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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari 

satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di 

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Sistem 

pemerintahan dan pembangunan daerah yang sebelumnya sentralis dan 

didominasi oleh Pemerintah Pusat mulai ditinggalkan. Dengan adanya otonomi 

ini, Pemerintah Daerah diberikan wewenang dan sumber keuangan baru untuk 

mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya 

akan mendorong pula proses pembangunan nasional (Sjafrizal,2014:105). 

Pembangunan di daerah dilakukan dalam usaha mensejahterakan 

masyarakat. Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan 

kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi 

kesejahteraannya. Dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa salah satu 

tujuan didirikan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan publik/umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan 

umum, pemerintah dapat melaksanakan kebijakan peningkatan pembangunan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana publik, salah satunya adalah transportasi, guna 

mendorong pembangunan yang merata.   
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Transportasi menurut Salim (2000:6) adalah kegiatan pemindahan barang 

(muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada 

dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan atau pergerakan dan secara fisik 

mengubah tempat dari barang dan penumpang ke tempat lain. Ahmad Munawar 

dalam Kadir (2006:121) mendefinisikan transportasi sebagai kegiatan pemindahan 

penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Untuk setiap bentuk 

transportasi terdapat unsur pokok transportasi, yaitu: jalan, kendaraan dan alat 

angkutan, tenaga penggerak, dan terminal. Peranan transportasi sungguh sangat 

penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah 

produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman. Mobilitas penduduk dari 

tempat ke tempat yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tentunya 

memerlukan alat transportasi. Salah satu sarana transportasi jalan adalah 

Terminal.  

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang 

digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan 

menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Menurut 

Morlok (1995:269) bahwa terminal adalah titik dimana penumpang dan barang 

masuk dan keluar sistem. Keberadaan terminal dapat menunjang kelancaran 

perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di 

tempat tertentu.  

Menurut Morlok (1995) fungsi-fungsi terminal transportasi antara lain: 

Pertama, memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transport serta 
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membongkar/menurunkan, memindahkan dari satu kendaraan ke kendaraan lain. 

Kedua, menampung penumpang atau barang dari waktu tiba sampai waktu 

berangkat kemungkinan untuk memproses barang, dan menyediakan kenyamanan 

penumpang (misalnya pelayanan makan, dan sebagainya). Ketiga, menyiapkan 

dokumentasi perjalanan, menimbang muatan, memilih rute, menjual tiket 

penumpang, memeriksa pesanan tempat. Keempat, mengumpulkan penumpang 

dan barang didalam grup-grup berukuran ekonomis untuk diangkut dan untuk 

menurunkan mereka setelah tiba di tempat tujuan. 

Abubakar (1995) dalam Brata (1999) mengatakan, bahwa pada dasarnya 

terminal dapat ditinjau dari tiga unsur yang terkait dengan terminal, yaitu 

penumpang, operator kendaraan dan pemerintah. Pertama, fungsi terminal bagi 

penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari 

satu moda angkutan ke moda atau kendaraan lain, tempat tersedianya fasilitas-

fasilitas dan informasi, termasuk fasilitas parkir bagi kendaraan pribadi. Kedua, 

fungsi terminal antara lain dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas (untuk 

penataan dan menghindari kemancetan), sebagai sumber pemungutan distribusi. 

Ketiga, fungsi terminal bagi operator (sopir dan awaknya) adalah pengaturan 

pelayanan operasi kendaraan umum, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi 

bagi mereka, serta pangkalan/pelayanan bengkel bagi kendaraan umum. 

Terminal sebagai prasaranana transportasi jalan dalam menjalankan 

fungsinya adalah sebagai tempat menaikan dan menurunkan orang atau barang, 

tempat beristirahat bagi awak bus dan kendaraan sebelum memulai perjalanan, 

serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang 
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merupakan simpul jaringan transportasi. Menurut Keputusan Menteri 

Perhubungan No 31 Tahun 1995, Terminal Penumpang adalah transportasi jalan 

untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra 

dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan 

kendaraan umum. Terdapat 3 tipe terminal penumpang berdasarkan Keputusan 

Menteri Perhubungan No 31 Tahun 1995. Pertama, Tipe A berfungsi melayani 

kendaraan umum untuk angkutan kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas 

batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan 

pedesaan. Kedua, Tipe B berfungsi berfungsi melayani kendaraan umum untuk 

angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan. 

Ketiga, Tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. 

Penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis 

Terminal Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Permenhub No PM 

132 Tahun 2015, penyelenggaraan terminal penumpang memiliki tujuan yaitu 

menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra-

moda dan antar moda serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap 

penyelenggaraan angkutan. Agar sebuah terminal benar-benar dapat memberikan 

manfaat yang optimal berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi 

umum maupun masyarakat pengguna sarana/prasarana/fasilitas yang ada didalam 

terminal, serta dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, maka 

perlu dikelola dengan baik, profesional dan akuntabel. Terdapat unsur penting 

dalam sebuah terminal penumpang yaitu adanya angkutan umum dan penumpang, 

tanpa keduanya terminal tidak bermakna apapun, hanya sebatas sebuah bangunan. 
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Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan 

masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Angkutan umum yang 

biasa beroperasi di dalam terminal meliputi: angkot, bus, ojek, taksi dan 

metromini. Penumpang adalah masyarakat yang menaiki atau menggunakan jasa 

angkutan. Ruang transit penumpang merupakan bangunan peneduh yang 

berfungsi sebagai tempat istirahat sementara atau duduk-duduk, menunggu bus, 

membaca koran serta mengobrol santai yang berada dalam terminal. 

