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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Manajemen 

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan 

tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber 

daya organisasi lainnya. Menurut Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan 

Saefullah (2005:6). 

Menurut Melayu Hasibuan (2009:2) mengemukakan tentang 

manajemen ialah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

Menurut Haiman dalam buku (Manullang, 2012:3),  mengatakan 

bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan 

orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan 

bersama. Akhirnya George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah 

pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan 

kegiatan orang lain. 
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Menurut Hani Handoko (2003:8) mengemukakan bahwa manajemen 

adalah proses prencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen yang dilakukan 

mengarah kepada kegiatan bisnis secara efektif dan efisien, maka manajemen 

perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya atau dikenal sebagai fungsi-

fungsi manajemen (managerial functions). Fungsi-fungsi tersebut 

sebagaimana dikemukakan dalam definisi di muka mencakup fungsi 

perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengimplementasian, serta 

fungsi pengendalian dan pengawasan. Menurut Ernie Tisnawati Sule & 

Kurniawan Saefullah (2005:7). 

2.2 Pengawasan  

2.2.1 Pengertian Pengawasan 

Menurut Usman Effendi (2014:205) mengemukakan bahwa 

pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik 

apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dpat 

dikatakan berhasil. Sedangkan Menurut Irham Fahmi (2014:138) Mengatakan 

bahwa pengawasan secara umum dapat difenisikan sebagai cara suatu 

organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh 

mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Untuh memahami lebih 
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dalam pengertian dari pengawasan ada baiknya kita lihat pendapat dari para 

ahli dibawah ini, yaitu : 

1. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig : Pengawasan adalah tahap 

proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-

batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.  

2. T. Hani Handoko : Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk  

“menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. 

3. Brantas : Pengawasan ialah proses pemantauan, penelitian, dan pelaporan 

rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan 

korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. 

Menurut Mc. Farland dalam buku (Maringan Masry Simbolon, 

2004:61) mengatakan bahwa pengawasan ialah suatu proses di mana 

pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pelasanaan pekerjaan yang 

dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, 

kebijakan yang telah ditentukan. 

Menurut George R.Terry dan Leslie W.Rue (1992:232) mengatakan 

pengawasan adalah bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang 

sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer 

waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi 

serius.  

Sedangkan menurut Rahayu Relawati (2012:107) mengatakan bahwa 

pengawasan merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan 
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apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan renacana dan apakah 

tujuan organisasi sudah tercapai. Jika terjadi penyimpangan maka 

pengawasan juga sekaligus mengadakan koreksi sehingga kegiatan dapat 

diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. 

Menurut Schermerhorn dalam buku (Ernie Tisnawati Sule & 

Kurniawan Saefullah, 2005:317)  mendefinisikan pengawasan sebagai proses 

dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat 

mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang 

telah ditetapkan tersebut. Jadi pengawasan adalah proses untuk memastikan 

bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. 

Menurut Sondang Siagian (2011:258) Pengawasan ialah keseluruhan 

upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa 

berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Sedangkan menurut Robert J.Mockler dalam buku (Yohannes Yahya, 

2006:134) mengatakan pengawasan manajemen adalah suatu sistematik untuk 

menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, 

merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata 

dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan 

mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan korektif 

yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan 
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dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan 

perusahaan. 

Selanjutnya menurut Sydam (2002:584-585) dalam buku 

(Kadarisman, 2012:186) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang 

dilakukan, agar proses pekerjaan itu sesuai dengan hasil yang diinginkan. 

2.2.2 Tujuan Pengawasan 

Menurut Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah (2005 : 327) 

Tujuan utama dari pengawasan ialah Mengusahakan agar apa yang 

direncanakan menjadi kenyataan , untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan 

tersebut maka pengawasan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut yaitu ; 

1. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah 

dikeluarkan. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan 

tersebut diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu 

maupun waktu-waktu yang akan datang. 

