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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu pelayanan 

Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum. Pelayanan 

merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan 

abdi masyarakat . Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 

alinea ke empat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap 

masyrakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial.  Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran 

penting dalam distribusi barang  dan jasa, peningkatan perekonomian, sosial 

budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk mendukung kinerja jalan diperlukan, 

bangunan pelengkap jalan diantaranya adalah lampu penerangan jalan. Lampu  

Penerangan  Jalan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kecelakaan pada 

malam hari terutama untuk jalan yang dilalui oleh kendaraan roda dua, jalan yang 

bersinggungan dengan lingkungan penduduk di sekitar jalan.  

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan 

Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 

pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

mensejahterakan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan 

masyarakat pada prinsipnya harus mencakup pada empat bagian secara umum, 

yaitu:  

a. Pemerintah sebagai Regulator  

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk 

menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-  

peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). 

Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya 

diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap 

kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. 

b. Pemerintah sebagai Dinamisator  

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah mendorong dan memelihara 

dinamika pembangunan daerah. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan 

melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif 

kepada masyarakat.  

c. Pemerintah sebagai Fasilitator  

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang 

kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan) 

berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai 
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fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau menfasilitasi suasana 

yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana 

dan prasarana pembangunan.  

d. Pemerintah sebagai Stabilitator  

Sebagai Stabilitator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan 

tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi 

ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. 

Peran pemerintah sebagai fasilitator salah satunya yaitu dalam bidang 

pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU). Pemerintah daerah harus menjamin 

ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana, sehubungan dengan 

hal itu dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

dijelaskan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara. PJU merupakan salah satu pelayanan pemerintah 

daerah yang digunakan untuk kepentingan umum khususnya pengguna jalan pada 

malam hari. PJU adalah hal yang perlu dikaji karena menimbulkan beberapa 

permasalahan di masyarakat, Pengelolaan PJU sepenuhnya wewenang dan 

tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda setempat / Pemerintah Kota) melalui 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.  Uu no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan jalan pada pasal 25 di jelaskan bahwa setiap jalan yang di gunakan 

untuk lalu lintas umum wajib di lengkapi dengan perlengkapan jalan berupa 

penerangan jalan untuk keamanan serta kenyamanan pengguna jalan tersebut. Di 

samping itu untuk memperlancar pelaksanaan penerangan jalan pemerintah Kota 

Pekanbaru juga menetapkan pajak penerangan jalan umum melalui Perda No 3 
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Tahun 2011 Kota Pekanbaru Tentang Pajak Penerangan Jalan Umum pada pasal  

6 Perda tersebut disebutkan bahwa tarif  PPJU ditetapkan 6 % dan penggunaan 

tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas 

alam, tarif Pajak  Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 %, dengan adanya pajak 

penerangan jalan umum di harapkan bisa terlaksana pelaksanaan lampu 

penerangan jalan Kota Pekanbaru.  

Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) merupakan salah satu jenis pajak 

daerah sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Adapun Wajib pajak penerangan jalan berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) PP 

no. 65 tahun 2002 adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik 

dan/atau pengguna tenaga listrik.  Selanjutnya berdasarkan kepmendagri. No. 10 

tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, 

bahwa pelanggan wajib membayar PPJ setiap bulan, yang pembayarannya 

menyatu dalam pembayaran rekening listrik PLN. Namun fenomenanya banyak 

sejumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Pekanbaru yang tidak 

menyala pada malam hari padahal masyarakat sudah di kenakan pajak untuk 

pembiayaannya, Ini jelas membuat kenyamanan serta rasa aman masyarakat 

menjadi terganggu serta tidak terealisasinya dana pajak penerangan jalan umum, 

terdapat beberapa ruas jalan yang tidak optimal masih banyak titik titik jalan yang 

belum ada lampu penerangan jalannya bahkan ada yang telah rusak namun belum 

di perbaiki.  

Fasilitas umum adalah milik bersama yang harus dijaga dan di rawat 

dengan baik agar bisa selalu dimanfaatkan secara maksimal untuk jangka panjang 
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fasilitas yang disediakan oleh pemerintah rusak ataupun tidak berfungsi maka 

secara langsung akan merugikan masyarakat secara umum fasilitas yang 

disediakan pemerintah menggunakan  dan dibiayai oleh pajak dan retribusi yang 

dikumpulkan merupakan milik masyarakat hak bagi masyarakat untuk bisa 

menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah. 