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur yang memiliki terminal penumpang. Terminal penumpang yang ada di 

Kapubaten Ngawi, salah satunya adalah Terminal Kertonegoro. Terminal ini 

termasuk dalam klasifikasi terminal Tipe A. Berdasarkan Kepmenhub No 31 

Tahun 1995, terminal penumpang tipa A berfungsi melayani kendaraan umum 

untuk angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, 

angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. 

Dengan tipe A yang dimiliki terminal Kertonegoro ini maka setiap kendaraan 

penumpang terutama armada bus yang melewati Kabupaten Ngawi wajib untuk 

masuk terminal. Hal ini mengingat lokasi strategis Kabupaten Ngawi yang berada 

di jalur perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bangunan terminal ini 

berdiri dilahan seluas 5 Ha dan terletak di Jalan Suryo, Desa Grudo, Kecamatan 

Ngawi. Terminal Kertonegoro dibangun dengan menggunakan biaya dari APBD 

Kabupaten Ngawi mulai tahun 2007 – 2009  yang bernilai Rp. 42.540.736.600,00 

dan memiliki berbagai fasilitas yang memadai sesuai standar yang ditetapkan 

untuk sebuah terminal penumpang tipe A. Fasilitas yang tersedia dalam Terminal 
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Kertonegoro meliputi perkantoran, tempat tunggu kedatangan penumpang, tempat 

tunggu keberangkatan penumpang, toko dan kios bagi pedagang, tempat ibadah, 

toilet dan lainnya. Pembangunan Terminal Kertonegoro sebenarnya mempunyai 

beberapa fungsi diantaranya sebagai fasilitas pelayanan publik serta sumber 

pendapatan daerah. Dengan kewajiban armada bus yang wajib masuk terminal, 

maka diharapkan akan ada keuntungan ekonomis yang didapatkan seperti, 

meningkatkan perekonomian khususnya masyarakat sekitar terminal serta 

meningkatnya pendapatan daerah karena adanya penarikan retribusi dari angkutan 

yang lewat.    

Terminal Kertonegoro yang diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang 

Yudhoyono pada Januari 2010 lalu, pengelolaanya belum berjalan dengan 

maksimal. Pada kenyataanya masih ditemukan  permasalahan-permasalahan 

,seperti sepinya bus pada malam hari. Sepertihalnya, Dwi Kartiko warga ngawi 

mengungkapkan bahwa “Kalau malam jarang ada bus yang masuk, 

penerangannya minim, sepi, dan tidak ada calon penumpang yang menggunakan 

fasilitas umum tersebut” (Sumber : www.antarajatim.com 19 Agustus 2016). 

 Kondisi terminal yang sepi membuat para awakbus dan calon penumpang 

enggan untuk memanfaatkan terminal. Sopir bus banyak menaikan dan 

menurunkan penumpang diluar terminal. Kepala UPTD Terminal Kertonegoro 

Ngawi Ali imron mengakui kondisi terminal yang tidak maksimal dan 

membenarkan jika sepinya calon penumpang menjadi alasan para sopir bus 

maupun angkutan kota untuk tidak masuk ke Terminal Kertonegoro. Selain sepi 

penumpang, terdapat faktor lain yang menyebabkan Terminal Kertonegoro tidak 

http://www.antarajatim.com/
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berfungsi optimal diantarannya kondisi jalan masuk terminal yang rusak dan 

bergelombang serta penerangan yang kurang optimal di malam hari. 

 Kontruksi landasan dipintu masuk maupun keluar terminal yang berjarak 

sekitar 50 meter pavingnya berantakan atau mengelupas. Kontur tanah disekitar 

terminal sangat labil memungkinkan pergerakan tanah secara permanen. 

Sepertihalnya, pendapat yang disampaikan oleh salah satu penumpang bus yang 

singgah di Terminal Kertonegoro, Edi Sutrisno mengungkapan bahwa “Untuk 

landasan baik pintu keluar maupun masuk seharusnya pakai cor beton jangan 

paving seperti itu. Seandainya diganti lagi dengan paving kemungkinan tidak 

berumur lama” (www.siagaindonesia.com 27 Oktober 2014).   

Terminal Kertonegoro yang berada di jalur Ngawi-Solo memiliki kapasitas 

penumpang hingga 3000 orang. Sedangkan. kapasitas bus, baik minibus, bus antar 

kota dalam provinsi (AKDP) dan antarkota antar provinsi (AKAP) mencapai 700 

unit. Dari data UPT Terminal Kertonegoro, rata-rata jumlah armada bus yang 

masuk dan beroperasi berkisar antara 400 hingga 450 perhari. Sedangkan jumlah 

bus yang lolos tidak masuk terminal pada malam hari diprediksi mencapai 100 bus 

setiap hari (www.antarajatim.com  19 Agustus 2016). 

Terdapatnya bus yang tidak masuk ke terminal juga menjadi permasalahan 

dalam pengelolaan Terminal Kertonegoro. Hal ini terjadi bukan karena tarif 

retribusi, melainkan para calon penumpang lebih memilih naik dari pangkalan lain 

yang lebih strategis lokasinya. Seperti halnya, pendapat pengemudi bus patas yang 

enggan disebut jati dirinya, mengungkapkan bahwa “Percuma masuk terminal 

http://www.siagaindonesia.com/
http://www.antarajatim.com/
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kalau tidak ada penumpangnya. Mereka kan mau naik tapi dari titik tertentu diluar 

terminal, kalau begitu siapa yang disalahkan. Dan ini saya kira menjadi bahan 

evaluasi terkait hadirnya terminal itu, kira-kira strategi tidak” 

(www.sinarngawi.com 23 Januari 2016). 