Sedangkan menurut Siagian (2002:73) dalam buku (Kadarisman, 

2012:203), mengemukakan tentang tujuan pengawasan dengan istilah maksud 

suatu pengawasan, yaitu perlu ditekankan bahwa pengawasan juga 

dimaksudkan untuk mengubah perilaku disfungsional atau menyimpang, 

bukan untuk serta merta mengenakan sanksi atau hukuman, tetapi untuk 
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membantu yang bersangkutan mengubah atau meluruskan perilakunya. 

Kiatnya, bahwa sasaran utamanya adalah untuk menemukan apayang tidak 

beres dalam pelasanaan berbagai kegiatan operasional dalam organisasi dan 

bukan serta merta mencari siapa yang salah. Dengan demikian, secara implisit 

terlihat bahwa pengawasan merupakan alat yang ampuh untuk meningkatkan 

produktivitas kerja. 

2.2.3 Fungsi Pengawasan 

Menurut Julina (2008:72) mengemukakan tentang Fungsi pengawasan 

adalah identifikasi berbagai faktor yang mengahambat kegaiatan, dan 

pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. 

Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan 

diorganisasikan dapat berjalan dengan baik. Secara lebih lengakap fungsi 

pengawasan didefinisikan sebagai upaya sistematis dalam menetapkan 

standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncakan, mendesain sistem 

informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat 

penyimpangan dan tingat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan 

mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh 

sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Menurut Maringan Masry Simbolon (2004:62) mengatakan tentang 

fungsi pengawasan diantaranya ialah sebagai berikut; 
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1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi 

tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. 

2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan. 

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan 

kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 

4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan 

pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. 

Sedangkan Menurut Winardi (2000:166) dalam buku (Kadarisman, 

2012:194-195) mengatakan fungsi pegawasan yaitu sebagai berikut ; 

1. Menetapkan tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana mencapainya. 

2. Menentukan berapa banyak orang (karyawan) diperlukan serta 

keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki mereka (organization). 

3. Menyeleksi individu-individu untuk mengisi posisi-posisi (staffing) dan 

kemudian mereka diberikan tugas kerja dan ia membantu mereka yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan dengan baik(direction) 

4. Dengan rencana-rencana dilaksanakan dan ia mempelajari kembali 

rencana-rencana sehubungan dengan hasil-hasil yang dicapai dan apabila 

perlu, rencana-rencana tersebut dimodifkasi. 

Dengan uraian tersebut, berikut ini dikemukakan bahwa terhadap 

fungsi pengawasan tersebut yaitu menetapkan tujuan-tujuan dan 

merencanakan bagaimana mencapainya. Hal ini berarti fungsi pengawasan ini 
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tidak bisa terlepas dari fungsi manajemen lainnya khususnya perencanaan 

(planning). Apabila fungsi planning tersebut berjalan dengan baik, maka 

diharapkan didalam implementasinya juga dapat berjalan dengan sempurna. 

Namun demikian, untuk mengontrol sejauh mana kesesuaian antara rencana 

kerja dengan proses kerja serta hasil yang diharapkan dari kinerja tersebut, 

maka disini diperlukan adanya pengawasan atau controlling. 

2.2.4 Tahap-Tahap Proses Pengawasan 

Menurut Yohannes Yahya (2006:135-137) mengemukakan tentang 

Proses pengawasan biasanya paling sedikit terdiri dari 5 tahap yang 

diterangkan sebagai berikut; 

1. Penetapan standard pelaksanaan (perencanaan) 

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standard pelaksanaan 

yang artinya sebagai sutuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai 

suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk 

menilai hasil-hasil. Tujuan,sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat 

digunakan sebagai standard yang lebih khusus antara lain target penjualan, 

anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran 

produk. 

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 

Penetapan standard sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk 

mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, oleh karena dalam tahap kedua 

mengukur dalam pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan 
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kegiatan secara tepat yang dapat digunakan beberapa kali, pelaksanaan 

dapat diukur dalam setiap jam, harian dan mingguan serata bulanan. 

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan 

Setelah proses diatas digunakan maka tahap berikutnya adalah penjalanan 

proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus. 

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standard dan analisa penyimpangan 

Tahap kritis proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata 

dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan sistem yang standard 

ini diperlukan sebagai bahan tolak ukur suatu proses pekerjaan. 

Penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari adanya suatu proses dalam 

suatu pekerjaan harus dapat dianalisa dan dijelaskan serta diperbaiki 

dimasa akan datang sehingga kesalahan yang dibuat tidak akan terulang 

kembali, selain itu dapat mengindari kerugian yang besar dalam hal dana. 

5. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan 

Bila hasil dari suatu analisa memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan 

itu harus segara diambil.Tindakan koreksi itu dapat diambil dalam 

beberapa bentuk standard yang mungkin dapat diubah dan diperbaiki 

keduanya yang dapat dilakukan secara bersamaan. 

Suatu pengawasan sangat penting dilakukan karena hal itu berkaitan 

dengan suatu organisasi atau perusahaan.Perubahan suatu lingkungan yang 

terus menerus harus disertai dengan adanya pengawasan yang berulang-ulang 

dan meningkat sesuai dengan perkembanganya dan lingkungan dari suatu 

organisasi itu sendiri atau suatu perusahaan. 
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2.2.5 Macam-Macam Pengawasan 

Menurut Maringan Masry Simbolon (2004:62-65) mengatakan ada 

beberapa macam-macam tentang pengawasan yaitu sebagai berikut ini ; 

1. Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control) 

Pengawasan darai dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. 

Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pemimpin organisasi. 

Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan 

informasi yang diperlukan oleh  organisasi. Data-data dan informasi ini 

diperlukan oleh pemimpin untuk menilai kemajuan dan kemunduran 

dalam pelaksanaan pekerjaan.Hasil penagawasan ini dapat pula digunakan 

dalam menilai kebijaksanaan pemimpin. 

2. Pengawasan dari luar organisasi (Eksternal Control) 

Penagawsaan eksternal (eksternal control) berarti pengawasan yang 

dilakukan oleh aparat/unit pengaawsan dari luar organisasi itu. Aparat/unit 

pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak 

atas nama atasan pemimpin organisasi itu, atau bertindak atas nama 

pemimpin organisasiitu karena permintaannya. 

3. Pengawasan preventif 

Arti dari pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum 

rencana itu dilaksanakan.Maksud dari pengawasan preventif ini ialah 

untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.Dalan 

sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut 
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preaudit.Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal 

berikut. 

a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem 

prosedur, hubungan, dan tata kerjanya. 

b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang 

telah ditetapkan. 

c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan,penempatan pegawai dan 

pembagian pekerjaannya. 

e. Memetukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan. 

f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari 

peraturan yang telah ditetapkan. 

4. Pengawasan represif 

Arti dari pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah 

adanya pelaksanaan pekerjaan.Maksud diadakannya pengawasan represif 

ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

2.3 Manajemen Transportasi 

2.3.1 Pengertian Manajemen Transportasi 

Manajemen transportasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh 

bagian transportasi atau unit dalam organisasi industri atau perdagangan dan 

jasa lain (manufacturing business and service) untuk memindahkan/angkutan 

barang atau penumpang dari suatu lokasi ke lokasi lain secara efektif dan 
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efisien.  Ada beberapa tugas utama yang dilakukan oleh manajemen 

transportasi yaitu ; 

1. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi 

organisasi secara keseluruhan. 

2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. 

3. Dampak sosial dan tanggung jawab social dalam mengoperasikan 

angkutan. 

Ketiga tugas ini selalu harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan 

dan dalam tindakan manajerial yang sama. Ini berarti bahwa tugas yang akan 

diselesaikan itu direncanakan terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang 

diharapkan. Pengendalian operasi mencakup pengguna teknik manajemen 

yang mendorong orang mencapai sasaran dari suatu pelaksanaan tertentu. 

