
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1  Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan

menjamin bahwatugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan.Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah

(aturan) yang diberikan (Siagian,2003:112).

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh

pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana,

maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk

memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan

organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan

yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak

dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2002:81).

Menurut S.P. Siagian pengawasan adalah merupakan langkah seklaigus

salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan

demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal yang tercantum

dalam melaksanakan dengan baik atau tidak.

Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan

adalah pada umumnya parapengikut dapat bekerja sama dengan baik

kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk

mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan



jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-

penyimpangan tertsebut. Siagian (2003:112) mengatakan pengawasan

merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai,

mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap

bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara

struktural, yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan.

Sedangkan indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam

pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut.

a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur

pelaksanaan seperti kontiniuatau beberapa syarat minimal melakukan

pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau

beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.

b. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilaikesetiap pekerjaan yang

diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya beik atau jelek.

c. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi

internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada

seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu ,memberikan

sanksi kepada bawahan (Kartono, 2002:153)



Karena itu pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem

informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil

proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima.

(Fattah, 2004:102). Menurut (Kansil, 2002:12) pengawasan itu sangat

penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah

pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh

pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi:

a. Pengawasan Umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan

pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan

pengawasan umum ialah mentri dalam negeri, kepala wilayah yaitu

gubernur, bupati, walikota, kepala daerah sebagai pemerintah

daerah.

b. Pengawasan Prevektif. Dimna mengharuskan setiap peraturan

daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu

berlalu sesudah mendapat pengawasan.

c. Pengawasan Refresif. Menyangkut penangguhan atau pembatasan

peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum

atau perundangan yang tingkatnya lebih tinggi.



2.1 1 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya

tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada

dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan

mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.  Menurut

Situmorang dan Juhir (2001:22) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak

2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai

dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali

kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang

baru.

3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan

dalam refncana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan

yang telah direncanakan.

4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase

tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentuka dalam

planning atau tidak.

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah

ditetapkan dalam planning , yaitu standard

Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 2001:22) juga

mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:



1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan

2. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan

instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta

kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat

diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta

mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan

apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut,

sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat diatas dapat disimpulkan bahwa

maksud pengawasan adlaah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil

kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau

tidak, seta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehinga mampu

diperbaiki ke arah yang lebih baik. Sementara berkaitan dengan tujuan

pengawasan, Maman Ukas (2004:337) mengemukakan:

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-

informasi yang tepat, teliti an lengkap tentang apa yang akan

dilaksanakan.

2. Memberi kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan

rintangan-rintangan yang akan menggangu produktivitas kerja

secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk



menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang

terjadi.

3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para

pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dlaam

mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian

yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Situmorang dan Juhir (2001:26) mengemukakan bahwa

secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rfencana,

kebijaksanaan dan perintah.

2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau

jasa yang dihasilkan

5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan

organisasi.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam

Safrudin, 2002:36) adalah: untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan

sesuai dengan rencana yang digariskan, menegtahui apakah sesuatu

dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan,

mengetahui kesulitagn-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dlam bekerja,

mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan



keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan,

atau kegagalan ke arah perbaikan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada

pokoknya tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta

instruksi-instruksi yang telah di buat.

2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan,

kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi

dan efektivitas kerja.

2.1 2 Jenis-jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian ada dua

yaknibpengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan

terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi

langsung.

2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh

pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah

disampaikan oleh para baahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan

lisan (Siagian:115

Jenis-jenis Pengawasan menurut Daly Erni (2008:23)

1. Pengawasan intern dan ekstern



a. Pengawasan intern. Pengawasan yang dilakukan oleh orang dari

badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan

dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat

b. Pengawasan ekstern. Pengawsan yang dilakukan di luar

badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 Pasal 23E. “ Untuk

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri

2. Pengawasan Preventive dan Refresif

a. Pengawasan Preventif : sebelum kegiatan dilaksanakan

b. Pengawasan Refresif  : setelah kegiatan dilaksanakan

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

a. Pengawasan aktif (dekat)

Merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan

yang bersangkutan

b. Pengawasan Pasif

Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat

pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan

dan pengeluaran.