Adapun fungsi LPJU dikawasan perkotaan menurut jurnal SNI 739 : 

2008 mempunyai fungsi yaitu antara lain. 

1. Menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan. 

2. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan. 

3. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. 

4. Mendukung keamanan lingkungan. 

5. Memberikan keindahan lingkungan jalan. 

Namun realitas dilapangan tidak sesuai yang diatas karena masih banyak 

ditemukan Lampu Penerangan Jalan Umum yang padam sehingga jalan besar 

sudah tidak indah lagi seperti yang di harapakan. Untuk mewujudkan ketertiban 

dan kenyamanan maka diperlukan adanya pengelolaan dan penyediaan alat yang 

mendukung hal tersdbut demi kelancaran aktivitas masyarakat khususnya pada 

malam hari. Dalam pemasangan lampu penerangan jalan umum, Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai unsur fungsi utama yang melaksanakan 

pengelolaan, melalui Bidang Keselamatan Tekhnik Sarana dan Prasarana Jalan 

yang bertanggung jawab dalam  mengurusi hal ini ada Seksi Penerangan Jalan 

yang mengelola dilapangan. Berikut adalah pembagian tugas dalam 

pengorganisasian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam manajemen 
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pengelolaan lampu penerangan jalan umum. Berikut Daftar tabel Pembagian 

Tugas Bagian Penerangan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru : 

Tabel 1.1   Daftar Pembagian Tugas Bagian Penerangan Jalan Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2017 

No Jabatan Tugas dan wewenang 

1. Kepala Bidang Keselamatan 

Tekhnik Sarana dan Prasarana 

Jalan 

a.  Mengawasi kinerja masing-masing 

seksi, yaitu seksi tekhnik sarana dan 

prasarana jalan,  seksi tekhnik 

keselamatan jalan dan perairan, dan 

seksi penerangan jalan. 

b. Bertanggung jawab ke Kepala dinas. 

2. Kepala Seksi Penerangan jalan a. Mengawasi setiap kinerja pengawas 

lapangan. 

b.  Pertanggung jawaban langsung ke 

Kepala Bidang. 

3. Pengawas Pemasangan Lampu 

Jalan 

a.  Mengawasi kegiatan pemasangan 

lampu baru. 

b.  Pertanggung jawaban kepada kepala 

seksi. 

4. Pengawas Perawatan dan 

Pergantian lampu Jalan 

a.  Mengawasi kegiatan perawatan dan 

pergantian lampu jalan yang tidak 

layak pakai. 

b.  Pertanggung jawaban kepada kepala 

seksi. 

5. Mandor a.  Mengawasi kinerja pekerja harian 

lepas. 

b.  Pertanggung jawaban kepada 

pengawas 

 PHL a.  Melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan bidangnya masing-masing 

 

Pengorganisasian keseluruhan  proses pengelompokan orang-orang, alat-

alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga 

membentuk suatu wadah yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam 

rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian jelas menunjukkan bahwa pembagian 

tugas merupakan langkah pelaksanaan rencana yang telah disusun. Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai aparatur negara berfungsi untuk 
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membangun fasilitas negara mempunyai tanggung jawab dalam mengelola 

penerangan jalan umum untuk memudahkan pengerjaan sarana prasarana 

diperlukan dalam pengelolaan ini prasarana seperti mobil dan beberapa peralatan 

lain di perlukan namun kondisi mobil yang siap pakai hanya sedikit berikut 

datanya. 

Tabel 1.2  Data Prasarana dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan 

diKota Pekanbaru Tahun 2017. 

No Merk Type Jenis Jumlah 

1. Isuzu 77 Mobil Tangga 1 Unit 

2. Mitsubishi Ps 120 Mobil Tangga 1 Unit 

3. Hino 300 Hino 300 Mobil Tangga 1 Unit 

4. Mitsubishi Fuso PS 190 Mobil Tangga 1 Unit 

Jumlah 4 Unit 

Sumber :Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2017 

Dari tabel di atas Dinas Perhubungan sendiri hanya mempunyai 4 mobil 

tangga sedangkan yang di kelola se-kota Pekanbaru, bahkan dari keempat mobil 

tangga tidak semuanya dalam kondisi siap pakai, beberapa dalam kondisi rusak. 

