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ABSTRACT 

 

 

 

THE INFLUENCE OF TURJAWALI (CONTROLLER, KEEPER, 

PIONEER, AND PATROL) UNIT SUPERVISION ON TRAFFIC UNIT IN 

BANDAR LAMPUNG POLICE RESORT TOWARDS LAMPUNG 

UNIVERSITY STUDENTS’ DISCIPLINE ON TRAFFIC  

at ZAINAL ABIDIN STREET PAGAR ALAM 

 

 

By 

TAUFIQ WIJAYA 

 

This research was to give explanation about the influence of Turjawali 

(Controller, Keeper, Pioneer and Patrol) Unit Supervision on traffic unit in Bandar 

Lampung Police towards Lampung University students’ discipline on traffic at 

Zainal Abidin street, Pagar Alam, giving explanation on the influence that was 

resulted. The method used in this research was explanative type with quantitative 

approach. The sample of this research amounted to 384. The data collecting 

technique used in this research was questionnaire and data processing used SPSS 

program 17. The data analysis used in this research simple linear regression 

analysis, t-statistic test and F/anova.  

 

Based on the result of the research, it is known that there is an influence or 

interrelationship between Turjawali's supervision on Traffic Unit of Bandar 

Lampung Police to student discipline of Lampung University to traffic on Zainal 

Abidin street, Pagar Alam. Moreover, it is known with the existence of traffic 

control then discipline of student traffic will be increase. Traffic control has a 

contribution effect of 41% on traffic discipline. 
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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENGAWASAN UNIT TURJAWALI (PENGATUR, 

PENJAGA, PENGAWAL DAN PATROLI ) SATUAN LALU LINTAS 

POLRESTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP KEDISIPLINAN 

BERLALU LINTAS MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG  

DI JALAN ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM 

 

Oleh 

TAUFIQ WIJAYA 

 

Penelitian ini untuk memberikan penjelasan tentang keterkaitan antara  

pengawasan Unit Turjawali (Pengatur, Penjaga, Pengawal dan Patroli) Satuan 

Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung terhadap kedisiplinan berlalu lintas 

mahasiswa Universitas Lampung di Jalan Z.A. Pagar Alam, memberikan 

penjelasan mengenai besar kontribusi keterkaitan yang dihasilkan. Metode dalam 

penelitian ini menggunakan tipe eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 384. Teknik pengumpulan data melalui 

angket dan pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS 17. Analisis 

data menggunakan analisis regresi linear sederhana, uji t-statistik dan uji F/anova. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui terdapat pengaruh atau keterkaitan antara 

pengawasan Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung 

terhadap kedisiplinan berlalu lintas mahasiswa Universitas Lampung di Jalan Z.A. 

Pagar Alam. Selain itu, diketahui dengan adanya pengawasan lalu lintas maka 

kedisiplinan berlalu lintas mahasiswa akan bertambah. Pengawasan lalu lintas 

memiliki kontribusi pengaruh yang cukup besar yaitu 41% terhadap kedisiplinan 

berlalu lintas. 

 

Kata kunci: peraturan lalu lintas, pengawasan, kedisiplinan 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Setiap warga negara di dunia tidak terlepas dari berbagai peraturan dan tata 

tertib yang diberlakukan di negaranya dalam melaksanakan kegiatan sehari-

hari. Untuk itu, setiap orang dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan 

aturan hukum dan tata tertib tersebut, kepatuhan dan ketaatan warga negara 

itulah yang disebut disiplin. Disiplin merupakan sikap mental untuk mematuhi 

atau menaati suatu kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis, didasarkan atas 

kebenaran manfaatnya (Mahmud, 1986:205). Kaidah yang dimaksud berupa 

nilai-nilai, norma dan aturan hukum yang berlaku, memiliki sanksi apabila 

aturan hukum tersebut dilanggar. 

 

Masalah disiplin merupakan masalah nasional yang sering terjadi yaitu berupa 

tindakan melanggar aturan baik dilakukan oleh individu maupun kelompok 

diberbagai tempat umum. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat untuk 

berdisiplin masih rendah. Terdapat beberapa contoh ketidaktertiban atau tidak 

disiplin masyarakat, mulai dari mengantri, membayar pajak, berlalu lintas dan 

lain-lain. Masalah kedisiplinan yang paling sering dilanggar oleh masyarakat 

adalah disiplin dalam berlalu lintas. Timbulnya masalah lalu lintas merupakan 

salah satu masalah yang berkembang di masyarakat, terutama pada perilaku 
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pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas dan cenderung 

mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan di jalan raya. 

 

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi 

ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah 

hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-

undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaanya adalah manusia 

atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh aturan hukum tersebut. 

Mayoritas pelanggaran lalu lintas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas 

dan lampu pengatur lalu lintas, seperti larangan berhenti, parkir ditempat yang 

terdapat rambu dilarang parkir, melawan arus, menerobos lampu merah, 

berkendara dengan kecepatan tinggi, dan berkendara tanpa memiliki surat-

surat kendaraan yang lengkap.  

 

Pelanggaran lalu lintas di akibatkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak 

kepolisian yang berwenang di tempat-tempat tertentu, sehingga pengguna 

jalan yang merasa tidak diawasi menjadi berperilaku tidak patuh terhadap 

aturan yang ada. Berkaitan dengan pendapat Reksohadiprodjo (2000:152), 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi adanya pengawasan adalah 

karena kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota organisasi 

dalam hal ini anggota organisasi yang membutuhkan pengawasan adalah 

masyarakat pengguna jalan. Kemudian hal yang memerlukan perbaikan demi 

ketertiban dalam berlalu lintas yaitu sarana dan prasarana lalu lintas yang 

masih terbatas, manajemen lalu lintas yang belum berfungsi optimal, 

pelayanan angkutan umum penumpang yang belum memadai dan disiplin 
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pemakai jalan yang masih rendah (Budiarto dan Mahmudah, 2007:6). 

Sehingga manajemen lalu lintas dari pihak kepolisian dan disiplin pemakai 

jalan merupakan dua pola yang memiliki hubungan sebab akibat dalam 

mensukseskan tujuan untuk terciptanya ketertiban berlalu lintas. 

 

Untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas, diperlukan 

kebijakan yang dapat mengatur ketertiban berkendara. Di Indonesia Kebijakan 

yang telah ditetapkan adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 

mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 juni 2009 

yang merupakan lanjutan dari Undang Undang Nomor 14 tahun 1992. 

(http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/makalah/227 

implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-

angkutan -jalan-raya/) diakses pada tanggal 28 juli 2016. 

 

Tujuan kebijakan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 terletak pada 

bab II pasal 3 yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang 

aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu, terwujudnya etika berlalu lintas dan 

budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi 

masyarakat. Untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas 

maka Polda Lampung bekerja sama dengan Universitas Lampung menggelar 

seminar program pembinaan dan penyuluhan melalui kegiatan Police Goes to 

Campus. Seminar dilakukan satu hari pada tanggal 20 oktober 2016 yang 

bertempat di GSG Universitas Lampung. Seminar ini bertema Menuju 

Indonesia Tertib Berlalu Lintas. Menurut Kapolda Lampung Brigjend 

http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/makalah/227-implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan%20-jalan-raya/
http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/makalah/227-implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan%20-jalan-raya/
http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/makalah/227-implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan%20-jalan-raya/
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Sudjarno, peran mahasiswa sebagai intelektual diharapkan dapat memberikan 

contoh dalam mewujudkan perilaku tertib lalu lintas. Ketertiban di jalan 

umum sangat diperlukan terutama di jalan Zainal abidin Pagar Alam (Z.A. 

