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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Publik 

Menurut Manullang (1996:2) yang mengatakan bahwa manajemen adalah 

seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan 

pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi 

dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang 

disiapkan dalam rangka pencapaian tujuan. 

Selain itu, menurut Stoner dan Wankel dalam Siswanto (2007:2) 

manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan 

seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan proses adalah cara sistematis untuk 

menjalankan suatu pekerjaan. 

Menurut Sikula dalam Hasibuan (2006:2) manajemen pada umumnya 

dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkordinasikan 

berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan 

suatu produk atau jasa secara efisien. Pada konteks manajemen publik barang dan 

jasa yang dihasilkan bukan dalam bentuk profit atau keuntungan tapi dalam 

bentuk pelayanan publik. 
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Menurut Keban, Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari 

aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi 

manajemen seperti planning,  organizing, dan controlling di satu sisi, dengan 

sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain. Menurut 

Mahmudi, New Public Management (NPM) merupakan teori manajemen publik 

yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik 

dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. 

  

2.2 Manajemen Pelayanan Publik  

 Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan 

pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh 

individu maupun organisasi, kaerna dari bentuk pelayanan yang diberikan 

tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan. 

 Menurut hardiyabsah (2011: 11) mendefenisikan bahwa pelayanan dapat 

diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan 

mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Pelayanan 

pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan 

berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan 

organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksud dilakukan sehubungan 

dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. 

 Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai pandangan brfikir 

yang sama dan harapan yang sama, maksudnya setiap orang mempunyai 

pandangan yang sama terhadap suatu hal yang brsifat umum. 



12 

 

 Menurut Inu Kencana Syafiie, dkk (1999: 18) arti dari kata publik itu 

sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, 

harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma 

yang mereka miliki. 

 Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang 

menjadi asal usul timbulnya istilah pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik 

berdasarkan undang-undang No 25 Tahun 2009 adalah segala bentuk kegiatan 

dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyedian fasilitas, jasa dan 

lainnya yang dilaksanankan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan 

kenutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 Menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011: 5) pelayanan publik 

diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan 

tata cara yang telah ditetapkan. 

 Jadi dapat disimpulakan pelayanan publik adalah segala bentuk jasa 

pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publikyang pada 

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 Manajemen pelayanan publik adalah suatu proses penerapan ilmu dan seni 

untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan 
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menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan 

pelayanan. atau dengan kata lain manajemen pelayanan publik berarti merupakan 

suatu proses perencanaan dan pengimplementasinya serta mengarahkan 

tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik yang telah ditetapkan. 

 

2.3 Pengelolaan 

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Bahasa Indonesia  

Kontemporer  karangan  Peter Salim dan Yenny Salim (2002:695), yang berarti 

memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, 

lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. 

Pengelolaan juga berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut 

seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2009:3) yakni Management yang 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. 

Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan 

makna to control yang artinya mengatur dan mengurus. 

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan 

dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002:534). 

Menurut T. Hani Handoko (1997:8) pengelolaan adalah proses yang 

membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang 

memberikan pengawasan pada sesuatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan 

pencapaian tujuan. 
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M. Manullang (2006:5) mengemukakan manajemen merupakan sebuah 

seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan 

pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan. 

Sedangkan Terry (2010:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama 

dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses 

membeda – bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat 

menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengelolaan umumnya diartikan sebagai aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, 

komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi 

dengan tujuan untuk mengorganisasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh 

organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien (Sobri, 

2009:1). 

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam 

rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematika sumber – sumber 

yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan 

pengorganisasian sumber – sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar 

sumber – sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan 

demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang 

terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, 

administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam 
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organisasi. Pengelolaan bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, 

bidang pemasaran dan lainnya (Depdikbud, 1995/1996 : 1-2). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah 

penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan 

dengan lancar, efektif dan efisien. Dan untuk tercapainya tujuan yang efektif 

diperlukan tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan penilaian. 