Artinya Dinas Perhubungan belum bisa maksimal mengelola prasarana sehingga 

mengakibatkan kondisi penerangan jalan sulit untuk dikelola dengan baik. 

Perkembangan wilayah di tandai dengan adanya peningkatan laju 

pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Peningkatan aktivitas penduduk sering 

kali menimbulkan masalah bagi pengelola suatu wilayah, karena seringkali tidak 

di imbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung 

peningkatan aktivitas penduduk tersebut, salah satu sarana pendukung 

infrastruktur yang penting adalah energi listrik.  Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota 

Provinsi Riau adalah pusat Pemerintahan daerah dan pusat perkembangan daerah 

yang telah mengalami perkembangan pesat dengan jumlah penduduk dan 
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pembangunan, tidak terlepas dari pelaksanaan dari program yang dicanangkan 

langsung oleh pemerintah pusat terhadap daerah. Optimalisasi fungsi lampu jalan 

merupakan pelayanan dan juga kebutuhan mendesak. Apalagi Pekanbaru telah 

mendeklarasikan dirinya sebagai kota metropolitan, sesuai dengan visi pemerintah 

Kota Pekanbaru. Ketersediaan penerangan jalan-jalan protokol, pemukiman dan 

perumahan. Berikut dibawah ini daftar titik lampu penerangan jalan umum resmi 

di Kota Pekanbaru: 

Tabel 1.3  Daftar Titik Lampu Penerangan Jalan Umum Resmi di Kota 

Pekanbaru Tahun 2015-2017 

Daftar Kegiatan Lampu Penerangan Jalan Umum Yang Terpasang Tahun 

Anggaran 2015 

No Lokasi Kecamatan Daya 

(VA) 

Jumlah 

Titik 

Ket 

1 JL. Inpres  

 

 

 

 

 

Rumbai 

10.600 

 

35 Titik 

 
 

2 JL. Kapau Sari (Lanjutan) 4.400 

 

32 Titik 

 
 

3 JL. Menuju Kantor Lurah 

Tangkerang Utara 

10.600 

 

30 Titik 

 
 

4 JL. Gunung Merapi 

Tangkerang Timur 

7.700 

 

13 Titik  

5 JL. Komp. Pasar PKL 

Jalan Purwodadi 

7.700 

 

24 Titik 

 
 

6 JL. Merpati dan 

sekitarnya Sidomulyo 

Timur (lanjutan) 

7.700 

 

8 Titik 

 
 

7 JL. Ikan Parang 6.600 

 

13 Titik 

 
 

8 High Mast di Taman 

Segitiga depan Purna 

MTQ 

 4 Titik 

 
 

Jumlah 159 titik  
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Daftar Kegiatan Lampu Penerangan Jalan Umum Yang Terpasang Tahun 

Anggaran 2016 

No Lokasi Kecamatan Daya 

(VA) 

Jumlah 

Titik 

Ket 

1 JL. Labersa  

 

 

 

 

 

 

 

Rumbai 

7.700 23 Titik  

2 JL. Amal Mulia 2.200 10 Titik  

3 JL. Pinang Merah 7.700 20 Titik  

4 JL. Wonosari 7.700 11 Titik  

5 JL. Tunas Jaya 7.700 9 Titik  

6 JL. Mustafa Sari 7.700 15 Titik  

7 JL. Puyuh 7.700 9 Titik  

8 JL. Ketitiran 7.700 9 Titik  

9 JL. Senapelan 10.600 4 Titik  

10 JL. Pepaya Ujung  9 Titik  

11 Simp. JL. Durian s/d JL. 

KH. Ahmad Dahlan 

7.700 Titik  

12 JL. Pandan 6.600 Titik  

13 JL. Ababil  16 Titik  

14 JL. Sudirman  12 Titik  

15 JL. Muhajirin 10.600 Titik  

16 JL. Bunga Kertas 7.700 22 Titik  

17 JL. Bukit Barisan (Simp. 

JL. Ambon s/d Simp. JL. 