Pagar Alam) yang merupakan kawasan pendidikan dan sebagai akses 

mahasiswa Universitas Lampung melakukan kegiatan berlalu lintas. Sebab 

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

Angkatan Jalan bahwa persoalan lalu lintas tidak bisa diselesaikan satu pihak. 

 

Pada instansi Kepolisian Republik Indonesia, unit yang bertanggung jawab 

untuk melakukan pengaturan lalu lintas adalah Unit Pengaturan, Penjagaan, 

Pengawalan, dan Patroli (Unit Turjawali) Satuan Lalu Lintas. Unit ini 

melakukan pengawasan dan penindakan bagi pengendara yang melanggar 

ketertiban berlalu lintas. Pada tabel 1, terdapat beberapa jenis pelanggaran 

yang menunjukan ketidakdisiplinan pengguna jalan dalam berkendara. 

 

Tabel 1. Jenis Pelanggaran Roda Dua Dan Roda Empat 

 

Jenis Kendaraan Jumlah Pelanggaran 

Roda Dua 15.955 

Roda Empat  8.763 

Total 24.716 
Sumber: Data Polresta Bandar Lampung 2015 

 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pelanggaran paling banyak dilakukan 

oleh pengendara roda dua (sepeda motor) dengan rincian jenis pelanggaran 

tidak memiliki surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan 

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kelengkapan kendaraan seperti helm 

dan kaca spion, tidak mematuhi marka rambu, melawan arus lalu lintas, dan 

berkendara dengan kecepatan tinggi.  
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Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung kemudian 

melakukan pengawasan yang disertai penindakan di beberapa lokasi wilayah 

kota Bandar Lampung. Jika dilihat dari kegiatan yang dilakukan dapat dilihat 

pada tabel 2, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penerima kebijakan 

yaitu pengendara kendaraan bermotor dari berbagai profesi. 

 

Tabel 2. Profesi Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2015 

 

Profesi Pelanggaran 

Pelajar 8.911 

Mahasiswa 8.314 

Pekerja Swasta 2.910 

Pengemudi Angkutan Umum 1.846 

PNS 1.529 

Jumlah 23.510 
Sumber: Data Polresta Bandar Lampung 2015 (diolah oleh penulis) 

 

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan usia produktif seperti mahasiswa, 

karena pengendara kendaraan bermotor di dominasi oleh pelajar dan 

mahasiswa. Sebagai kaum yang intelektual seharusnya mahasiswa dapat lebih 

disiplin dalam berkendara. Kurangnya kesadaran dalam diri merupakan 

pemicu utama terjadinya pelanggaran, karena kesadaran akan pentingnya 

bersikap tertib dalam berlalu lintas sangat diperlukan untuk menjaga 

keselamatan diri dan orang lain. Selain itu, pengawasan juga mutlak 

diperlukan untuk mengubah perilaku berkendara di jalan menjadi lebih 

disiplin. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan, salah 

satunya adalah disiplin yang dipengaruhi oleh ada atau tidaknya pengawasan 

(Saydam, 1996:202). Pengendara melanggar justru karena tidak terdapatnya 

petugas yang berjaga dan mengawasi, namun jika didaerah tersebut sudah 
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diketahui terdapat petugas yang berjaga maka hal ini mengubah perilaku 

pengendara menjadi tertib. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pasal-pasal yang 

menjelaskan tentang sanksi yang harus diterima jika melanggar lalu lintas. 

Pada pasal pasal 310 ayat 1–4 dijelaskan tentang kelalaian yang 

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korbannya 

mengalami luka ringan, berat hingga meninggal dunia akan dipidana mulai 

dari 6 (enam) bulan sampai 6 (enam) tahun penjara serta denda dari Rp. 

1.000.000-12.000.000 sesuai dengan beratnya pelanggaran yang menimbulkan 

korban. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja 

mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang 

membahayakan bagi nyawa orang lain di atur dalam pasal 311 ayat 1-4 yaitu 

dengan pidana penjara 1 (satu) tahun sampai 12 (dua belas) tahun penjara 

beserta denda Rp. 3.000.000 – 24.000.000 sesuai dengan beratnya pelanggaran 

yang dilakukan.  

 

Peraturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum 

sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat, baik itu masyarakat umum maupun 

mahasiswa itu sendiri. Sikap tertib berlalu lintas akan muncul ketika terdapat 

petugas yang mengawasi, sebagaimana dikatakan oleh Soekanto dari sudut 

kepatuhan pemakai jalan, yaitu terdapat golongan yang tampaknya patuh pada 

kaidah-kaidah hukum, tetapi kepatuhan ini sebenarnya bersifat rapuh karena 

ketergantungan pada apakah penegakan kaidah hukum diawasi atau tidak 

(Soekanto, 1980:76). Seperti yang telah disampaikan dalam seminar Police 
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Goes to Campus Menuju Indonesia Tertib Berlalu Lintas, Mahasiswa 

seharusnya menjadi contoh dan memberi perilaku positif dalam berlalu lintas 

dengan mematuhinya baik saat terdapat petugas yang mengawasi maupun 

tidak. Sehingga dapat tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan 

kelancararan di jalan raya. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat keterkaitan antara 

Pengaruh Pengawasan terhadap Disiplin Berlalu Lintas. Dari paparan di atas, 

penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Pengawasan Unit Turjawali Satuan 

Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Terhadap Kedisiplinan Berlalu Lintas 

Mahasiswa Universitas Lampung di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam”. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Didasarkan dengan latar belakang dan penjelasan di atas, maka penelitian 

inidirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh pengawasan Unit Turjawali terhadap kedisiplinan 

 berlalu lintas mahasiswa Universitas Lampung di jalan Zainal Abidin 

 Pagar Alam? 

2. Seberapa besar pengaruh pengawasan Unit Turjawali terhadap 

 kedisiplinan berlalu lintas mahasiswa Universitas Lampung di jalan Zainal 

 Abidin Pagar Alam? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan Unit Turjawali terhadap 

kedisiplinan berlalu lintas mahasiswa Universitas Lampung di jalan Z.A. 

Pagar Alam. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengawasan Unit Turjawali 

terhadap kedisiplinan berlalu lintas mahasiswa Universitas Lampung di 

jalan Z.A. Pagar Alam.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi 

pengembangan konsep Ilmu Administrasi Publik, khususnya Implementasi 

dan Evaluasi Kebijakan Publik. 

2. Hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai Implementasi 

Kebijakan UU No. 22 Tahun 2009 melalui Manajemen Kontrol, agar 

tujuan kebijakan dapat tercapai dan dipahami oleh subjek kebijakan. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan 

pertimbangan bagi peneliti lain. 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil 

penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian 

yaitu mengenai kedisiplinan berlalu lintas dimana hal tersenut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pengawasan. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Habid Ridho (2016) dengan judul “Disiplin berlalu lintas 

pada remaja pengendara sepeda motor”. Penelitian ini dilakukan pada pelajar 

SMK Muhammadiyah 1 Surakarta, bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

sikap remaja ketika berkendara di jalan dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi disiplin berlalu lintas. 