 Berkaitan dengan adanya bus patas yang tidak masuk terminal, Bambang 

Lestari Kepala Dinas Perhubungan, menjelaskan pihaknya menurunkan petugas 

guna menindaklanjuti bus yang nekat melakukan aktifitas di luar Terminal 

Kertonegoro. Bambang Lestari mengungkapkan bahwa “selama ini bus itu selalu 

tak taat aturan, padahal sudah sering kita tekankan untuk masuk terminal, malah 

menurunkan atau menaikan penumpan diluar terminal” (www.sinarngawi.com 23 

Januari 2016). Tindakan ini dilakukan dalam kaitanya  penegakan Perda No 5 

Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut:   

a. Bagaimana efektivitas pengelolaan Terminal Kertonegoro di Kabupaten 

Ngawi ? 

b. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

pengelolaan Terminal Kertonegoro di Kabupaten Ngawi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Terminal Kertonegoro di 

Kabupaten Ngawi. 

http://www.sinarngawi.com/
http://www.sinarngawi.com/
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b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan 

Terminal Kertonegoro di Kabupaten Ngawi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi 

ilmu pengetahuan pada umumnya, serta dapat memperkaya kajian terkait 

pengelolaan khususnya tentang terminal.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan terhadap instansi terkait di Kabupaten Ngawi, khususnya 

UPTD Terminal Kertonegoro dalam pengelolaan terminal dan faktor-faktor 

pendukung maupun penghambatnya.  

1.5 Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah tinjauan pustaka terkait dengan teori yang akan 

dibahas dalam penelitianya. Peneliti dapat mendiskusikan secara rasional 

permasalahan penelitian yang telah ditetapkan dengan menggunakan konsep, 

model dan teori yang diperoleh dan literatur-literatur ilmiah. Berikut kajian teori 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :  

1.5.1 Efektivitas 

1.5.1.1 Definisi Efektivitas 

Berdasarkan Ensiklopedi Umum Administrasi (1979), Efektivitas 

berasal dari kata kerja efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang 
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dikehendaki dalam perbuatan. Pekerjaan yang dikatakan efektif belum 

tentu efisien, karena mungkin hasil yang dicapai dengan penghamburan 

material, juga berupa pikiran, tenaga, waktu, maupun benda lainya. Kata 

efektivitas sering diikuti dengan kata efisiensi, dimana kedua kata tersebut 

sangat berhubungan dengan produktivitas dari suatu tindakan atau hasil 

yang diinginkan. Suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga 

sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif. Dengan demikian istilah 

efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai serta dengan 

cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. 

Sedangkan efisien adalah hasil dari usaha yang telah dicapai lebih besar 

dari usaha yang dilakukan.  

Menurut Drucker dalam Mutiarin (2014:14) menyatakan bahwa:  

“effective is to do the right things: while efficiency is to do the 

things right” (efektivitas berarti melakukan sesuatu yang benar, sementara 

efisiensi melakukan sesuatu dengan benar). Atau juga “effective means 

how far we achive the goal and efficiency means how do we mix various 

properly”.  

Efektivitas berarti sejauh mana kita mencapai tujuan, sementara 

efisiensi berarti bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada dengan 

cermat. Efektif tetapi tidak efisien, berarti dalam mencapai tujuan 

menggunakan sumber daya yang berlebihan atau biasa disebut dengan 

biaya ekonomi tinggi, sementara efisien namun tidak efektif, berarti dapat 

mengelola sumber daya yang ada dengan baik, namun sasaran tidak 

tercapai.  
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Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut 

juga efektif, apabila tercapainya tujuan dan sasaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran 

dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat 

yang sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektivitas adalah 

tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama (Bernard, 1992:207). 

Menurut Campbell J.P, (1970), Pengukuran efektivitas secara 

umum dan yang paling menonjol adalah: 

1. Keberhasilan program. 

2. Keberhasilan sasaran. 

3. Kepuasan terhadap program. 

4. Tingkat input dan output. 

5. Pencapaian tujuan menyeluruh. 

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan 

operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnnya, secara komprehensif, 

efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau 

organisasi untuk melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau 

mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Campbell, 1970). 

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang 

menggambarkan tentang efektivitas, yaitu: 
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1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang 

seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya. 

2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang 

terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik. 

3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi 

hasil yang bermanfaat. 

4. Menangani tantangan masa depan. 

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau 

pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari 

produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang 

maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, 

kuantitas dan waktu. Menurut Hidayat (1986) Efektivitas adalah suatu 

ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan 

waktu) telah tercapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, 

makin tinggi efektivitasnya. 

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan 

oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-

26) antara lain: 

1. Efektivitas Individu 

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu 

yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari 

organisasi. 
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2. Efektivitas Kelompok 

Adanya pandangan bahwa pada kenyataanya individu saling 

bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan 

jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya. 

3. Efektivitas Organisasi. 

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan 

kelompok. Melalui pengaruh sinegisitas, organisasi mampu 

mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada 

jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.  

Dalam kenyataannya, sulit sekali memperinci apa yang dimaksud 

dengan konsep efektivitas dalam suatu organisasi. Pengertian Efektivitas 

dalam suatu organisasi mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap 

orang, bergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Richard M. 

Steers (1984:4) mengemukakan bahwa cara yang terbaik untuk meneliti 

efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang 

saling berhubungan: (1) faham mengenai optimasi tujuan; (2) perspektif 

sistematika; dan (3) tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan 

organisasi.  