Menurut Nur Nasution (2004:104) 

Menurut Rahardjo Adisasmita (2010:1) Mengemukakan tentang 

transportasi yaitu sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari 

tempat asal (orgin) ke tempat tujuan (destination). Transpotasi merupakan 

kegiatan jasa pelayanan (service activities). Jasa transportasi diperlukan untuk 

membantu kegiatan sektor-sektor lain (sektor pertanian, sektor industri, sektor 

pertambangan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor keuangan, 

sektor pemerintahan, transmigrasi, pertahanan-keamanan dan lainnya) untuk 

mengangkut barang dan manusia dalam kegiatan pada masing-masing sektor 

tersebut.  
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Sedangkan menurut Fidel Miro (2005:4) mengatakan transportasi 

sebagai usaha memindahkan,menggerakan, mengangkut, atau mengalihkan 

suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana ditempat lain ini objek 

tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. 

Karena dalam pengertian di atas terdapat kata-kata usaha, berarti transportasi 

juga merupakan sebuah proses, yakni proses pindah, proses gerak, proses 

mengangkut dan mengalihkan di mana proses ini tidak bisa dilepaskan dari 

keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses 

pemindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan.   

2.3.2 Sasaran Manajemen Transportasi  

Menurut Nur Nasution (2004:109) Untuk mewujudkan fungsi produk 

transportasi seperti yang telah dijelaskan, maka sasaran yang harus dicapai 

dalam perusahaan pengangkutan umum adalah; 

1. Menjamin penyelenggaran angkutan yang aman dan menjamin 

keselamatan (safety), 

2. Menjamin pengoperasian yang tertib dan teratur (regularity) 

3. Mencapai efisiensi pengoperasian angkutan (economy) 

Daperteman perhubungan sebagai instansi pemerintah (regulator) 

berkewajiban untuk membina terwujudnya sistem transportasi nasional 

(Sistanas) yang handal, efisien dan efektif. 
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2.3.3 Kinerja Manajemen Transportasi 

Menurut Nur Nasution (2004:111-113) Untuk mengukur tingkat 

keberhasilan atau kinerja dari sistem operasi transportasi ada beberapa faktor-

faktor kinerja transportasi sebagai berikut ; 

1. Faktor tingkat pelayanan 

a. Kapasitas 

Kapasitas dinyatakan sebagai jumlah penumpang atau barang yang 

bisa dipindahkan dalam satuan waktu tertentu.Dalam hal ini kapasitas 

ini merupakan fungsi dari kapasitas atau ukuran tempat atau sarana 

transportasi dan kecepatan, serta mempengaruhi besarnya tenaga gerak 

yang dibutuhkan. Pada dasarnya, biasanya semua pihak berusa untuk 

meningkatkan kapasitas dengan cara memperbesar ukuran, 

mempercepat perpindahan, merapatkan atau memadatkan 

penumpang/barang angkutan. Namun demikian ada batasan-batasan 

yang harus diperhatikan dalam mengupayakan hal-hal tersebut, yaitu 

antara lain keterbatasan ruang gerak yang ada, keselamatan, 

kenyamanan, dan lain-lain. 

b. Aksesibilitas 

Aksebilitas menyatakan tentang kemudahan orang dalam 

menggunakan suatu sarana transportasi tertentu dan bisa berupa fungsi 

dari jarak maupun waktu. Suatu sistem transportasi sebaiknya bisa 

diakses dengan mudah dari berbagai tempat dan pada setiap saat untuk 

mendorong orang menggunakannya dengan mudah. 
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2. Faktor kualitas pelayanan 

a. Keselamatan 

Keselamatan ini erat hubungannya dengan masalah kemungkinan 

kecelakaan dan terutama berkaitan erat dengan sistem pengendalian 

yang digunakan. Suatu sistem transportasi yang mempunyai suatu 

sistem pengendalian yang ketat, biasanya mempunyai tingkat 

keselamatan dan keamanan yang tinggi. 

b. Keandalan 

Keandalan ini berhubungan dengan faktor-faktor seperti ketetapan 

jadwal waktu dan jaminan sampai ditempat tujuan. Suatu sistem 

transportasi yang andal berarti bahwa penumpang dan /atau barang 

yang diangkutnya bisa sampai pada waktu yang tepat dan tidak 

mengalami gangguan atau kerusakan. 

c. Fleksibilitas 

Fleksibilitas adalah kemudahan yang ada dalam mengubah segala 

sesuatu sebagai akibat adanya kejadian yang berubah tidak sesuai 

dengan yang direncanakan. 