 

Hasil penelitian tersebut adalah siswa mengetahui bagaimana berlalu lintas 

yang baik, namun sikap siswa ketika berkendara kurang disiplin karena siswa 

sering melanggar peraturan lalu lintas akibat terburu-buru dan fasilitas lalu 

lintas yang tidak berfungsi. Selain itu, pelanggaran yang dilakukan siswa 

adalah melanggar lampu merah, tidak memiliki SIM, tidak memakai spion dan 

tidak menggunakan helm serta kondisi kendaraaan tidak standar. Banyak 

siswa yang belum memiliki SIM karena belum cukup umur, belum memiliki 
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biaya, dan belum mengetahui informasi tata cara membuat SIM dari pada 

yang sudah memiliki SIM. Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa ketika 

berkendara ada dua yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

meliputi kondisi fisik dari pengendara dan faktor eksternal meliputi kondisi 

jalan pada saat hujan deras sehingga menjadi licin dan berlubang, saat razia 

polisi, sikap pengendara lain, hewan menyebrang, dan terburu-buru ketika 

berangkat ke sekolah.  

 

 

B. Tinjauan Tentang Pengawasan 

 1. Definisi Pengawasan 

Terdapat dua jenis pengawasan yaitu bersifat mencegah (preventive 

control) dan tindakan kontrol sesudah terjadi penyimpangan atau 

pelanggaran (repressive control). Berikut ini akan dijelaskan mengenai 

definisi dari pengawasan. Menurut Nawawi (2000:115), pengawasan atau 

control diartikan sebagai proses pengukur (measurement) dan menilai 

(evaluation) tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penggunaan sarana 

kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. 

 

Menurut Mockler dalam Ernie dan Saefullah (2005:317), menyatakan 

bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai 

apakah sesuatu itu berjalan atau tidak, akan tetapi termasuk tindakan 

koreksi yang mungkin diperlukan mampu menentukan sekaligus 

penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke 

waktu. 
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Pengawasan menurut Sutisna (2001:240), ialah proses dengan nama 

administrasi melihat apakah apa yang terjadi itu sesuai dengan yang 

seharusnya terjadi. Dengan kata lain, pengawasan adalah fungsi 

admninistratif dalam nama setiap administrator memastikan bahwa yang 

dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Ia meliputi pemeriksaan 

apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-

instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Menurut 

Dale dalam Winardi (2000:224), dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya 

melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan 

mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya 

sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. 

 

Selanjutnya pendapat Atmosudirjo dalam Febriani (2005:11), mengatakan 

bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan 

yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah 

dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya.   

 

Menurut Herujito (2006:242), pengawasan (controlling) ialah mengamati 

dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi. Kegagalan suatu rencana atau aktivitas bersumber pada dua hal, 

sebagai berikut. 

1. Akibat pengaruh luar jangkauan manusia (force majeure) 

2. Pelaku yang mengerjakan tidak memenuhi persyaratan yang diminta 
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Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

merupakan kegiatan mengamati dan menindak suatu kejadian 

penyimpangan, pelanggaran, penyelewengan dan penyalahgunaan 

terhadap suatu standar tertentu dan membandingkan dengan kriteria tujuan 

serta rencana yang ingin dicapai. 

 

2. Tujuan Pengawasan 

Dalam suatu implementasi kebijakan publik tentu diperlukan sebuah 

pengawasan. Dalam penelitian ini pengawasan terhadap kedisiplinan 

berlalu lintas berkaitan dengan tujuan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan. Berikut adalah penjelasan dan definisi tentang 

tujuan pengawasan. Menurut Sutisna (2001:241), tujuan pengawasan 

adalah untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-

kesalahan, kemudian membetulkannya dan mencegah perulangannya. 

 

Wursanto menyatakan bahwa pengawasan atau control bertujuan untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan (Wursanto, 2002:270). Kemudian menurut Silalahi (2003:181) 

tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut. 

1. Mencegah terjadinya penyimpangan tujuan yang telah direncanakan 

2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 

3. Mencegah atau menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, 

 sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan 

4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya 

5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan 
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Menurut Siagian pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah 

terjadinya diviasi dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai 

kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik 

dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat 

efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin (Siagian, 2002:259). 

 

Menurut Syamsi (2004), tujuan pengawasan atau pengendalian adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan program tidak mengalami 

 kendala yang berarti 

2. Untuk mngetahui apakah pelaksanaan program cukup efisien 

3. Untuk mengetahui penyebab apabila terjadi penyimpangan 

4. Untuk mencari pemecahan kendala, sehingga pelaksanaan program 

 sesuai dengan perencanaan 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah 

untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang 

pelaksanaan kegiatan, sehingga jika terjadi kesalahan atau pelanggaran 

terhadap aturan tertentu dapat diperbaiki dengan segera. 

 

 

3. Fungsi Pengawasan 

Dalam rangka menegakkan aturan hukum di dalam suatu kebijakan dan 

meraih perbaikan kualitas perilaku publik diperlukan pengawasan 

(control) terhadap seluruh tindakan dan akibat dari proses implementasi 

kebijakan tersebut. Menurut Bohari (2004:9) fungsi pengawasan pada 



14 

 

dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa 

yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

 

Menurut Ernie dan Saefullah (2005:12), fungsi pengawasan adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai 

 dengan indikator yang ditetapkan. 

2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang 

 mungkin ditemukan. 

3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang 

terkait dengan pencapaian tujuan. 

 

Adapun Simbolon (2004:62), menyatakan fungsi pengawasan adalah 

sebagai berikut. 

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap yang diserahi tugas dan 

 wewenang dalam melaksanakan pekerjaan. 

2. Mendidik dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai prosedur yang telah 

 ditentukan. 

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian 

 dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan. 

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

pengawasan adalah untuk memastikan dan mencegah terhadap 

ketidaksesuaian dilapangan terhadap ketetapan yang telah diatur serta 

melakukan penindakan jika diperlukan. 
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4. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Pengawasan 

Pengawasan merupakan proses mendeteksi dan mengoreksi perubahan 

yang merugikan dalam sebuah pelaksanaan sehingga dapat ditangani jika 

terjadi penyimpangan tujuan. Mengenai pentingnya pelaksanaan menurut 

Winardi (2000:172), yang mendasari adanya pengawasan karena terdapat 

tujuan untuk mensukseskan rencana. 

 

Menurut Sulistiyani (2009:115) dalam melakukan transformasi guna 

perbaikan perilaku organisasi perlu melakukan pengawasan atau kontrol 

terhadap seluruh tindakan dan akibat dari transformasi tersebut. 

Selanjutnya menurut Reksohadiprodjo (2000:70), terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi pengawasan, sebagai berikut. 

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari dalam maupun dari luar 

organisasi 

2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena 

adanya desentralisasi kekuasaan 

3. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi 

memerlukan pengawasan dan pembenahan 

 

 

C. Tinjauan Tentang Kedisiplinan  

1. Definisi Disiplin 

Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa Latin “disibel” yang berarti 

Pengikut. Seiring dengan perkembangan zaman, kata tersebut mengalami 

perubahan menjadi “dicipline” yang artinya kepatuhan atau yang 

menyangkut tata tertib. Kata disiplin mengalami perkembangan makna 
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dalam beberapa pengertian. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan 

terhadap aturan hukum atau tunduk pada pengawasan, dan pengendalian. 

Kedua, disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar 

dapat berperilaku tertib. 

 

Berikut pengertian disiplin menurut beberapa ahli, sebagai berikut. 

1. Sastrohadiwiryo (2003:291), memandang bahwa disiplin adalah suatu 

 sikap menghormati, menghargai, dan taat terhadap peraturan-

 peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta 

 sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-

 sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

 kepadanya.  

2. Mahmud (1986:205), disiplin adalah suatu sikap mental untuk 

 mematuhi atau menaati suatu kaidah baik tertulis maupun tidak 

 tertulis, didasarkan atas kebenaran dan manfaatnya. 