 

2.4 Terminal, Jenis dan Fungsinya 

 Terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk atau 

keluar dari sistem jaringan transportasi. Ditinjau dari sistem jaringan tranportasi. 

Ditinjau dari sistem jaringan transportasi secara keseluruhan, terminal merupakan 

simpul utama dalam jaringan dimana sekumpulan lintasan rute secara keseluruhan 

bertemu. Dengan demikian terminal merupakan komponen utama dalam sistem 

jaringan transportasi jalan yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting. 

Terminal bukan saja merupakan komponene fungsional utama dari sistem, tetapi 

juga sering merupakan prasarana dimana titik kemacetan mungkin terjadi. 

 Menurut Peraturan Menteri No: PM 132 tahun 2015, tentang standar 

penyelenggaran terminal penumpang angkutan jalan, terminal adalah pagkalan 

kendaraan bermotor umum yang digunakan mengatur kedatangan dan 

keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/barang, serta perpindahan 

moda angkutan. 

 Menurut Undang-undang NO 22 tahun 2009, terminal adalah pangkalan 

kendaraan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberagkatan, 

menaikan dan menurunkan orang dan barang, serta perpindahan moda angkutan, 
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dengan mengacu kepada defenisi tersebut, maka pada bangunan terminal, 

penumpang dapat mengakhiri perjalannnya dengan mengganti lintasan bus 

lainnya, dilain pihak, bagi pengemudi bus maka bangunan terminal adalah tempat 

dimana kendaraan dapat beristirahat sejenak, yang selanjutnya dapat digunakan 

juga kesempatan tersebut untuk perawatan ringan ataupun pengecekan mesin. 

2.4.1 Fungsi Terminal 

 Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 (Pasal 82 

ayat 1-7) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru, fungsi 

terminal terdiri dari : 

1. Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar 

propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam 

propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. 

2. Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam 

propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan. 

3. Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. 

4. Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal 

sebagaimana yang tercantum dalam kartu pengawasan. 

5. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha didalam 

terminal penumpang dan/ atau terminal barang wajib mendapat izin 

tertulis dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 
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6. Setiap orang dilarang : 

a. Menjajakan barang dagangan dengan cara mengasong atau melakukan 

usaha tertentu selain sebagaimana dimaksud ayat (6) dengan 

mengharapkan imbalan didalam terminal penumpang dan terminal 

barang. 

b. Melakukan pekerjaan atau betindak sebagai perantara karcis kendaraan 

umum. 

2.4.2 Jenis Terminal 

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 

132 tahun 2015 tentang Terminal angkutan jalan pada pasal 8 mengklasifikasikan 

Terminal menjadi tiga tipe: 

1. Terminal penumpang menurut peran pelayanannya dikelompokan dalam 

tipe yang terdiri atas: 

a. Terminal penumpang tipe A 

b. Terminal penumpang tipe B 

c. Terminal penumpang tipe C 

2. Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum 

untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antar kota 

antarpropinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam 

propinsi, angkutan perkotaan, dan/ atau angkutan pedesaan. 

3. Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum 
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untuk angkutan antarkota dalam propinsi yang dipadukan dengan 

pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan. 

4. Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum 

untuk angkutan perkotaan dan perdesaan. 

2.4.3 Fasilitas Terminal Penumpang 

 Fasilitas utama adalah fasilitas yang mutlak dimiliki dalam terminal 

penumpang yaitu : 

1. Jalur pemberangkatan kendaraan umum 

Jalur pemberangkata kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal 

penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikan 

penumpang. 

2. Jalur kedatangan kendaraan umum 

Jalur kedatangan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal 

penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan 

penumpang. 

3. Tempat tunggu kendaraan umum 

Tempat tunggu kendaraan umum adalah pelataran yang disediakan bagi 

kendaraan angkutan penumpang umum untuk beristirahat dan siap menuju 

jalur pemberangkatan. 

4. Bangunan kantor terminal dan menara pengawas 

Bangunan kantor terminal adalah bangunan yang biasanya berada dalam 

wilayah terminal, yang biasanya digabung dengan menara pengawas yang 
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berfungsi sebagai tempat mementau pergerakan kendaraan dan 

penumpang. 