Sepakat 

10.600 8 Titik  

18 JL. Bangau dan JL. 

Kasuari 

 27 Titik  

19 JL. Rawamangun  

 

 

Bukit raya 

7.700 22 Titik  

20 JL. Hangtuah  11 Titik  

21 Simp. JL. Harapan Raya 

s/d JL. Kampung Baru 

 7  Titik  

22 JL. Sri Indra dan JL. Sri 

Intan RW.07 Rumbai 

Bukit 

 11 Titik  

23 JL. Lembah Raya II Kel. 

Tangkerang Utara 

7.700 14 Titik  

Jumlah 269 titik  
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Daftar Kegiatan Lampu Penerangan Jalan Umum Yang Terpasang Tahun 

Anggaran 2017 

No Lokasi Kecamatan Daya 

(VA) 

Jumlah 

Titik 

Ket 

1 JL. Badak   17 Titik  

2 JL. Bersama  17 Titik  

3 JL. Utama Simp. 3  17 Titik  

4 JL. Dagang dan sekitarnya  17 Titik  

5 JL. Rawa Indah  17 Titik  

6 JL. Semangka  17 Titik  

7 JL. Dirgantara  17 Titik  

8 JL. Bhakti  17 Titik  

9 JL. Fajar Ujung Payung 

Sekaki 

 17 Titik  

10 JL. Gunung Raya Sail  19 Titik  

11 JL. Sukajaya Payung 

Sekaki 

 19 Titik  

12 JL. Arjuna Payung Sekaki  19 Titik  

13 JL. Kurnia Jaya Payung 

Sekaki 

 19 Titik  

14 JL. Lumba-lumba  19 Titik  

15 JL. Merpati Kasah  19 Titik  

16 JL. Mangga Sukajadi  14 Titik  

17 jL. Bungaraya    Titik  

18 JL. Anggrek Taman  19 Titik  

19 JL. Gunung Agung dan 

sekitarnya Tkr. Timur 
  15 Titik  

20 JL. Kamboja Tampan 

 

 19 Titik  

Jumlah 334 titik  

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2017   

Dari  data yang tersedia pada tabel  LPJU resmi selama Tahun Anggaran 

2015-2017 selama 3 tahun terakhir bahwa Dinas Perhubungan menambah 

pemasangan Lampu Penerangan jalan berjumlah 762 titik. Namun masih terdapat 

banyak ruas Jalan Kota yang tidak optimal dalam pemasangan nya bahkan ada 

yang tidak terawat penggunaanya sehingga tidak hidup,. Namun dilapangan Masih 

terdapat banyak ruas Jalan Kota yang tidak optimal dalam pemasangan nya 

bahkan ada yang tidak terawat penggunaanya sehingga tidak hidup. Terdapat 41 
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titik ruas jalan LPJU yang tidak hidup diantaranya adalah Jalan Soebrantas, jalan 

sudirman, jalan nangka, harapan raya, Jalan Soekarno Hatta dari jalan riau sampai 

mall ska, jalan soekarno hatta menuju Batrai P, Jalan Naga Sakti, jalan arengka 

atas, simpang tabek gadang menuju tugu payung sekaki, jalan sumatra dan Jalan 

patimura, jalan gajah mada dan jalan arifin ahmad. (Sumber : Inforiau.co 31 

maret 2017). 