3. Hasibuan (2002), disiplin adalah suatu sikap menghormati dan 

 menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun 

 tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk 

 menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang 

 diberikan kepadanya. 

4. Heidjrachman dan Husnan (2002:15), disiplin adalah setiap 

 perseorangan dan juga kelompok yang menjamin adanya kepatuhan 

 terhadap perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan 

 yang diperlukan seandainya tidak ada perintah.  

 



17 

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu kondisi 

yang tercipta dan terbentuk melalui serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan ketertiban. 

 

2. Unsur – unsur Disiplin 

Terdapat empat unsur pokok dalam disiplin menurut W. Krtinas dan E. B 

Grelf yang kemudian dijelaskan dalam (Sutisna, 2001), sebagai berikut. 

1. Peraturan  

 Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku, fungsi dari 

peraturan yaitu, (a) mempunyai nilai pendidikan artinya, 

memperkenalkan  pada seseorang mengenai perilaku yang disetujui 

anggota kelompoknya dan lingkungannya; (b) membantu mengekang 

perilaku yang tidak diinginkan. 

2. Hukuman  

 Hukuman diberikan karena suatu kesalahan, perlawanan atau 

pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan yang dilakukan secara 

sengaja, dalam arti bahwa individu tersebut mengetahui perbuatannya 

salah tetapi tetap dilakukan. Fungsi dari hukuman adalah (a) untuk 

menghalangi perbuatan atau tindakan yang tidak diinginkan oleh 

kelompok; (b) untuk mendidik seseorang atas perbuatannya; (c) 

memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima 

masyarakat. 

3. Penghargaan  

Setiap bentuk penghargaan diberikan untuk suatu hasil yang baik. 

Fungsi dari penghargaan adalah (a) mempunyai nilai didik, suatu 
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tindakan disetujui maka hal tersebut dapat dikatakan baik; (b) 

memotivasi untuk mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial; (c) 

memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial. 

4. Konsistensi 

 Konsistensi adalah tingkat kestabilan dan cenderung menuju kesamaan 

dan menjadi ciri semua aspek disiplin. Fungsi konsistensi adalah (a) 

memiliki nilai mendidik, peraturan yang konsisten akan memacu 

proses belajar; (b) memiliki nilai motivasi, dengan mengetahui 

ganjaran atas tindakan yang akan memperoleh hukuman, sehingga 

seseorang akan termotivasi untuk menghindari tindakan yang salah. 

 

Menurut Biersted (1979) dalam bukunya The Social Order, Kepatuhan 

seseorang terhadap hukum terjadi atas kemungkinan beberapa faktor 

yaitu, sebagai berikut. 

1. Indoctrination (penanaman kepatuhan secara sengaja) yaitu sebuah 

 peraturan hukum menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara 

 sengaja kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan 

 hukum yang merata sampai keseluruh lapisan masyarakat, 

 sehingga kepatuhan hukum dapat terwujud. 

2. Habituation (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan memenuhi 

 peraturan hukum karena rutinitas atau kebiasaan yang mereka 

 lakukan.  

3. Group Identification (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu) 

yaitu seseorang akan menaati aturan hukum ketika melihat atau 

terbawa oleh pengaruh kelompok yang telah melaksanakannya. 
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Selanjutnya Mahmud (1986:207), mengemukakan bahwa dalam 

konsep disiplin terkandung unsur-unsur sebagai berikut. 

1. Sikap dan tingkah laku 

2. Impersonal (atas dasar akan kebenaran manfaatnya) 

3. Kaidah atau peraturan (tertulis maupun tidak tertulis) 

4. Ketaatan dan ketepatan 

5. Hukuman atau sanksi 

 

Menurut Tu’u (2004:33), disiplin memiliki unsur–unsur sebagai 

berikut. 

1. Mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku. 

2. Pengikutan dan ketaatan tersebut muncul karena adanya kesadaran 

 diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. 

 Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, pelaksanaan dan 

 dorongan dari luar dirinya. 

3. Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, 

 membina dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang 

 ditentukan dan diajarkan. 

 

3. Prinsip-prinsip Disiplin 

Menurut Bacal dalam Sinambela (2012:244), ada beberapa prinsip yang 

seharusnya menjadi pedoman dalam mengambil tindakan disipliner, 

sebagai berikut. 

1. Mengambil tindakan disipliner harus sesuai dengan hukum setempat 

 dan perjanjian yang berlaku 
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2. Semua tindakan disipliner harus di dokumentasikan secara lengkap 

3. Tindakan disipliner yang diambil hendaknya menggunakan tingkat 

 paksaan dan tekanan terendah yang diperlukan untuk memecahkan 

 masalah kinerja 

4. Semakin besar tingkat pemaksaan yang digunakan, semakin kecil 

 kemungkinan untuk mencapai win-win solution yang konstruktif dan 

 tahan lama 

5. Semakin kita mampu menggambarkan dengan jelas permasalahan yang 

 terjadi, semakin mungkin kita dapat memcahkannya bersama dengan 

 yang bersangkutan, dan semakin besar pula perlindungan hukum yang 

 kita dapatkan bila kita terpaksa mengambil tindakan disipliner yang 

 keras. 

 

 

Pendapat lain, menurut Simamora dalam Sinambela (2012:246), terdapat 

tujuh prinsip baku yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan disiplin, 

sebagai berikut. 

1. Prosedur dan kebijakan yang pasti 

2. Tanggungjawab kepengawasan 

3. Komunikasi berbagai peraturan 

4. Tanggungjawab pemaparan bukti 

5. Perlakuan yang konsisten 

6. Pertimbangan atas berbagai situasi 

7. Peraturan dan hukuman yang masuk akal 
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan dan norma-noram sosial yang berlaku. Menurut Sutisna 

(2001:110), menyatakan bahwa faktor pembentukan disiplin adalah 

sebagai berikut. 

1. Latihan yang mengembangkan pengendalian diri, karakter atau 

 keadaan serta teratur dan efisiensi 

2. Hasil latihan serupa pengendalian diri, perilaku yang tertib 

3. Penerimaan atau ketundukan pada kekuasaan dan kontrol 

4. Perlakuan yang menghukum atau memperbaiki 

 

Selanjutnya menurut Kelman dalam Suparyanto (2010), terdapat tiga 

faktor tindakan disiplin, antara lain. 

1. Disiplin karena kepatuhan 

 Perilaku disiplin muncul semata karena adanya pengawasan dari pihak 

 pimpinan atau atasan yang memiliki wewenang. 

2. Disiplin karena identifikasi 

 Disiplin yang muncul karena kekaguman dan menghargai pimpinan di 

 dalam organisasi. 

3. Disiplin karena internalisasi 

 Sikap disiplin seseorang yang memiliki sistem nilai pribadi, dalam 

 taraf ini seseorang dikategorikan mempunyai disiplin diri. 
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Menurut Saydam (1996:202), kedisiplinan dipengaruhi beberapa faktor, 

sebagai berikut. 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

2. Ada tidaknya keteladanan pemimpin 

3. Ada tidaknya aturan pasti 

4. Keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan  

5. Ada tidaknya pengawasan pemimpin 

6. Ada tidaknya perhatian  

7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin 

 

 

5. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kedisiplinan 

Berdasarkan dari beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan dapat 

diketahui tiga hal, sebagai berikut. 