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai 

tingkat perwujudan sasaran yang menunjukan sejauh mana sasaran telah 

dicapai. Sumaryadi (2005:105) berpendapat bahwa organisasi dapat 

dirumuskan sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. 

Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian 
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tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas 

adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang 

menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, 

apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang 

direncanakan, dapat dikatan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga 

dan yang lain. 

Sementara itu, Sharma dalam Tengkilisan (2005:64) memberikan 

kriteria atau ukuran efektivitas dalam organisasi yang menyangkut faktor 

internal dan faktor eksternal organisasi antara lain: 

1. Produktivitas organisasi atau output. 

2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan 

diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi. 

3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-

hambatan konfil diantara bagian-bagian organisasi. 

Untuk mengukur tentang efektif atau tidak dalam pencapaian 

sasaran suatu kegiatan organisai, maka berikut ini berpedoman pada 

indikator ataupun kriteria pencapaian sasaran atau tujuan yang dinyatakan 

Sondang P. Siagin (1982: 30-33) yakni sebagai berikut: 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 

karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang 

terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai.  
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2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi 

adalah “peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya 

dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para 

implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

3. Proses analisa dan perumusan kebijakan, yang mantap berkaitan 

dengan tujuan hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan 

artinya kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan 

dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan 

sekarang apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa depan. 

5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih 

perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat 

sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman 

bertindak dan bekerja. 

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator 

efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif 

dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan 

oleh organisasi. 

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu 

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka 

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan 

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. 
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8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, 

mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas 

menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. 

1.5.1.2 Pendekatan Efektivitas 

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara 

rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang akan dicapai 

maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif. 

Namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai 

dengan apa yang direncanakan maka hal itu dikatakan tidak efektif. 

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat efektivitas organisasi.  

Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55) mengemukakan bahwa 

ada tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi yaitu: 

1. Pendekatan Sumber (resource approach). 

Pendekatan ini mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini 

mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh 

sumber daya baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan 

sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya karena lembaga 

mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari 

lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga 

tersebut dengan output yang dihasilkan juga dilemparkan pada 
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lingkungannya. Sementara itu, sumber-sumbre yang terdapat pada 

lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. 

2. Pendekatan Proses (Proses approach). 

Pendekatan ini untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan 

program dari semua kegiatan proses interval atau mekanisme 

organisasi. Pendekatan proses mengukur efektivitas dengan efisiensi 

dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal diantaranya efisiensi 

(waktu dan biaya), prosedur pelayanan, koordinasi antara atasan dan 

bawahan, responsivitas pegawai, dan sarana prasarana. Pada lembaga 

yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan 

bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini 

tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian 

terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang 

dimiliki lembaga yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan 

lembaga. 

3. Pendekatan Sasaran (goal approach) 

Pendekatan sasaran dimana pusat perhatian pada output, mengukur 

keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai 

dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu 

lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran 

yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan 

pendekatan ini adalah sasaran realistis untuk memberikan hasil 

maksimal berdasarkan sasaran resmi official goals. 
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Selain itu, untuk mengukur efektivitas suatur organisai ada tiga 

pendekatan yang digunakan seperti yang dikemukakan oleh Gibson 

(1984:38) yaitu:  

1. Pendekatan Tujuan. 

Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi 

efektivitas yang merupakan pendekatan tertua dan paling luas. Menurut 

pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peranan sentral 

dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta 

mempunyai pengaruh kuat atas pengembangan teori dan praktek 

manajemen dari perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana 

melakukannya. Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini adalah 

pendekatan teori sistem. 

2. Pendekatan Teori Sistem 

Teori sistem menekankan pada pertengahan elemen dasar masukan 

proses pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih 

luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan 

organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi 

bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan 

dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan 

balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu 

tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok atau 

organisasi. Teori sistem juga menekankan umpan balik informasi. Teori 
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sistem dapat disimpulkan (1) kriteria efektivitas harus mencerminkan 

siklus masukan-proses-keluaran, bukan keluaran yang sederhana, dan 

(2) kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antara organisasi 

dan lingkungan yang lebih besar dimana organisasi itu berada. Jadi, 

efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk 

sejumlah konsep komponen. Tugas manajerial adalah menjaga 

keseimbangan optimal antara komponen dan bagiannya.  

3. Pendekatan Multiple Constituency 

Pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya 

hubungan relative antara kepentingan kelompok dan individual dalam 

suatu organisasi. Dengan pendekatan ini mengkombinasikan tujuan dan 

pendekatan sistem guna memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi 

efektivitas organisasi. 

Dari ketiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa 

efektivitas organisasi merupakan konsep yang mampu memberikan 

gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

sasarannya. Seiring dengan hal tersebut, Adam I. Indrawijaya (1989:226) 

mengemukakan pula bahwa untuk menilai efektivitas suatu organisasi ada 

tiga teori, yaitu: 

1. Efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara 

keseluruhan. Menurut pandangan ini efektivitas organisasi dapat 

diukur berdasarkan berapa besar hasil/keuntungan yang didapat 

oleh organisai tersebut. 
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2. Efektivitas organisasi dihubungkan dengan tingkat kepuasan 

anggota organisasi. 

3. Efektivitas organisasi mencakup aspek intern organisasi dan ekstern 

organisasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan keadaan sekeliling. 