Hingga saat ini masih saja di temukan jalan-jalan yang PJU masih mati 

dan rusak beberapa jalan di antaranya jalan arifin ahmad, jalan tuanku 

tambusai/nangka, Jalan Soekarno Hatta, jalan SM Amin, Jalan Riau dan beberapa 

titik Jalan di Pemukiman warga dll.  (Sumber : TribunPekanbaru.com 29 April 

2018). Kondisi penerangan Jalan Umum dibagi menjadi dua yaitu lampu 

Meterisasi dan Non meterisasi, Lampu Penerangan Jalan yang Meterisasi ialah 

lampu jalan yang resmi dibangun pemerintah  yang merupakan Lampu 

Penerangan Jalan resmi menggunakan KWH meter. sedangakan Lampu 

Penerangan Jalan non meterisasi adalah Lampu jalan yang dibangun swadaya oleh 

masyarakat dan merupakan Lampu Jalan yang tersebar dengan kata lain ilegal dan 

tidak mengunakan KWH meter. Namun permasalahan lain karena jumlah 

penduduk dan bangunan yang semakin lama semakin tumbuh  pesat adalah 

masyarakat akan sangat membutuhkan penerangan jalan namun sampai saat ini 

masih banyak Lampu Penerangan Jalan yang belum di meterisasi yang bertebaran 

dan ini dinilai merugikan Pemerintah. Berikut daftar Lampu Penerangan Jalan 

Umum meterisasi dan non meterisasi dari awal pemasangan hingga tahun 2017. 
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Tabel 1.4  Tabel Lampu Penerangan Jalan Meterisasi dan Non Meterisasi 

Pemerintah Kota Pekanbaru dari awal pemasangan hingga 

Tahun 2017. 

No Rayon Meterisasi Non 

Meterisasi 

Total 

1 Kota Timur 2.990 8.479 11.469 

2 Kota Barat  2.934 6.248 9.182 

3 Simpang Tiga 738 4.286 5.024 

4 Rumbai 926 4.033 4.959 

5 Panam 1.995 8.703 10.698 

Area Pekan baru 9.583 31.749 41.332 

Sumber : Dishub Kota Pekanbaru Tahun 2017 

Berdasarkan daftar diatas diketahui Lampu Penerangan Jalan yang Non 

meterisasi lebih besar dari yang meterisasi, namun tidak ada pembatasan yang 

jelas terhadap arus tersebut sehingga banyaknya pembayaran yang melebihi 

standar yang ditentukan. Dari keterangan diatas dalam hal mengelola meterisasi 

Lampu Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan belum maksimal 

menjalankan fungsinya diharapkan kedepannya meterisasi bisa dilakukan dengan 

baik agar tidak ada pihak yang dirugikan. 

 Berdasarkan informasi dan pra riset yang penulis lakukan bahwa 

penerangan jalan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2017 masih terdapat 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Masih terdapat titik-titik lokasi yang belum ada lampu penerangan jalan. 

2. Kurangnya Pengawasan pengelolaan  lampu penerangan jalan umum 

sehingga mengakibatkan banyak lampu penerangan jalan umum yang 

tidak menyala dan rusak.  

3. Belum termeterisasinya semua Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota 

Pekanbaru. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN 

LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA PEKANBARU PROVINSI 

RIAU TAHUN 2017” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a) Bagaimana pengelolaan lampu penerangan jalan umum di Kota 

Pekanbaru? 

b) Apa saja faktor  penghambat dalam pelaksanaan lampu penerangan 

jalan umum di Kota Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui pengelolaan lampu penerangan jalan di Kota 

Pekanbaru Provinsi Riau. 

b) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penerangan 

jalan umum di Kota Pekanbaru Provinsi  Riau. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan 

pemikiran pembaca. 

b) Untuk menambah daftar bacaan pada Perpustakan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial, dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif  Kasim Riau. 

c) Dapat di gunakan bagi peneliti lain sebagai masukan penelitian yang 

sejenis. 
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d) Sebagai bahan pembandigan bagi mahasiswa, peneliti atau mereka 

yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang pengelolaan Lampu 

Penerangan Jalan. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, 

penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab 

terdiri dari sub bab, yaitu sebagai berikut :  

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisikan landasan teori yang dijadikan pedoman dalam 

melakukan pembahasan ini serta hipotesis yang merupakan jawaban 

sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini.  

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang bentuk penelitian, 

tempat penelitian, jenis dan sumber data, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data serta metode analisis data. 
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BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Bab ini merupakan bab yang berisikan pembahasan tentang gambaran 

umum penelitian meliputi sejarah singkat tempat melakukan 

penelitian. 

BAB V  :  PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 Bab ini memuat hasil dari penelitian menjelaskan dan memaparkan 

tentang hasil penelitian yang penulis lakukan. 

BAB VI :  PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan                  

dari penelitian dan saran-saran. 

 

 