1. Kedisiplinan muncul karena adanya penerimaan atau ketundukan pada 

 kekuasaan dan kontrol (Sutisna, 2001:110) 

2. Disiplin karena kepatuhan, yaitu perilaku disiplin muncul semata 

 karena adanya pengawasan dari pihak pimpinan atau atasan yang 

 memiliki wewenang (Kelman dalam Suparyanto, 2010) 

3. Kedisiplinan dipengaruhi oleh ada tidaknya pengawasan pemimpin 

 (Saydam, 1996:202) 

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan 

antara pengawasan dengan kedisiplinan. Sebab kedisiplinan muncul 

karena adanya ketundukan dan kepatuhan pada pengawasan, selain itu ada 

tidaknya pengawasan yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang 
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berpengaruh signifikan terhadap kedisiplinan. Keterkaitan ini yang 

mengindikasikan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kedisiplinan. 

 

 

D. Tinjauan Tentang Kedisiplinan Berlalu Lintas 

Kedisiplinan berlalu lintas memiliki pengertian yang sama dengan tata tertib 

berlalu lintas. Tata tertib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti 

peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan; disiplin. Sedangkan 

lalu lintas dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai 

gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Hal ini berhubungan 

dengan perilaku seseorang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. 

Seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 105 

Huruf (a) dan (b) yaitu setiap orang yang menggunakan jalan wajib: 

a. berperilaku tertib; dan/atau 

b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan 

 keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan 

 kerusakan jalan. 

 

Selanjutnya dijelaskan juga pada pasal selanjutnya dalam UU No. 22 Tahun 

2009 Pasal 106, sebagai berikut. 

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

 mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. 

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

 mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. 

3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

 mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. 
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4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

 mematuhi ketentuan: 

a. rambu perintah atau rambu larangan 

b. marka jalan 

c. alat pemberi isyarat lalu lintas 

d. gerakan lalu lintas 

e. berhenti dan parkir 

f. peringatan dengan bunyi dan sinar 

g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau 

h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. 

5. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang 

 yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukan: 

a. surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba 

 kendaraan bermotor 

b. surat izin mngemudi 

c. surat lulus uji berkala, dan/atau 

d. tanda bukti lain yang sah. 

6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau 

 lebih di jalan dan penumpang yang duduk disamping wajib mengenakan 

 sabuk keselamatan. 

7. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau 

 lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang 

 yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan 

 mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. 
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8. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan penumpang  

  sepeda  motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional  

  Indonesia. 

9. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa kereta  

  samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang. 

 

Menurut Purwadi dan Saebani (2008), pengertian disiplin berlalu lintas adalah 

bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat di jalan, baik 

dalam rambu maupun tidak.   

 

Soekanto (2005:76), melihat dari sudut kepatuhan pemakai jalan raya 

dibedakan dalam beberapa golongan, sebagai berikut. 

1. Golongan yang Mematuhi Peraturan Lalu Lintas 

 Golongan yang benar-benar memahami manfaat kaidah-kaidah hukum 

 dan keserasian kaidah-kaidah hukum dengan nilai yang dianutnya. 

2. Golongan Potensial Pelanggar  

Golongan ini tampaknya taat pada kaidah-kaidah hukum, tetapi kepatuhan 

ini sebenarnya bersifat rapuh karena ketergantungan pada apakah 

penegakan kaidah hukum diawasi atau tidak. 

3. Golongan Pelanggar Hukum  

 Golongan yang secara nyata melanggar hukum, terhadap golongan ini 

 ditetapkan dan dijatuhkan sanksi atau hukuman. 

4. Golongan Bekas Pelanggar 

 Golongan yang sudah pernah melanggar dan diberi sanksi atau hukuman. 
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Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan berlalu 

lintas adalah sikap patuh terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di jalan 

raya dengan bertindak wajar dan mengutamakan keselamatan seluruh 

pengguna jalan. 

 

E. Tinjauan Tentang Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas 

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan 

organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian 

Sektor, Unit Turjawali dijelaskan dalam Pasal 62 Huruf (c) yaitu sebuah unit 

di dalam Satuan Lalu Lintas yang bertugas melakukan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan, patroli dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu 

lintas dalam rangka penegakan hukum. Unit Turjawali adalah unsur 

pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kepala Satuan Lalu Lintas 

(Kasatlantas). Unit Turjawali dipimpin oleh kepala Unit Turjawali dan dalam 

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala satuan lalu lintas. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Unit Turjawali 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. 

1. Melaksanakan pengaturan di daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran 

 serta kemacetan arus lalu lintas 

2. Melaksanakan penjagaan di daerah rawan kecelakaan, pelanggaran, 

 kemacetan arus lalu lintas, dan penjagaan markas komando 

3. Melaksanakan pengawalan kegiatan masyarakat dan kegiatan pejabat 

 VVIP/ VIP 

4. Melaksanakan patroli jalan raya 
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5. Melakasanakan penindakan terhadap pelanggar aturan lalu lintas dengan 

 blangko tilang dan teguran 

6. Ikut serta dalam kegiatan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam 

 rangka menegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, 

 kelancaran (kamseltibcar) lalu lintas. 

 

F. Kerangka Pikir 

Pengendara kendaraan bermotor setiap tahunnya semakin bertambah maka 

seluruh pengendara harus sadar akan terciptanya ketertiban umum yang terjadi 

dijalan setiap harinya. Karena jika tidak, akan timbul pelanggaran-pelanggaran 

yang mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar 

pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh pengendara yang merasa tidak 

diawasi oleh petugas sehingga berkendara tanpa memperhatikan keselamatan 

diri sendiri dan orang lain. Hal ini memerlukan kedisiplinan dalam 

mengendarai kendaraannya dan saling menghormati sesama pengguna jalan. 

Dan kedisiplinan berkendara menuntut adanya kesanggupan untuk konsisten 

dalam mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku sehingga secara sadar 

akan melaksanakan dan menaatinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

tindakan disiplin menurut Kelman dalam Suparyanto (2010), adalah disiplin 

karena kepatuhan, yang berarti perilaku disiplin muncul semata karena adanya 

pengawasan dari pihak pimpinan atau atasan yang memiliki wewenang. 

 

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa yang akan diteliti adalah pengawasan 

Unit Turjawali (pengatur, penjaga, pengawal, dan patroli) Satuan Lalau Lintas 

Polresta Bandar Lampung dan kedisiplinan berlalu lintas mahasiswa 
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Universitas Lampung, terutama pengendara sepeda motor di jalan Zainal 

Abidin Pagar Alam. Pengawasan diperlukan agar terciptanya kedisiplinan 

pengendara dalam berlalu lintas, sedangkan disiplin menurut Sastrohadiwiryo, 

adalah sikap menghormati, menghargai dan taat pada peraturan-peraturan 

yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta tidak mengelak 

untuk menerima sanksi apabila melanggar (Sastrohadiwiryo, 2003:291). Maka 

diduga pengawasan dari Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas memiliki manfaat 

dalam mendisiplinkan pengandara agar terciptanya ketertiban di jalan raya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pikir 

 

 

Pengawasan Unit Turjawali 

Satuan Lalu Lintas (X) 

 

Kedisiplinan berlalu lintas 

(Y) 

Tujuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009: 

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan 

jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu 

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya 

bangsa 

3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian 

hukum bagi masyarakat 

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 62 Huruf (c): 

 

Unit Turjawali (pengatur, penjaga, pengawal, patroli) bertugas 

melakukan pengawasan dan penindakan lalu lintas dalam rangka 

penegakan hukum. 
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G. Hipotesis 

Menurut Best dalam Martono (2012: 64), hipotesis merupakan prediksi yang 

baik atau kesimpulan yang dirumuskan dan bersifat sementara. Hipotesis 

diadopsi untuk menjelaskan fakta-fakta atau kondisi yang diamati dan untuk 

membimbing dalam penyelidikan lebih lanjut. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

 

 : Ada pengaruh antara pengawasan Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas 

terhadap kedisiplinan berlalu lintas mahasiswa.  