1.5.2 Pengelolaan 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1958:412) menyebutkan bahwa 

pengelolaan berarti penyelenggaraan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari 

kata management, istilah Inggris yang kemudian di Indonesiakan menjadi 

Manajemen. Siswanto (2005:21) mengemukakan bahwa pengelolaan 

merupakan suatu aktifitas yang sistematis yang saling bersusulan agar tercapai 

tujuan. Sedangkan, Terry (2012:3) mengungkapkan pengelolaan sebagai suatu 

usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha 

orang lain.  

  Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, manajemen adalah 

sebagai suatur proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam 

upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian tersebut 

dalam skala aktifitas juga dapat diartikan sebagai aktifitas menerbitkan, 

mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu 

mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, 

mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadi hidup selaras dan serasi dengan 

yang lainnya (Moenir, 2006:9). Pengelolaan umumnya dikaitkan dengan 

aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, 
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pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan 

berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan 

suatu produk atau jasa secara efisien (Sobri, 2009:1).  

  Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen 

merupakan aktivitas yang mencakup perencanaan,pengorganisasian, 

pengarahan,dan pengawasan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan 

pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif 

yang ada. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan 

dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja 

sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Pengawasan adalah proses 

pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan 

ketetapan-ketetapan dalam rencana (Hasibuan, 2004:41). 

  Arti penting penting pengelolaan dalam konteks manajemen adalah 

memungkinkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi secara 

bersama-sama. Selain itu, pengelolaan memungkinkan kerja sama antar orang-

orang dan individu di dalam organisasi untuk mencapai tujutan tertentu.  

  Definisi manajemen atau pengelolaan menurut G.R Terry (2006:2) 

merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasiaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan 

untuk menentuan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. 
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a. Perencanaan  

Menurut Y.Dror dalam Riyadi (2005:2) perencanaan adalah suatu proses 

penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan 

datang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Sementara itu George G. 

Terry dalam Riyadi (2005:2) mengatakan bahwa perencanaan adalah upaya 

untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta 

menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang denan jalan 

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. 

b. Pengorganisasian 

Menurut Kadarman dan Udaya (2001:82) pengorganisasian adalah 

penetapan struktur melalui peran-peran dengan penetuan berbagai 

aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi.Sementara menurut Schein dalam Nawawi (2003:9) organisasi 

adalah koordinasi kegiatan manusia yang direncanakan untuk maksud 

atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta 

serangkaian wewenang dan tanggung jawab.  Barnard dalam Steers 

(1985:25) mengatakan organisasi sebagai suatu sistem yang secara sadar 

mengkoordinasikan kegiatan dari dua orang atau lebih dengan perkataan 

lain, organisasi mempunyai tujuan yang dinyatakan, sistem komunikasi 

dan proses koordinasi lain serta sekelompok orang yang bersedia bekerja 

sama mengerjakan tugas yang perlu untuk mencapai tujuan. 
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c. Penggerakan 

Yaitu membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar 

berusaha dan bekerja keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta 

serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak 

pimpinan atau dapat juga diartikan untuk melaksankan pekerjaan sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan.Pemimpin mempunayi peran 

yang sangat tinggi dalam menggerakkan anggota. Menurut Stoner dan 

Robin dalam Manullang (2004:10) bahwa kepemimpinan adalah suatu 

proses memerintah dan mempengaruhi agar kegiatan atau pekerjaan yang 

saling terkait it dapat diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi antara 

lain yang dapat dilakukan pemimpin adalah memotivasi bawahan, 

memerintah mereka, menyeleksi saluran komunikasi yang efektif dan 

memecahkan konflik atau masalah yang timbul baik dari internal maupun 

ekternal. 

d. Pengawasan 

Menurut Manullang (2004:13) pengawasan dapat diartikan sebagai 

proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah di laksanakan, 

menilaiya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan menurut Ndraha 

(2003:200) pengawasan itu selalu preventif, yaitu sebelum sesuatu terjadi 

dan bukanlah setelah sesuatu terjadi. Menurut Handoko dalam Gultom 

(2014:6)  mendefenisikan pengawasan sebagai proses untuk menjamin 

bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Sedangkan menurut 
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Terry dan Rue dalam Gultom (2014:6) pengawasan adalah mengevaluasi 

pelaksanaan kerja dasn jika perlu memperbaiki yang sedang dikerjakan 

untuk menjamin tercapainya hasil-hasil yang sesuai dengan rencana. 

  Manajemen dibutuhkan oleh organisasi karena tanpa manajemen, semua 

usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Handoko (2003:6-7) 

mengemukakan bahwa ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu: 

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan organisasi dan pribadi. 

2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan 

antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang 

saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, 

konsumen, supplier, serikat kerja, asosiasi perdagangan, masyarakat 

dan pemerintah daerah. 

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat 

diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum 

adalah efisiensi dan efektivitas.  

1.5.3 Transportasi 

  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, ke mana 

kegiatan pengangkutan diakhiri (Nasution 2004:15). Pengertian Transportasi 
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menurut Salim (2000:6) adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan 

penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. dalam transportasi ada dua unsur 

yang terpenting yaitu pemindahan atau pergerakan dan secara fisik mengubah 

tempat dari barang dan penumpang ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua 

kategori yaitu: 

1. Pemindahan bahan-bahan dan hasil produksi dengan menggunakan 

alat angkut. 

2. Mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. 

  Menurut Miro (2005:4), Transportasi diartikan sebagai usaha 

memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari 

suatu ke tempat lain, dimana tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat 

atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Transportasi merupakan suatu 

proses yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut dan mengalihkan 

dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung 

untuk menjamin lancarnya proses dimaksud sesuai dengan waktu yang 

diinginkan. 