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran

matril mengenai maksud dan tujuan pengeluaran.

a. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil

menurut hak adalah pemeriksaan pengeluaran apakah telah



sesuai dengan peraturan, tidak kadarluarsa, dan hak itu terbukti

kebenarannya.

b. Pengawasan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan

pengeluaran  adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah

telah memenuhi prinsip ekonomi yaitu pengeluaran tersebut

diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

Nanang Fattah mengatakan pengawasan harus dipandang sebagai

suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan korektif sebagai

hal akhir proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang

diterima (Fattah, 2004:102). Dari beberapa pendapat diatas dapat

dikatakan bahwa pengawasan pimpinan mempunyai pengaruh yang sangat

besar terhadap pelaksanaan tugas, sebab suatu tujuan organisasi tidak akan

tercapai secara optimal apabila tidk dilakukan dengan pengawasan kinerja

para pegawai.

Nanang Fattah (2004:106) mengatakan ada beberapa kondisi

yang harus diperhatikan agar pengawasan ini dapat berfungsi efektif

antara lain :

1. Pengawasn harus dikaitkan dengan tujuan

2. Standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan, ada dua tujuan

pokok yaitu : untuk memotivasi dan untuk dijadikan patokan guna

membandingkan dengan prestasi, artinya jika pengawasan ini efektif

dan dapat memotivasi seluruh anggota untuk mencapai prestasi tinggi.



3. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan

organisasi.

4. Banyaknya pengawasan harus dibatasi, artinya jika pengawasan

terhadap bawahan terlampau sering, ada kecenderungan mereka

kehilangan otonomnya dan dapat dipersepsi pengawasan

penyelewengan.

5. Sistem pengawasan harus dikemudi tanpa mengorbankan otonom dan

kehormatan pimpinan tetapi fleksibel, artinya sistem pengawasan

menunjukkan kapan, dan dimana tindakan koreksi harus diambil.

6. Pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan artinya

tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar tetapi pada

penyediaan perbaikan, menentukan tindakan perbaikan.

7. Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan masalah.

Yaitu menemukan penyebab, membuat rancangan pengulangan,

melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan, mencegah masalah

serupa.

2.2 Transportasi

Secara umum definisi transportasi adalah pemindahan manusia

atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan

sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin (Nasution,

2004).

Transportasi dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan turunan

karena transportasi timbul disebabkan adanya maksud atau tujuan yang



ingin dicapai melalui transportasi. Misalnya pengiriman barang,

berpergian, bekerja dan lain-lain. Konsep transportasi didasarkan pada

adanya perjalanan antara asal dan tujuan. Perjalanan dilakukan melalui

suatu lintasan tertentu yang menghubungkan asal dan tujuan,

menggunakan alat angkut atau kedaraan dengan kecepatan tertentu.

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia

dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan

gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat

tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Peranan transportasi

sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku,

daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat

tinggal konsumen.

Unsur-unsur transportasi meliputi:

1. Ada muatan yang diangkut

2. Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya

3. Ada jalanan yang dapat dilalui

4. Ada terminal asal dan terminal tujuan

5. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan

kegiatan transportasi tersebut.

Sistem transportasi dari suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai

suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang

memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah, sehingga (Santoso,



1996:1): terakomodasinya mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya

pergerakan barang, dimungkinkan akses ke semua wilayah.

Pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat, yang disebut

jasa angkutan. Jasa angkutan merupakan keluaran (output) perusahaan

angkutan yang bermacam-macam jenisnya sesuai banyaknya jenis alat

angkutan (seperti jasa pelayaran, jasa kereta api, jasa penerbangan, jasa

angkutan bus dan lain-lain). Sebaliknya, jasa angkutan merupakan salah

satu faktor masukan (input) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian

dan kegunaan lainnya (Nasution, 2003:16)

Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang

pembangunan (the promoting sector) dan pemberi jasa (the service sector)

bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas pengangkutan harus dibangun

mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya. Perluasan dermaga di

pelabuhan didahulukan daripada pembangunan pupuk yang akan

dibangun, guna melancarkan pengiriman peralatan pabrik dan bahan baku

serta penyaluran hasil produksi ke pasar setelah pabrik beroperasi

(Nasution, 2003 : 19). Transportasi manusia atau barang biasanya

bukanlah merupakan tujuan akhir, tetapi hal itu dilakukan untuk mencapai

tujuan lain, oleh karena itu, permintaan atas jasa transportasi disebut

sebagai permintaan turunan (derived demand) yang timbul akibat adanya

permintaan akan komoditi.Pada dasarnya permintaan atas jasa transportasi

diturunkan dari (Morlok, 2000 : 452) :



 Kebutuhan seseorang untuk berjalan dari satu lokasi ke lokasi lainnya

untuk melakukan suatu kegiatan (misalnya bekerja, sekolah).

 Permintaan akan angkutan barang tertentu agar tersedia di tempat yang

diinginkan.

Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap perlu

dicapai keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan. Jika

penyediaan jasa angkutan lebih kecil daripada permintaannya, akan terjadi

kemacetan arus barang dan penumpang yang dapat menimbulkan

kegoncangan harga di pasaran. Sebaliknya, jika penawaran jasa angkutan

melebihi permintaannya maka akan timbul persaingan tidak sehat yang

akan menyebabkan banyak perusahaan angkutan rugi dan menghentikan

kegiatannya, sehingga penawaran jasa angkutan berkurang, selanjutnya

menyebabkan ketidaklancaran arus barang dan kegoncangan harga di

pasaran (Nasution, 2003 : 19).

2.3 Manajemen Lalu Lintas

Dengan mengacu kepada Undang-undang No 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Manajemen lalu lintas

didefinisikan sebagai upaya untuk mengatur pergerakan lalu lintas supaya

memenuhi kriteria keselamatan, kelancaran, efisiensi, dan murah.

Manajemen lalu lintas selanjutnya meliputi kegiatan perencanaan lalu



lintas, pengaturan lalu lintas, pengawasan lalu lintas, dan pengendalian

lalu lintas.

Manajemen lalu lintas adalah upaya-upaya pemanfaatan

semaksimal mungkin sistem jaringan jalan yang ada dan bisa menampung

lalu lintas sebanyak mungkin atau menampung pergerakan orang sebanyak

mungkin dan memperhatikan keterbatasan lingkungan (kapasitas

lingkungan) mmberikan prioritas untuk kelompok pengguna jalan tertentu

dan penyesuaian kebutuhan kelompok pemakai jalan lainnya serta

menjaga kecelakaan lalu lintas sekecil mungkin.

 Kegiatan perencanaan lalu lintas

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan

evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk

mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan.

Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan

kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas

dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. penetapan

tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan

yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : rencana

umum jaringan transportasi jalan; peranan, kapasitas, dan karakteristik

jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial

dan ekonomi.penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan

rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan



program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan

tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan

persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada

setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan

serta pemeliharaan rambu rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi

isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;

usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan

maupun penyuluhan kepada masyarakat.

 Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi

Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau

ruas-ruas jalan tertentu. termasuk dalam pengertian penetapan

kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi

lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan

penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan

 Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi

1. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui

efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaaan tersebut untuk mendukung

pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam

kegiatan pemanatauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai

kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan,

jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan

atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain



meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis

pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.

2. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan

korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat

pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif

adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam

pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

 Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi

1. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu

lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa

penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan

pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh

keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana

mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah

ditetapkan.

2. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak

dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

2.3 1 Rancangan Dasar Manajemen Lalu Lintas

1. Dasar manajemen Lalu lintas : Rambu dan marka tetap terpasang

2. Tetapkan dan potensi hirarki jalan pada kawasan manajemen lalu lintas

yang dikembangkan .



3. Lakukan manajemen ruang jalan (street management) sebagai langkah

awal manajemen lalu lintas. Pisahkan arus lalu lintas menerus dan

lokal.

4. Lakukan prioritas terhadap angkutan umum

5. Kaitkan manajemen lalu lintas dengan UTC ( Urban Traffic Control)

perkenalkan batasan lalu lintas.

6. Pejalan kaki juga merupakan bagian dari manajemn lalu lintas, sebelum

memberi tempat untuk kendaraan bermotor fasilitas pejalan kaki harus

diberikan terlebih dahulu.

2.3 2 Dasar Teknik Manajemen Lalu Lintas

1. Rambu Lalu lintas ( memperlihatkan aturan-aturan dan mengarahkan

tujuan perjalanan)

2. Marka jalan dan pembatasan fisik ( untuk kanalisasi dan penetapan lajur-

lajur pergerakan lalu lintas)

3. Pengendalian Parkir

4. Penetapan batas maksimum kecepatan kendaraan.



2.4 Konsep Operasional

Untukmemberikankesamaanpemahaman,

memudahkanMenganalisadanmembatasiruanglingkuppengoperasiandalam

penelitianmakapenulismencobamemberikankonsepoperasionaldanteknikpe

ngukuran.