5. Tempat tunggu penumpang dan atau pengantar 

Tempat tunggu penumpang atau pengantar adalah pelataran yang 

disediakan bagi orang yang akan melakukan perjalan dengan angkutan 

umum atau orang yang mengantarnya. 

6. Jalur lintasan 

Jalur lintasan adalah pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan 

penumpang umum yang akan langsung melakukan perjalan setelah 

menurunkan atau menaikan penumpang. 

7. Loket penjualan karcis 

Loket penjualan karcis adalah ruangan yang digunakan oleh masing-

masing penyelenggara untuk penjualan tiket yang melayani perjalanan dari 

terminal yang bersangkutan. 

8. Tempat istirahat sementara kendaraan 

Tempat istirahat sementara kendaraan adalah tempat bagi kendaraan unutk 

istirahat sementara dan dilakukan perwata sebelum melanjutkan 

pemberangkatan. 

9. Rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat 

petunjuk jurusan, tarif dan jadwal pemberankatan. 

 

Fasilitas penujang adalah fasilitas yang menujang fasilitas utama sehingga 

dapat meningkatkan penyelenggara terhadap penumpang terdiri atas : 
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1. Kamar kecil/toilet 

2. Mushola 

3. Kios/kantin 

4. Ruang informasi dan pengaduan 

5. Fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui 

6. Fasilitas istirahat awak kendaraan 

7. Fasilitas kesehatan 

8. Alat pemadam kebakaran 

9. Fasilitas Anjunan Tunai Mandiri (ATM) 

10. Fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet  

11. Tempat penitipan barang 

12. Taman 

13. Fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan 

2.4.4 Penyelenggaran Terminal 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 

PM 132 Tahun tentang Penylenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, 

Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan: 

1. Perencanan  

a. Penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang 

b. Pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan 

terminal 

c. Pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum 
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2. Pelaksanaan 

a. Pendataan kinerja terminal 

b. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang 

3. Pengawasan operasional terminal 

a. Pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan 

b. Pemerikasaan fisik kendaraan bermotor umum 

c. Pemerikasaan awak kendaran bermotor umum 

d. Pengawasan ketertiban terminal 

Adapun yang dimaksud dengan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan yang berdasarkan Permenhub No 132 Tahun 2015 di atas, peneliti 

memaparkan sebagai berikut : 

1. Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan penyusunan 

langkah-langkah yang akan dipakai dalam mencapai tujuan. 

Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, merumuskan 

bentuk pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan serta 

memperhitungkan secara matang kemungkinan yang akan menjadi 

kedalam melaksanakan kegiatan. Perencanaan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah membuat program untuk pengelolaan terminal yang 

akan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan terminal 

Bandar Raya Payung Sekaki.  

2. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk menyelesaikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan 

dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang 
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diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya 

mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses 

rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan di 

tetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis 

maupun operasional atau kebijaksanan menjadi kenyataan guna mencapai 

sasaran dari program yang ditetapkan semula. 

3. Pengawasan yaitu upaya control untuk mengetahui apakah gerakan dari 

sebuah organisasi itu sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau 

justru tidak berjalan dengan cita-cita yang diharapkan. Kegiatan 

pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan terminal Bandar Raya Payung 

Sekaki adalah suatu usaha sistematik yang dilakukan untuk mengontrol 

kegiatan yang dilakukan oleh setiap bagian-bagian agar dapat 

meminimalisir kesalahan yang dapat berakibat fatal terhadap kepercayaan 

masyarakat dalam menggunakan terminal 

 

2.5 Sistem Pengelolaan dalam Pandangan Islam 

 Pengelolaan atau mengelola yang tugasnya bertanggung jawab dalam 

sesuatu, dalam islam pengelolaan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri 

sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi apa yang kita 

perbuat, dimana juga ada orang yang selalu mengawasi kinerja kita. Untuk 

mendukung jalannya pengelolaan terminal agar lebih berfungsi lebih baik, maka 

setiap elemen yang bertanggung jawab harus memiliki ketakwaan terhadap Allah 

SWT. Kesadaran anggota untuk mengontrol sesamanya, dan penetapan aturan 
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yang tidak bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, pengawasan dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. 