  Transportasi juga sangat berkaitan dengan produktivitas. Perkembangan 

transportasi akan berpengaruh kepada peningkatan mobilitas manusia, 

mobilitas faktor-faktor produksi, serta mobilitas hasil olahan sumberdaya yang 

akan dipasarkan. Semakin tinggi mobilitas maka lebih cepat dalam pergerakan 

perpindahan bahan yang kurang bermanfaat didaerah asalnya ke daerah yang 

bahan tersebut manfaatnya lebih besar. Semakin tinggi mobilitas, maka 

semakin produktif  (Nasution 2004:16). 
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  Ahmad Munawar dalam Kadir (2006:121) mendefinisikan transportasi 

sebagai kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke 

tempat lain. Untuk setiap bentuk transportasi terdapat unsur pokok transportasi, 

yaitu: jalan, kendaraan dan alat angkutan, tenaga penggerak, dan terminal. 

Ahmad Munawar menjelaskan dalam bukunya bahwa ada lima unsur pokok 

dalam sistem transportasi yaitu: 

1. Orang yang membutuhkan. 

2. Barang yang dibutuhkan. 

3. Kendaraan sebagai alat angkut. 

4. Jalan sebagai prasarana angkutan. 

5. Organisasi yaitu pengelola angkutan. 

  Kelima hal diatas, yang dikemukakan oleh Ahmad Munawar, sedikit 

berbeda dengan pendapat Rustian Kamaluddin. Menurut Kadir (2006:121) 

dalam usaha memperlancar sistem transportasi sebaiknya semua elemen 

dimasukkan dalam unsur pokok sistem transportasi yang terdiri atas: 

1. Penumpang/barang yang akan dipindahkan. 

2. Kendaraan/alat angkutan sebagai sarana. 

3. Jalan sebagai prasarana angkutan. 

4. Terminal. 

5. Organisasi sebagai pengelola angkutan. 

  Transportasi dapat diklasifikasikan menurut macam atau moda atau 

jenisnya (modes of transportation) yang dapat ditinjau dari segi barang yang 

diangkut, segi geografis transportasi itu berlangsung, dan dari sudut teknis serta 
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alat angkutnya. Namun, seringkali orang mengklasifikasinya dihubungkan 

dengan empat unsur transportasi, yaitu jalan, alat angkutan, tenaga penggerak, 

dan terminal. 

1. Jalan (The Way) 

Jalan merupakan suatu kebutuhan paling esensial dalam transportasi. 

Tanpa adanya jalan tak mungkin disediakan jasa transportasi bagi 

pemakainya. Jalan ditujukan dan disediakan sebagai basis bagi alat 

angkutan untuk bergerak dari suatu tempat asal ke tempat tujuannya. 

Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan kereta api, jalan air, dan 

jalan udara.  

2. Alat Angkutan (The Vehicle) 

Kendaraan dan alat angkutan pada umumnya merupakan unsur 

transport yang penting lainnya. Perkembangan dan kemajuan jalan 

dan alat angkutan merupakan dua unsur yang saling memerlukan atau 

berkaitan satu sama lainnya. Alat angkutan dapat dibagi dalam jenis-

jenis alat angkutan jalan darat, alat angkutan jalan air, dan alat 

angkutan udara. 

3. Tenaga Penggerak (Motive Power) 

Yang dimaksud dengan tenaga penggerak adalah tenaga atau energy 

yang dapat dipergunakan untuk menarik atau mendorong alat 

angkutan. Untuk keperluan ini dapat digunakan tenaga manusia, 

binatang, tenaga uap, batu bara, BBM, tenaga disel, dan tenaga listrik 

bahkan juga tenaga atom, dan tenaga nuklir. 
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4. Tempat Pemberhentian atau Terminal 

Terminal adalah tempat dimana suatu perjalanan transportasi dimualai 

maupun berhenti atau berakhir sebagai tempat tujuannya. Karena itu, 

di terminal disediakan berbagai fasilitas pelayanan penumpang, 

bongkar dan muat dan lain-lain.  

1.6 Definisi Konseptual  

Definisi konsepsional adalah usaha untuk menjelaskan batasan pengertian 

antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Karena sebuah konsep 

merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.Bila masalah dan teorinya sudah 

jelaskan biasanya fakta yang menjadi gejala pokok perhatian telah diketahui pula. 

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas serta menghindari kesalah pahaman 

penafsiran istilah-istilah penting antara konsep yang satu dengan konsep lainnya 

sehubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan 

definisi-definisi konsep sebagai berikut : 

1. Efektivitas adalah suatu konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk 

mengukur keberhasilan suatu organisasi yang dapat diwujudkan dengan 

memperhatikan faktor biaya, tenaga, waktu, saran dan prasarana serta tetap 

memperhatikan resiko dan keadaan yang dihadapi. Suatu pekerjaan dapat 

dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut 

dilaksanakan dengan tepat sesuai denga yang telah direncanakan. 

2. Pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses rangkaian kegiatan yang 

diarahkan pada pencapaian tujuan melalui kerja sama dan pemanfaatan 

semaksimal mungkin sumber daya manusia dan sumber daya lainya. 
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Pengelolaan atau menajemen menjadi unsur yang menentukan dalam 

menggerakan serta mengendalikan proses kegiatan dalam pencapaian 

tujuan. 