KonsepOperasionalAdalahkonsep yang

digunakanuntukmemberikangambarandalambentuknyatadarikonsepteori

agar mudahdipahamidandapatdiukursesuaidenganrealita.

a. Pengawasanadalahsegenapkegiatanuntukmeyakinkandanmenjamin

ahwatugas / pekerjaantelahdilakukansesuaidenganrencana yang

telahditetapkan. Kebijaksanaan yang telahdigariskandanperintah

(aturan) yang diberikan.

b. Tertiblalulintasadalahmentaatiperaturanlalulintas yang

berlakudenganberdasarkankepatuhanakanhukumdanmenjadiwargan

egara yang baiksertapatuhpadaketetapan yang

berlaku,dengantetapdidukungdasarpemikirankeselamatanbersamasa

at di jalanraya.

c. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu

tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana

yang digerakkan oleh manusia atau mesin (Nasution, 2004)



Tabel II.1 : Konsep Operasional AnalisisFungsiPengawasanDinas
Perhubungan dalam Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru

Konsep Variabel Indikator Sub Indikator Ukuran
1 2 3 4 5

Fungsi
Pengawas
an Dinas
Perhubung
an Kota
Pekanbaru

Pengawas
an

1. Melaksan
akan
pemeriks
aan
kendaraa
n
angkutan
umum di
jalan
sesuai
kewenang
annya

2. Melaksan
akan
pengawas
an dan
pengenda
lian
operasion
al
terhadap
supir
angkutan
umum
untuk
kepenting
an lalu
lintas
dalam
kota

3. Melaksan
akan

- melaksanakan
pemeriksaan
kelengkapan
surat-surat
kendaraan

- pemeriksaan
pesyaratan
kelayakan
kendaraan

- pemeriksaan
kaca film

- pemeriksaan
kelengkapan
surat khusus
supir

- memberikan
pakaian khusus
untuk supir
angkutan umum

- pemeriksaan
identitas diri di
setiap angkutan
umum

- pengawasan di
ruas-ruas

Baik

Kurang
baik

Tidak baik

Baik

Kurang
baik

Tidak baik

Baik



pengawas
an,
pengenda
lian dan
pam lalu
lintas di
ruas-ruas
persimpa
ngan
jalan dan
pos-pos
pengawas
an
pengenda
lian
dalam
kota

4. Menyiap
kan dan
menyamp
aikan
laporan
kegiatan
di bidang
angkutan
umum

persimpangan
jalan

- pengawasan di
pos-pos
pengawasan
guna
menertibkan
angkutan umum

- pengawasan di
ruas
persimpangan
jalan penting
dilakukan untuk
kelancaran lalu
lintas

- menyiapkan
laporan

- menyampaiakan
laporan

- mempertanggung
jawabkan
laporan

Kurang
baik

Tidak baik

Baik

Kurang
baik

Tidak baik

2.5 Definisi Konsep

Dari judul Penelitian “Analisis Fungsi Pengawasan Dinas

Perhubungan dalam Penertiban Angkutan Umum di kota Pekanbaru”,

penulis membuat definisi konsep sebagai berikut:



- Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam penelitian ini

di lihat dari fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian merupakan pola pikir yang

menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus

mencerminkan jenis dan jumlah rumusan yang perlu dijawab melalui

penelitian. Berdasarkan permasalahan dan teori yang diuraikan, dapat

digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Analisis Fungsi Dinas Perhubungan dalam
Penertiban Angkutan Umum di Kota Pekanbaru

Pengawasan

Pemeriksaan
angkutan umum

di jalan

Pengawasan
terhadap supir

angkutan umum

Pengawasan
di ruas-ruas
persimpanga

n jalan

Menyiapkan
dan

menyampaik
an laporan

-Baik

-kurang Baik

- Tidak Baik



2.7 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka penulis

merumuskan hipotesis sebagai berikut : Di duga

FungsiPengawasandalam  Penertiban Angkutan Umum di Kota

Pekanbarubelum dilaksanakan dengan baik.

2.8 Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan

sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam

kerangka berfikir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan

perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya

yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat

mengembangkan wawasan berfikir peneliti, dimana peneliti mengambil

penelitian sebelumnya yaitu :

- Jhon Hendra (2011) . “Analisis Fungsi pengawasan

Inspektorat dalam pelaksanaan pengembangan di

Kabupaten Rokan Hilir”

- Yuniaty (2006). “ Analisis Pengawasan Produksi Karet

pada PT.Union Siak Pekanbaru”

- M. Noer Bahrian (2011). “ Pengaruh pengawasan

terhadap kinerja pegawai pada kantor camat kecamatan

Mandau Kabupaten Bengkalis”



2.9 Pengawasan dalam Islam

Dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan untuk

meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan

yang hak. Pengawasan dalam islam terbagi menjadi dua hal, yaitu :

Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber

dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin

bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan

bertindak hati-hati .seperti yang terdapat dalam Al-quran Surat Al-

Mujadilah ayat 7 sebagai berikut :






















Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan
rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada
(pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan
tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih
banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka
berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari



kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Mujadilah:7).

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada

Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada

rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa

diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat.

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system

pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. System pengawasan

ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang

berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian

antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.