d. Kenyamanan 

Kenyamanan transportasi, terutama berlaku untuk angkutan 

penumpang, Erat kaitannya dengan masalah tata letak tempat duduk, 

sistem pengaturan udara di dalam kendaraan, ketersediaan fasilitas 

khusus seperti toilet, tempat makan, waktu operasi dan lain-lain. 
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e. Kecepatan 

Kecepatan merupakan faktor yang sangat penting dan erat kaitannya 

dengan masalah efisiensi sistem transportasi. Pada prinsipnya dengan 

masalah menginginkan kecepatan yang tinggi dalam bertransportasi, 

namun demikian, keinginan itu kadang-kadang dibatasi oleh berbagai 

hal, misalnya kemampuan mesin atau tenaga penggerak yang terbatas, 

masalah keselamatan dan kemampuan manusia dalam mengendalikan 

pergerakan yang juga terbatas dan lain-lain. 

f. Dampak 

Dampak transportasi sangat beragam jenisnya, mulai dari dampak 

lingkungan (populasi, kebisingan, getaran dan lain-lain) sampai 

dengan dampak sosial politik yang ditimbulkan atau diharapkan oleh 

adanya suatu operasi lalu lintas serta besarnya energi yang dibutuhkan. 

2.4 Pandangan Islam Tentang Pengawasan  

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan 

dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam 

konsep pendidikan Islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun 

spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang 

bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. 

Hal ini yang secara signifikan membedakan antara pengawasan dalam konsep 

islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat 

materil dan tanpa melibat Allah SWT sebagai pengawas utama. 
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Pengawasan dalam Islam mempunyai karakteristik antara lain: 

pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, 

tetapi juga Allah SWT, menggunakan metode yang manusiawi yang 

menjunjung martabat manusia. Dengan karakterisrik tersebut dapat dipahami 

bahwa pelaksana berbagai perencanaan yang telah disepakati akan 

bertanggung jawab kepada manajernya dan Allah SWT sebagai pengawas 

yang Maha Mengetahui.  

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Ilmu 

Manajemen diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan 

efisien serta efektif. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang 

pentingnya manajemen. Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap 

pada ayat-ayat di dalam al Qur’an surat Ash-Shaff ayat 3: “ 

                

 

3 Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang 

tidak kamu kerjakan. 

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang 

yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Selain ayat tersebut, 

terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain 

dalam Surat As-Sajdah, ayat 5 berikut: 
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5.   Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik 

kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun 

menurut perhitunganmu[1190].  

[1190]  maksud urusan itu naik kepadanya ialah beritanya yang 

dibawa oleh malaikat. Ayat ini suatu tamsil bagi kebesaran Allah 

SWT dan keagunganNya. 

 

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah 

pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah 

SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan 

Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus 

mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah 

SWT mengatur alam raya ini. 

Sejalan dengan kandungan ayat tersebut, manajemen merupakan 

sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain 

dan bekerjasama dengannya, agar tujuan bersama bisa dicapai secara efektif, 

efesien, dan produktif. Fungsi manajemen adalah merancang, 

mengorganisasikan, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Sejalan 

dengan ayat di atas, Allah SWT memberi arahan kepada setiap orang yang 

beriman untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari. 
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Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara 

terencana, dan teratur. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau 

mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. 

Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, 

mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam 

ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, pengawasan 

yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada 

Allah SWT.  

Orang yang yakin bahwa Allah SWT pasti mengawasi hamba-Nya, 

maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah SWT 

yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah SWT yang ketiga. Allah SWT 

berfirman: “Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada 

pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya, 

dan tiada (pembicaraan antara) lima melainkan Dia-lah yang keempatnya, dan 

tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. 

Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih 

banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada. 

Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang 

telah mereka kerjakan.  

Islam mengajarkan agar setiap orang berbuat baik sesuai dengan 

ajaran Allah SWT dan Rasulnya. Dalam Islam diyakini bahwa setiap manusia 

didampingi oleh dua malaikat (Raqib dan Atid) yang mencatat segala 
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perbuatan manusia dan akan dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia di 

hadapan Allah SWT. 