3. Transportasi merupakan sesuatu usaha pemindahan atau penggerakan 

objek dari satu ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa 

di dapat hanya dengan satu tempat saja. Dalam hal ini juga terlihat bahwa 

transportasi meliputi kegiatan pengangkutan yaitu pemindahan atau 

pengangkutan penumpang dan/barang dari satu tempat ke tempat lainnya. 

1.7 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Terminal 

Kertonegoro di Kabupaten Ngawi, penulis menggunakan pendekatan proses 

dengan  indikator –indikator sebagai berikut:  

1. Efisiensi Pengelolaan. 

a. Waktu. 

b. Biaya. 

2. Prosedur Pelayanan. 

a. Adanya regulasi pelayanan. 

b. Adanya SOP pelayanan. 

c. Tahapan dalam pelayanan. 

3. Koordinasi atasan dan bawahan. 

a. Kejelasan tupoksi atasan dan bawahan. 

b. Adanya komunikasi atasan dan bawahan. 

c. Adanya motivasi atasan kepada bawahan. 

4. Rensponsivitas Pegawai 

a. Daya tanggap pegawai dalam menghadapi hambatan. 
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5. Sarana Prasarana 

a. Ketersediaan fasilitas terminal. 

b. Kondisi fasilitas yang tersedia. 

c. Fasilitas penunjang terminal. 

1.8 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2012: 6). 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari 

laboratorium atau penelitian terkontrol. 

b. Penelitian data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada 

situasi-situasi alamiah subyek. 

c. Untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, 

peneliti wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah 

(Agus Salim, 2006:4). 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada pada 

penelitian yang dilakukan peneliti di Terminal Kertonegoro. Peneliti 

menggunaakan metode penelitian kualitatif sebagai metode yang digunakan untuk 

menganalisis pengelolaan Terminal Kertonegoro yang dilakukan oleh UPTD 

Terminal Kertonogoro apakah sudah efektif apa belum dalam pengelolaannya. 
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Untuk mendukung data dalam penelitian, metode kualitatif digunakan untuk 

menampilkan realitas secara menyeluruh dan memperdalam analisis peneliti 

dengan melakukan interaksi langsung dengan narasumber terkait. Sehingga 

peneliti memperoleh gambaran secara lengkap dan detail mengenai efektivitas 

pengelolaan Terminal Kertonegoro.    

1.8.1 Jenis Penelitian  

Peneliti dalam penelitian tentang “Efektivitas Pengelolaan 

Terminal Kertonegoro” menggunakan deskriptif kualitatif, sebagai jenis 

penelitian yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kejadian atau 

peristiwa yang berkaitan dengan pengelolaan Terminal Kertonegoro di 

Kabupaten Ngawi. Penelitian jenis deskriptif dipilih oleh peneliti dalam 

menyajiakan data yang tidak hanya sekedar ringkasan tetapi dapat 

membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan mengklarifikasi 

kejadian mengenai pengelolaan Terminal Kertonegoro yang dilakukan 

oleh UPTD Terminal Kertoneogoro Dishubkominfo Kabupaten Ngawi. 

Selain itu, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, peneliti dapat 

mengkaji lebih dalam dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas 

pengelolaan Terminal Kertonegoro.  

1.8.2 Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil objek penelitian di UPTD Terminal 

Kertoneogoro  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Ngawi sebagai pengelola Terminal Kertonegoro. Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian di UPTD Terminal Kertonegoro 
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karena pengelolaan Terminal Kertonegoro belum berjalan dengan 

maksimal. Hal ini mengingat pembangunan Terminal Kertoneogoro yang 

menggunakan biaya dari APBD dan terminal bertipe A. Peneliti 

melakukan penelitian untuk mengetahui apakah pengelolaan Terminal 

Kertonegoro yang dijalankan oleh UPTD Terminal Kertonegoro sudah 

efektif atau belum. Kantor UPTD Terminal Kertonegoro berada di dalam 

Terminal Kertonegoro yang terletak di Jalan Suryo, Desa Grudo, 

Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi.   

1.8.3 Jenis Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012: 157) 

mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitan kualitatif adalah 

kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. Menurut cara pengumpulannya, secara garis besar data 

penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

lokasi penelitian yakni sumber data, dari informan yang 

bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan atau 

observasi pada informan. Dalam penelitian ini data primer 

diperoleh langsung dari informan berupa data hasil wawancara dan 

observasi di lapangan mengenai efektivitas pengelolaan Terminal 

Kertonegoro. 
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 Adapun data primer dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini.  

Tabel 1.1 

Data Primer 

 

Nama Data Sumber Data 

Efisiensi Pengelolaan Terminal 

Kertonegoro 

Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika 

dan UPTD Terminal 

Kertonegoro 

Prosedur Pengelolaan Terminal 

Kertonegoro 

Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika 

dan UPTD Terminal 

Kertonegoro 

Koordinasi dalam Pengelolaan 

Terminal Kertonegoro 

Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika 

dan UPTD Terminal 

Kertonegoro 

Responsivitas pegawai dalam 

Pengelolaan Terminal 

Kertonegoro 

Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika 

dan UPT Terminal Kertonegoro 

SDM  dalam Pengelolaan 

Terminal Kertonegoro 

UPTD Terminal Kertonegoro 

Sarana dan Prasarana dalam 

Pengelolaaan Terminal 

Kertonegoro 

Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika 

dan UPTD Terminal 

Kertonegoro 

Faktor Pendukung dan 

Penghambat dalam Pengelolaan 

Terminal Kertonegoro 

Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika 

dan UPTD Terminal 

Kertonegoro 
Sumber: Olahan Penulis 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang berasal dari suvey lapangan 

dan diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan 

berupa buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan 

maupun arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data 
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primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini.  