 : Tidak ada pengaruh pengawasan Unit Turjawali Satuan Lintas terhadap 

kedisiplinana berlalu lintas mahasiswa. 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Martono (2012:38) 

penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menghubungkan 

pola-pola yang berbeda, namun memiliki keterkaitan serta menghasilkan pola 

hubungan sebab akibat. 

 

B. Variabel Penelitian dan Pengukuran  

1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian memiliki nilai-nilai atau variasi yang dinamakan 

atribut, keduanya saling berkaitan. Menurut Neuman dalam Martono 

(2012:56), variabel dan atribut keduanya memiliki maksud dan tujuan 

yang jelas. Hal ini dikarenakan, atribut pada suatu variabel dapat menjadi 

bagian dari variabel tanpa mengubah definisi. 

 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi penyebab bagi variabel lain (disimbolkan dengan X), 

sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau 
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disebabkan oleh variabel lain (disimbolkan dengan Y). Variabel bebas dan 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengawasan Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas (X). 

2. Kedisiplinan berlalu lintas Mahasiswa Universitas Lampung (Y). 

 

2. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap variabel yang dijadikan 

pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan arahnya tidak menyimpang. 

Dalam hal ini untuk mempermudah penelitian mengenai masalah yang 

akan diteliti, maka dibawah ini penulis akan memberikan definisi konsep 

penelitian, sebagai berikut: 

1. Pengawasan Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas  

 Pengawasan Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas adalah kegiatan yang 

membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah 

dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana yang 

sudah ditetapkan sebelumnya (Atmosudirjo dalam Febriani, 2005:11). 

2. Kedisiplinan berlalu lintas 

 Kedisiplinan berlalu lintas adalah sikap menghormati, menghargai dan 

taat pada peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis serta tidak mengelak untuk menerima sanksi apabila 

melanggar (Sastrohadiwiryo, 2003:291). 
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3. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penentuan suatu kontruk atau konsep sehingga 

menjadi variabel-variabel yang dapat diukur. Definisi operasional 

menjelaskan cara tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti 

mengoperasionalkan kontruk, sehingga memungkinkan peneliti lain untuk 

melakukan pengulangan pengukuran dengan cara yang sama atau mencoba 

untuk mengembangkan pengukuran konstruk yang lebih baik. 

 
Tabel 3. Definisi Operasional 

 

 Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

  

Pengawasan 

unit turjawali 

satuan lalu 

lintas 

 

Pengawasan merupakan 

kegiatan mengamati dan 

menindak suatu kejadian 

penyimpangan, pelanggaran 

penyelewengan dan 

penyalahgunaan terhadap 

suatu standar tertentu dan 

membandingkan dengan 

kriteria tujuan serta rencana 

yang ingin dicapai. 

 

- Konsisten dalam 

pengawasan lalu 

lintas 

 

- Penindakan 

terhadap 

pelanggaran lalu 

lintas sesuai 

prosedur 

 

Likert 

 

  

Kedisiplinan 

berlalu lintas  

 

Kedisiplinan merupakan 

suatu kondisi yang tercipta 

dan terbentuk melalui 

serangkaian perilaku yang 

menunjukan nilai-nilai 

ketaatan, kepatuhan, 

keteraturan dan ketertiban. 

 

 

- Berikap konsisten  

mematuhi peraturan 

lalu lintas 

 

- Menghargai dengan 

sesama pengguna 

jalan  

 

 

 

Likert 
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C.  Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah jalan Zainal Abidin Pagar Alam (Z.A. 

Pagar Alam) Bandar Lampung sebagai sarana jalan umum yang berada pada 

kawasan pendidikan, karena melintasi kecamatan Rajabasa dan kecamatan 

Kedaton. Kemudian jalan tersebut juga melintasi salah satu Universitas Negeri 

di Bandar Lampung, yaitu Universitas Lampung. sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata 

Ruang wilayah tahun 2011-2030. Pemilihan lokasi penelitian pada Jalan 

Zainal Abidin Pagar Alam dikarenakan jalan ini memiliki peran penting dalam 

kegiatan berlalu lintas mahasiswa Universitas Lampung sebagai akses untuk 

menuju maupun keluar lingkungan Universitas Lampung. 

 

D. Jenis dan Sumber data 

1.  Jenis Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

sesuatu yang diketahui atau dianggap atau anggapan, atau suatu fakta yang 

digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lainnya. Jenis-jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Data primer 

 Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

 dilapangan melalui pengisian kuisioner dari mahasiswa Universitas 

 Lampung, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
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b. Data sekunder 

 Data sekunder adalah data yang dipergunakan untuk mendukung data 

 primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang antara lain dapat 

 berasal dari buku-buku, penelitian-penelitian sebelumnya dan 

 dokumen-dokumen yang terkait. 

 

2.  Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Responden 

 Adalah sumber data primer yang akan diberikan sejumlah angket 

 pertanyaan pada penelitian ini mengenai pengaruh pengawasan Unit 

 Turjawali Satuan Lalu Lintas terhadap kedisiplinan berlalu lintas 

 mahasiswa Universitas Lampung. Responden dalam dalam penelitian 

 ini  adalah mahasiswa Universitas Lampung yang mengendarai sepeda 

 motor dan sering menggunakan Jalan Z.A. Pagar Alam. 

2. Dokumen-dokumen 

 Yaitu berbagai dokumen yang berhubungan dengan Undang-undang 

 No. 22 Tahun 2009 serta data pelanggaran lalu lintas. Dalam penelitian 

 ini  sumber memperkuat data primer. 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2006:89). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

Universitas Lampung yang masih aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa, 

adapun jumlah populasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 
Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa Universitas Lampung 

 

No. Fakultas Jumlah 

1 Fakultas Ekonomi & Bisnis 4.676 

2 Fakultas Hukum 3.114 

3 FKIP 8.389 

4 Fakultas Pertanian 5.119 

5 Fakultas Teknik 3.818 

6 FISIP 4.046 

7 FMIPA 3.443 

8 Fakultas Kedokteran 1.266 

  Total 33.871 

Sumber : Data dari Biro Akademik Rektorat UNILA 2017 

 

2.  Sampel 

Menurut Bailey dalam Prasetyo (2012:119), sampel merupakan bagian 

dari populasi yang ingin diteliti. Oleh karena itu, sampel harus dilihat 

sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri. 

Penentuan besar sampel  pada penelitian ini menggunakan rumus taksiran 

interval untuk menaksir parameter proporsi (p) (Suliyanto, 2006:103). 

Proporsi yang diharapkan menjadi sampel yaitu mahasiswa Universitas 



36 

 

Lampung pengendara sepeda motor dan sering menggunakan jalan Z.A. 