2.5 Kajian Terdahulu 

Dalam peneltian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai 

bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berpikir, 

untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir penetian, dimana penetian 

mengambil penetian sebelumnya yaitu ; 

1. Irfan Utama Putra (2013) dalam penetiannya yang berjudul “ 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi 

Izin Trayek di Kota Pekanbaru (Studi Pemberian Izin Angkutan Umum 

Jenis Oplet ) “ menyimpulkan bahwa pelaksanaan bentuk program 

pembinanan, dan pengawasan Dinas Perhubungan hasilnya kurang baik 

sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban sampel dari penelitian yang di 

katagorikan 53,8 % yang dilakukan dalam realisasi implementasi 

kebijakannya. 

2. Fitra Hardila Sari (2014) dalam penetiannya yang berjudul “ Analisis 

Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan 

Umum di Kota Pekanbaru “ menyimpulkan pengawasan pengendalian lalu 

lintas diruas-ruas persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasasan 

pengendalian dalam kota dan menyiapkan dan menyampaikan laporan 

kegiatandi bidang angkutan umum sudah sangat baik dengan persentase 

83,87 %. Selain itu dalam mewujudkan transportasi yang tertib dan 
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nyaman tidak lepas dari kerjasama masyarakat itu sendiri sebagai supir 

angkutan umum umtuk mentaati peraturan lalu lintas. 

2.6 Defenisi Konsep 

Dari judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan 

Laik Jalan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika (Studi Kasus Oplet di Pekanbaru)” penulis membuat definisi 

konsep sebagai berikut ; 

1. Pengawasan ialah suatu proses di mana pemimpin ingin mengetahui 

apakah hasil pelasanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai 

dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. 

Pengawasan juga adalah bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa 

apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang 

manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu 

menjadi serius. 

2. Transportasi yaitu sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari 

tempat asal (orgin) ke tempat tujuan (destination). 

3. Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik Jalan Angkutan Kota Oleh 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ini di lihat dari UU No. 

22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan.  
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2.7 Konsep Operasional 

Adapun Konsep Operasional dalam Penelitian ini adalah : 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Undang- 

Undang No. 

22 Tahun 

2009 Tentang 

Lalu Lintas 

dan 

Angkutan 

Jalan  

1. Penentuan 

persyaratan 

teknis dan laik 

jalan kendaraan 

bermotor 

a. Melaksanakan pemeriksaan 

penentuan standar teknis kendaraan 

b. Pemeriksaan penentuan standard 

laik jalan  

2. Perizinan 

angkutan umum 

a. Pemeriksaan penentuan pengujan 

kendaraan 

b. Pemeriksaan kelengkapan 

kendaraan 

c. Pemeriksaan diregistrasi dan 

identifikasi kendaraan 

d. Pemeriksaan surat-surat kendaraan 

3. Penyidikan 

terhadap 

pelanggaran 

perizinan 

angkutan umum 

dan persyaratan 

teknis dan 

kelaikan jalan 

kendaraan 

bermotor 

a. Pemberian sanksi administratif 

kepada petugas yang menyalah 

gunakan kewenangannya 

b. Pemberian sanksi administratif 

kepada pengemudi  atau/ pemilik 

angkutan yaitu berupa sanksi ; 

a) Peringatan tertulis 

b) Pemberian denda administatif 

c) Pembekuan izin dan 

d) Pencabutan izin 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran tentang Pengawasan Kendaraan Laik 

Jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbaru yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan 

 

 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbaru 

Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik Jalan 

Angkutan Kota ( Studi Kasus Oplet di Pekanbaru) 

Penentuan 

persyaratan teknis 

dan laik jalan 

kendaraan bermotor 

Perizinan angkutan 

umum 

Terlaksananya Pengawasan 

kendaraan laik jalan angkutan kota 

yang sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan 

Penyidikan terhadap 

pelanggaran perizinan 

angkutan umum dan 

persyaratan teknis dan 

kelaikan kendaraan 

bermotor 

UU No. 22 Tahun 2009 