Tabel 1.2 

Data Sekunder 

 

Nama Data  Sumber Data 

Perda Kabupaten Ngawi 

No 5 Tahun 2011 

Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika 

Perbub Ngawi No 42 

Tahun 2008 

Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika 

Perbub Ngawi No 60 

Tahun 2008  

Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika 

Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah  

Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika 

Data Sarana dan Prasarana  Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika 

Anggaran Pemeliharaan 

dan Pembangunan 

Terminal Kertonegoro 

Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika 

Absensi Terminal 

Kertonegoro 

UPTD Terminal Kertonegoro 

Data Penerimaan Retribusi 

Terminal Kertonegoro 

UPTD Terminal Kertonegoro 

Data Penumpang dan Bus UPTD Terminal Kertonegoro 

Data Fasilitas Utama dan 

Pendukung 

http://www.bllajsdphubdat.id/portal/ 

page/view_detail/1/57/ diakses pada 

tanggal 30 oktober 2016 
  Sumber: Olahan Penulis 

 

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan tindakan dasar untuk memahami budaya dari 

masyarakat lain dengan berusaha mengumpulkan informasi tentang 

suatu proses sosial dalam konteks tertentu dari tangan pihak 

pertama. Melihat lewat mata tentang kejadian tindakan, norma, 

http://www.bllajsdphubdat.id/portal/
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nilai dari prespektif orang yang sedang kita amati. Artinya peneliti 

mengamati aktivitas individu atau setting lokasi yang berkaitan 

dengan obyek yang ingin diteliti. Observasi juga dapat digunakan 

untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal (Muri 

Yusuf, 2014: 384). Peneliti melakukan observasi dengan 

mengamati kondisi-kondisi yang berada di dalam Terminal 

Kertonegoro. Kondisi sarana dan prasaranana terminal yang 

meliputi: kantor uptd, food court, ruang tunggu keberangakatan 

angkot dan bus, area kedatangan penumpang angkot dan bus, depo 

sampah, pos retribusi dan lain-lain.Selain itu, arus keluar masuk 

bus di Terminal Kertonegoro, pegawai UPTD Terminal 

Kertonegoro, dan penumpang yang masuk dan keluar Terminal 

Kertonegoro.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian 

(atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang 

dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian (Dian Eka 

Rahmawati, 2010: 33). Dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara tak-terstruktur (in-depth interview) dan wawancara elit 

(elite interviewing). Wawancara elit merupakan metode wawancara 

kepada elit yang merupakan sebagai ahli/orang yang paham terkait 

topik yang diteliti. Dalam menggunakan metode ini harus 
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memperhatikan 4 titik kunci yaitu menentukan siapa yang ingin 

diwawancarai, mendapatkan akses dan mengatur wawancara, 

melakukan wawancara dan menganalisis hasil (Burnham, et.al, 

2004). Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang 

terkait tentang “ Efektvitas Pengelolaan Terminal Kertonegoro”. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini 

data sekunder diperoleh dengan kajian dokumentasi berupa 

laporan-laporan perencanaan, program dan keuangan pengelolaan 

terminal, peraturan perundangan pengelolaan terminal, data sarana 

prasaranana terminal, foto-foto struktur pengelolaan terminal dan 

dokumen lainya yang berkaitan dengan Efektivitas Pengelolaan 

Terminal Kertonegoro. 

1.8.5 Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi 

kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan memakai metode wawancara. Dalam penentuan 

sampel menggunakan teknik Purposive Sampling, dimana peneliti hanya 

memilih orang-orang tertentu yang dianggap mengetahui tentang masalah 

penelitian. Adapun informannya, sebagai berikut: 
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1. Dhiyan Kenop Tri K, ST., M.Si selaku Kepala Seksi Terminal dan 

Perparkiran Dishubkominfo. 

2. Yunias Angga Sudhana selaku Administrasi UPTD Terminal 

Kertonegoro. 

3. Eko Agung Wibowo selaku Pegawai Bagian Peron UPTD 

Terminal Kertonegoro. 

4. Jatmiko Hari Setiawan selaku Pegawai Bagian Parkir UPTD 

Terminal Kertonegoro. 

5. Ismijanto selaku Pegawai Bagian MPU UPTD Terminal 

Kertonegoro. 

6. Parkam selaku Pemilik Kios di Terminal Kertonegoro. 

1.8.6 Teknik Analisa Data 

Menurut Bogdan dan Biklen (1992, dalam Moleong, 2012:248) 

analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu 

yang dapat dikelola, mengsintesiskannnya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data penelitian ini diperoleh 

melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisisi data 

dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam 

sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data 

yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan 

masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar 
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mudah untuk dipahami.Sesuai dengan jenis penelitian diatas, peneliti 

menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk 

menganalisis data hasil penelitian. Adapun model interaktif yang 

dimaksud sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Komponen Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14) 

Komponen-komponen  analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, 

sebagai berikut:  

a. Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian dilapangan yang 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah 

ditentukan. 

b. Reduksi Data 

Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, 

memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Pada tahap ini,  peneliti melakukan reduksi data 
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dengan cara memilah-milah, mengkategorikan, dan membuat 

abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.  

c. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi. Data yang 

diperoleh dianalisis dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi dianalisis, kemudian disajikan dalam bentuk catatan 

wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi. Data yang 

sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan  

dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi 

data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan 

mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan 

pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing 

data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan 

disajikan dalam bentuk teks. 

d. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif 

adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data 

yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan 

yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan 

data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan 

pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. 

 

 