Pagar Alam. Rumus penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu, sebagai 

berikut: 

 

 

 

Keterangan : 
 

n  = jumlah sampel minimal 

Z = area dibawah kurva nominal  

e² = tingkatkesalahan 

p  =  proporsi yang diharapkan 

q  =  proporsi yang tidak diharapkan  

 

Diketahui, jika   = 0,05 maka Z = 1,96 dan tingkat kesalahan yang 

ditetapkan sebesar e² = 5%. Kemudian jika p dan q tidak diketahui maka 

dapat diberi nilai menjadi p = 0,5 dan q = 0,5 (Suliyanto, 2006:103). Maka 

jumlah sampel yang diperoleh sebesar: 

 

 

 

Jadi, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sebesar 384 mahasiswa. 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sampling quota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang 

memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. (Martono, 
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2012:78). Pembagian jumlah sampel hingga memenuhi kuota dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 5. Distribusi Jumlah Kuota Sampel   

No.  Fakultas Jumlah Kuota 

1 Fakultas Ekonomi &Bisnis 4.676 53 

2 Fakultas Hukum 3.114 35 

3 FKIP 8.389 95 

4 Fakultas Pertanian 5.119 58 

5 Fakultas Teknik 3.818 43 

6 FISIP 4.046 46 

7 FMIPA 3.443 39 

8 Fakultas Kedokteran 1.266 15 

  Total  33.871 384 

 Sumber : diolah oleh penulis 2017 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan menggunakan pertanyaan terstruktur/ sistematis 

atau dikenal dengan istilah angket/kuesioner, yang diberikan kepada sampel 

penelitian, untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, 

diolah dan dianalisis. Dalam penelitian ini angket diberikan kepada mahasiswa 

yang berjumlah 384 responden. Tujuannya untuk mengetahui dan mengukur 

pengaruh pengawasan Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar 

Lampung terhadap kedisiplinan berlalu lintas mahasiswa Universitas 

Lampung di jalan Z.A. Pagar Alam. Daftar pertanyaan tertutup dengan 

memberikan alternatif jawaban dengan maksud mempermudah dalam 

melakukan analisis. Untuk mengolah data yang berbentuk kuesioner yang 

dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan, masing-masing pertanyaan 

diberikan alternatif jawaban berdasarkan metode Likert. 
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G. Teknik pengujian instrument 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kesahihan suatu 

instrumen. Instrumen yang sahih atau valid berarti memiliki validitas yang 

tinggi, demikian pula sebaliknya. Sebuah instrumen dikatakan sahih 

apabila mampu mengukur apa yang dinginkan Dalam penelitian ini uji 

validitas variabel X dan Y menggunakan skala interval, yaitu skala yang 

diberikan objek kategori yang sifatnya juga menyatakan tingkat dengan 

jarak atau rentang yang harus sama, namun tidak terdapat titik nol absolut. 

Dalam hal ini untuk mengetahui validitas instrumen penelitian, peneliti 

menggunakan rumus Product Moment Pearson sebagai berikut: 

 

 

 

Dimana: 

 

 

 

 

 

 

Dimana bila nilai r hitung > r tabel, maka angket valid dan sebaliknya bila 

nilai r hitung < r tabel, maka angket tidak valid.  
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

yang sudah baik (Arikunto, 2010:170). Untuk mengetahui tingkat 

reliabilitas instrumen penelitian digunakanrumus Alfa Cronbach sebagai 

berikut: 

 

 

 

Dimana: 

Rumus varians =  

 

 

 

 

 

 
 

Reliabel artinya dapat dipercaya jadi dapat diandalkan. Instrument dapat 

dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 

0,6 atau lebih. Apabila pengujian reliabilitas instrumennya menggunakan 

program SPSS 17 maka kriterianya adalah nilai α_butir < α_total maka 

angeket dinyatakan reliabel. 
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Untuk menentukan tingkat reliabilitas, adapun indikator yang digunakan 

sebagai berikut: 

 
Tabel 6. Indikator Tingkat Reliabilitas 

 

Nilai reliabilitas Tingkat reliabilitas 

0,800 – 1,000 Sangat tinggi 

0,600 - 0,799 Tinggi 

0,400 – 0,599 Cukup tinggi 

0,300 – 0,399 Rendah 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

 Sumber: Arikunto (2006:245) 

 

 

H. Teknik Pengolahan Data 

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah 

mengadakan pengolahan data dengan menggunakan program Statistical 

Package for Social Science (SPSS) (Prasetyo dan Jannah, 2012), dengan 

tahap-tahap sebagai berikut:  

1. Pra Coding 

 Pra coding merupakan suatu proses pemberian kode secara sistematis pada 

 data mentah yang ada di dalam kuesioner. 

2. Editing 

 Editing merupakan proses pemeriksaan kembali kuesioner yang terkumpul 

 dari lapangan, apakah kuesioner yang ada telah diisi dengan baik dan 

 benar. 

3. Format Entry Data di Program SPSS 17 

 Merupakan suatu proses pembuatan format pengerjaan data pada program 

 SPSS sebelum nantinya data dimasukkan ke dalam komputer. 
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4. Pemindahan Data (Data Entering) 

  Data entering adalah memasukkan data yang telah didapat (berupa kode) 

 ke dalam mesin pengolah data. 

5. Penyajian Data (Data Output) 

 Data output adalah suatu bentuk penyajian data ke dalam bentuk tabel, 

 baik itu dalam tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Menurut Prasetyo dan Jannah (2012:184), analisis data merupakan suatu 

proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana 

menginterpretasikan data, kemudian menganalisis data dari hasil yang sudah 

ada pada tahap hasil pengolahan data. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan (Sugiyono, 2006:169). 

 

1. Analisis Tabulasi Sederhana 

Analisis ini bertujuan untuk melihat persentase responden dalam memilih 

kategori tertentu. Adapun rumus presentase yang digunakan adalah sebagi 

berikut: 
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Keterangan: 

P : persentase responden yang memilih kategori tertentu 

fi : jumlah responden yang memilih kategori tertentu 

 

 

Untuk mengukur variabel penelitian digunakan kuesioner yang diberi nilai 

alternatif jawaban yang dipilih responden. Selanjutnya setiap alternatif 

jawaban memiliki nilai skor yang bervariasi dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Bagi responden yang memilih jawaban A, diberi skor 5 

Bagi responden yang memilih jawaban B, diberi skor 4 

Bagi responden yang memilih jawaban C, diberi skor 3 

Bagi responden yang memilih jawaban D, diberi skor 2 

Bagi responden yang memilih jawaban E, diberi skor 1 

Range = Tb – Tk 

 

Interval =   
KategoriJumlah

Range

 

Keterangan: 

1. Skor terbesar (Tb) dihitung berdasarkan hasil kali antara nilai tertinggi 

 (5) dengan banyaknya pertanyaan 

2. Skor terkecil (Tk) dihitung berdasarkan hasil kali antara nilai terkecil 

 (1) dengan banyaknya pertanyaan (Sugiyono, 2005:78) 
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Diketahui bahwa untuk menentukan variabel Pengawasan Unit Turjawali 

Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dan kedisiplinan berlalu 

lintas mahasiswa Universitas Lampung kedalam kategori tinggi, sedang, 

rendah dilakukan dengan melihat total skor yang dikumpulkan masing-

masing responden kuesioner.  

Untuk menentukan batas interval digunakan rumus sebagai berikut: 

K
I

NT-NR

 

Keterangan : 

I =  Intervensi nilai skor 

NT =  Nilai tertinggi 

NR =  Nilai terendah 

K =  Kategori jawaban  

 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk meguji apakah variabel bebas dan varibel 

terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menguji 

asumsi ini dilakukan dengan melihat norma P–P plot of regression 

standardized residual melalui perhitungan regresi dengan program SPSS 

17. Cara termudah untuk melihat normalitas adalah dengan melihat 

histogram atau tampilan grafik yang menunjukan pola penyebaran tertentu.  