 Seorang pemimpin atau pengelola dalam islam diharapkan bisa 

meluruskan yang bengkok, dan mengoreksi yang salah dan membenarkan yang 

hak. Dasar fungsi pengelolaan atau pengendalian dalam islam muncul dari 

pemahaman tangung jawab individu, adil dan amanah. Islam memerintahkan 

setiap individu harus meyampaikan amanat yang diembannya, jabatan merupakan 

amanah yang harus dijalankan. 

 Al-quran banyak menyebutkan mengenai mengontrol dan mengoreksi 

kepada diri sendiri dan ancaman yang melanggarnya. Surat at-Tahrim ayat 6 

                            

                          

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

 

 Dari ayat diatas di perjelas lagi bahwa tanggung jawab yang telah 

diamanahkan kepada kita yaitu dimulai dari memelihara diri sendiri dan keluarga 

sebagaimana tanggung jawab kita kepada keluarga. Begitu juga dengan jabatan 

yang sudah diembankan kepada kita, kita harus bersungguh-sungguh menjaga itu 

semua seperti kita menjaga diri kita sendiri.  

Ayat lain menyatakan mengenai proses pengendalian dan ancaman 

terhadap orang atau pimpinan yang tidak melaksanakan amanat perencanaan dan 
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program yang telah disepakati. Hal ini diterangkan dalam QS. Al – Baqarah ayat 

44  sebagai berikut : 

                               

 

Artinya : Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu 

melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu membaca Al 

kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir? 

 

Dasar fungsi pengelolaan sarana publik dalam islam muncul dari 

pemahaman tangguang jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam 

memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, 

jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan. Allah berfirman dalam surat  

An-Nisa ayat 58 : 

                         

                            

 

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha melihat. 

 

 Menunaikan amanah merupakan kewajiban dari setiap pegawai muslim, ia 

harus fokus dan bertakwa dalam pekerjaanya, selalu mengevaluasi diri sebelum 

dievaluasi oleh orang lain, dan merasa Allah selalu mengawasinya setiap 

aktivitasnya. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

 Dina Meiliati (2016), melakukan penelitian dengan judul, Analisis 

Pengelolaan Terminal Bandar Laksamana Indragiri Oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Indragiri Hilir, disimpulakan bahwa dalam penelitian ini peneliti 

membahas tentang efektifitas pengawasan pada terminal belum efektif, karena 

hasil dilapangan yang memebuktikan masih adanya pelanggaran yang dilakukan 

oleh angkutan umum yang mencari penumpang diluar terminal. Ini merupakan 

tangtangan terbesar dinas perhubungan untuk mengtasi masalah tersebut dengan 

meningkatkan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. 

 Syaihul Amri (2014), melakukan penelitian dengan judul, Analisa Fungsi 

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Sebagai Terminal Utama Di Kota 

Pekanbaru, pembangunan terminal Bandar Raya Payung Sekaki ini masih belum 

efektif. Dengan banyaknya temuan dengan berbagai fenomena-fenomena yaitu 

masih banyaknya terminal banyangan, kerangnya pengawaan dari Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru, dan banyaknya kios-kios agen tiket yang menjual 

tiket diluar terminal hal ini jelas melanggar peraturan daerah Nomor 2 tahun 2009. 

 Christian B. A Gultom (2014), melakukan Penelitian dengan judul, 

Pengelolaan Terminal Bandar Raya Payung sekaki Oleh Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbaru, dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan yang 

dilakukan oleh dinas perhubungan belum efektif karena tidak tersedianya 

angkutan umum lokal menuju terminal sehingga mengakibatkan PO bus lebih 

suka menaikan dan merunkan penumpang diluar terminal sehingga 
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mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Ini merupakan tantangan bagi dinas 

perhubungan untuk mengatasi masalah tersebut. 

