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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran 

yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru. 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru  

dengan tujuan penelitian pertama untuk mengetahui pelaksanaan fungsi 

pengawasan pada armada angkutan taksi oleh Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Analisis Fungsi Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pelanggaran Aturan 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Studi Pelanggaran Aturan Lalu 

Lintas Oleh Armada Taksi di Kota Pekanbaru dalam indikator 

melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya 

dapat dikatakan baik supir taksi menjawab setuju sebanyak 288 orang atau 

(38%) responden menjawab  setuju dari indikator melaksanakan 

pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 

2. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Analisis Fungsi Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pelanggaran Aturan 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Studi Pelanggaran Aturan Lalu 

Lintas Oleh Armada Taksi di Kota Pekanbaru dalam indikator penyidikan 
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penyelenggaraan di bidang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dapat 

dikatakan baik karena supir taksi menjawab setuju sebanyak 326 atau 

(54,33%) responden menjawab setuju dari indikator pelaksanaan 

penyidikan pelanggaran di bidang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan). 

3. Dengan demikian dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa dalam 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional di ruas-ruas 

persimpangan jalan belum terlaksana cukup baik. Selanjutnya dalam 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional di pos-pos guna 

menertibkan angkutan umum juga belum terlaksana dengan cukup baik 

sebab adanya kendala-kendala di lapangan. Kemudian dalam 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional di persimpangan 

jalan penting dilakukan untuk kelancaran lalu lintas  sudah terlaksana 

cukup baik. 

Tujuan penelitian kedua adalah faktor-faktor penghambat pelaksanaan 

fungsi pengawasan pada armada angkutan taksi oleh Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru yaitu lokasi armada angkutan yang mengakibatkan pelaksanaan 

pengawasan tidak terjangkau secara keseluruhan, adanya angkutan taksi dari 

instansi oknum TNI yang mengakibatkan adanya monopoli dan adanya kerja 

sama dengan pihak lain sehingga harus berdasarkan kesepakatan. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai Analisi Fungsi Pengawasan Dinas 

Perhubungan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan Oleh Armada Taksi adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi semua supir angkutan taksi harus bekerja sama dengan mewujudkan 

ketertiban di Kota Pekanbaru dengan cara mentaati peraturan rambu lalu 

lintas dan peraturan yang berlaku. 

2. Seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus saling bekerja 

sama dengan pihak yang berwenang untuk mewujudkan pengawasan dan 

pengendalian operasional terhadap angkutan taksi dengan tertib. 

3. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru seharusnya memiliki agenda 

pengawasan terhadap angkutan umum, salah satunya angkutan taksi. 

 

 

 

 

 

 