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis akan menyajikan 

perbandingan dengan penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan dengan Penelitian Ini 

Analisis Pengelolaan 

Terminal Bandar 

Laksamana Indragiri 

Oleh Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten Indragiri 

Hilir Oleh Dina Meiliati 

Efektifitas pengewasan yang 

dilakukan oleh dinas 

perhubungan kabupatan 

indragiri hilir belum efektif, 

hal ini terlihat dari masih 

banyaknya pelanggaran yang 

dilakukan oleh angkutan 

umum. Ini merupakan 

tantangann terbesar dinas 

perhubungan untuk mengatasi 

masalah tersebut. 

Perbedaannya yaitu, penelitian yang 

dilakukan oleh Dina Meiliati yaitu 

tentang efektifitas pengawasan pada 

terminal oleh dinas pehubungan 

kabupaten indragiri hilir, sedangkan 

penelitian oleh Femi Mingguana 

Putri lebih memfokuskandalam 

penyelenggaraan terminal BRPS  

Analisa Fungsi 

Terminal Bandar Raya 

Payung Sekaki Sebagai 

Terminal Utama Di 

Kota Pekanbaru oleh 

Syaihul Amri 

Pembangunan terminal BRPS 

ini masih belum Efektif 

dengan banyaknya terminal 

banyangan dan menjual tiket 

diluar terminal hal ini jelas 

melanggar peraturan daerah 

Nomor 2 Tahun 2009 

Penelitian oleh Syaihul Amri dengan 

Femi Mingguana Putri hampir sama, 

yaitu sama meneliti di tempat yang 

sama yaitu terminal BRPS 

perbedaanya hanya tentang latar 

belakang masalah yang diangkat. 
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Pengelolaan Terminal 

Bandar Raya Payung 

Sekaki Oleh Unit 

Pengelolaan Teknis 

Dinas (UPTD) 

Terminal Dinas 

Perhubungan Kota 

Pekanbaru oleh 

Christian B. A Gultom 

Pengelolaan yang dilakukan 

oleh dinas perhubungan 

belum efektif karena tidak 

tersedianya angkutan umum 

lokal menuju terminal 

sehingga mengakibatkan PO 

bus lebih suka menaikan dan 

merunkan penumpang diluar 

terminal sehingga 

mengakibatkan kemacetan 

lalu lintas 

Penelitian oleh Christian B. A 

Gultom dengan Femi Mingguana 

Putri sama, yaitu sama meneliti 

tentang bagaimana pengelolaannya, 

perbedaanya hanya dahulu dikelola 

oleh Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru sedangkan sekarang 

Dikelola Oleh Kementerian 

Perhubungan RI 

 

 

2.7 Konsep Operasional 

 Untuk mempermudah penganalisaan dalam penelitian ini, maka penulis 

mengangkat konsep Analisis Penyelenggaraan Terminal Bandar Raya Payung 

Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia NO PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal 

PenumpangAngkutan Jalan, sebagai berikut : 
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Tabel 2.2. Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Analisis 

Penyelenggaran 

Terminal Bandar 

Raya Payung 

Sekaki Kota 

Pekanbaru 

1. Perencanaan 

 

 

 

 

2. Pelakanaan  

 

3. Pengawasan 

Operasional 

Terminal 

 

4. Pengendalian  

a. Penataan fasilitas utama dan fasiltas peunjang 

b. Pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan 

daerah pengawasan terminal 

c. Pengaturan kedatangan dan keberangkatan 

kendaraan bermotor 

a. Pendataan kinerja terminal 

b. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang 

a. Pemeriksaan kelengkapan administrasi 

kendaraan 

b. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum 

c. Pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum 

a. Penertiban angkutan umum 

b. Penyelengaraan Terminal 

Sumber : Permenhub NO 132 Tahun 2015  

 

 

2.8 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Sumber:Permenhub No132 Tahun 2015 

Perencanaan Pelaksanaan 

Pengawasan 

Operasional 

Terminal 

Pengendalian 

Analisis Penyelenggaraan Terminal  

Bandar Raya Payung Sekaki 

Kota Pekanbaru 