Model yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal. Dasar pengambilan keputusan adalah: 

1. jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

 diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Jika menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

 garis, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dalam 

penelitian ini adalah pengawasan Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas 

Polresta Bandar Lampung (X) terhadap kedisiplinan berlalu lintas 

mahasiswa Universitas Lampung di Jalan Z.A. Pagar Alam (Y), maka 

peneliti menggunakan rumus persamaan regresi linier sederhana, dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

Y’ : variabel terikat (kedisiplinan berlalu lintas) 

X  : variabel bebas (pengawasan Unit Turjawali) 

a   :  konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

b : koefisien regresi(menunjukan angka peningkatan atau penurunan 

 variabel Y berdasarkan variabel X) 

 

J.  Uji Hipotesis 

Dalam menguji hipotesis apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat digunakan statistik parametik analisis linier 

sederhana atau tunggal. Penelitian ini menggunakan uji t-statistik dan uji 

anova/f-statistik. 
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1. Uji t-Statistik 

Untuk menguji kuatnya pengaruh antara variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat maka dilakukan pengujian keberartian masing-

masing koefisien regresi dengan menggunakan uji t-statistik sebagai 

berikut: 

 

Keterangan:  

t = nilai uji t 

r = nilai korelasi 

n = besarnya sampel  

Sumber: Sugiyono (2010:180) 

 

Untuk mengetahui hasil sebuah hipotesis apakah  diterima atau ditolak, 

maka perlu dibandingkan antara t hitung dengan t tabel. Apabila hasil 

penghitungan dari: 

1. Jika , maka  diterima dan  ditolak. 

2. Jika , maka  ditolak dan  diterima. 

 
Tabel 7. Interval Koefisien Korelasi 

Interval koefisien Tingkat Pengaruh 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat kuat 

Sumber: Sugiyono (2005:216) 
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2. Uji Anova/ Uji F Statistik 

Untuk menguji signifikasi pengaruh dari variabel bebas pengawasan Unit 

Turjawali Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung (X) terhadap 

kedisiplinan berlalu lintas mahasiswa Universitas Lampung (Y) di jalan 

Z.A. Pagar Alam dengan 384 responden, maka menggunakan uji anova 

atau uji F statistik dengan mengambil taraf signifikasi 5% (0,05). Rumus F 

hitungnya sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

R  =  koefisien korelasi 

n   =  jumlah anggota sampel 

k   =  jumlah variabel independen  

Sumber: Sugiyono (2010: 192) 

 

Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat 

kesalahan 5%  dengan derajat bebas pembilang df1= (k-1) dan derajat 

bebas penyebut df2= (n-k). K merupakan banyaknya parameter (koefisien) 

model regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan. Dasar 

pengambilan keputusan yaitu: 

1. Jika nilai F hitung < F tabel, maka  diterima dan  ditolak. 

 Sebaliknya jika F hitung > F tabel, maka  ditolak dan  diterima. 
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2. Jika probabilitas > 0,05 maka  diterima dan  ditolak. 

 Sebaliknya jika probabilitas <  0,05 maka  ditolak dan   diterima. 

 

Dalam menganalisis pengaruh pengawasan Unit Turjawali Satuan Lalu 

Lintas Polresta Bandar Lampung terhadap kedisiplinan berlalu lintas 

mahasiswa Universitas Lampung di jalan Z.A. Pagar Alam, peneliti 

menggunakan software statistik SPSS 17. 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 

 

A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung  

1. Sejarah Singkat Polresta Bandar Lampung  

Sejalan dengan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, di daerah 

Lampung yang saat itu merupakan keresidenan telah memiliki Kepolisian 

Keresidenan Lampung yang di rintis oleh Kompol Tjik Agus Soeharjo 

Wardoyo dan Sutan Rusman yang menjadi Kepala Kepolisian di 

Keresidenan Lampung, keduanya di angkat oleh Residen R.M. Abas. Pada 

tanggal 18 Maret 1964 Keresidenan Lampung berubah menjadi Provinsi 

Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1964 dan Kowil Lampung berubah menjadi Polwil 

Lampung di bawah Polda Sumatera Bagian Selatan.  

Lebih lanjut untuk Polwil Lampung membawahi beberapa Polres di antara 

nya Koresta 611 Tanjung Karang Teluk Betung di bawah kepemimpinan :  

1. Drs. Soehadi Pangkat AKBP dati Tahun 1964-1965  

2. Drs. Ismaludin Pangkat AKBP dari Tahun 1965-1969  

Berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1969 tanggal 17 Juni 1969 terjadi 

Reorganisasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dalam ketentuan itu 

disebutkan bahwa Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia 44  
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PANGAK dan sebutan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 

disingkat MABAK dan di tingkat Daerah yang semula disebut Komando 

Daerah Kepolisian disingkat KODAK sedangkan Komando Pelaksana 

terdapat Komandi kewilayahan disingkat KOWIL LAMPUNG di bawah 

KODAK VI SUMBAGSEL.  

 

2. Visi dan Misi Polresta Bandar Lampung  

Polresta Bandar Lampung mempunyai Visi dan Misi yaitu sebagi berikut:  

a. Visi  

 Polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom pelayanan 

 masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat 

 serta sebagai aparat penegak hukum yang professional dan 

 proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak 

 azasi manusia memelihara keamanan dan ketertiban dan 

 kelancaran lalu lintas.  

b. Misi  

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para 

 pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam 

 perjalanan dan selamat sampai tujuan.  

- Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui 

 upaya  preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan 

 serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.  

- Menegakan peraturan lalu lintas secara professional dan 

 proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan 

 HAM.  
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- Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas 

 dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang 

 berlaku.  

- Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya 

 menyamakanmisi polantas.  

 

3. Tugas Pokok Satlantas Polresta Bandar Lampung  

Satuan lalu lintas (Satlantas) dipimpin oleh Kasat Lantas yang 

bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari di bawah kendali Wakapolres. Kasat Lantas bertugas melaksanakan 

Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), 

pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, 

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu 

lintas.  

Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:  

a. pembinaan lalu lintas Kepolisian  

b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, 

 Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas  

c.  pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka 

 penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, 

 kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)  

d.  pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

 serta pengemudi  
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e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta 

 penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, 

 serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya                                                

f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan, dan  

g.  perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.  

 

Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:  

a. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Binopsnal), yang 

 bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama 

 lintas sektoral,  pengkajian masalah di bidang lalu lintas, 

 pelaksanaan operasi kepolisian  bidang lalu lintas dalam rangka 

 penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan 

 pemeliharaan peralatan dan kendaraan  

b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu), yang 

 bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan  

c. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Kanit 

 Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan 

 penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan 

 hukum  

d.  Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Kanit Dikyasa), 

 yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan 

 Dikmaslantas  

e.  Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident), yang 

 bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan 

 bermotor serta pengemudi  
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f.  Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka), yang bertugas menangani 

 kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.  

 

4. Gambaran Umum Unit Turjawali Satlantas Polresta Bandar 

 Lampung 

Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unit Turjawali) 

dipimpin oleh kepala unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli 

disingkat Kanit Turjawali yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas 

dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kaur Binopsnal. 

 

Kanit Turjawali bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan 

penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan 

hukum. Kanit Turjawali dalam melaksanakan kegiatan Turjawali dan 

Gakkum Lantas, membuat/mengadakan: 

1. penetapan beat/rute patroli secara periodik berdasarkan situasi 

 prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu 

2.   jadwal dan lokasi ploting kegiatan penjagaan dan pengaturan 

 berdasarkan situasi prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu 

3.  pengecekan route, benda (orang) yang dikawal serta kesiapan petugas 

 pengawal berikut kendaraannya sebelum berangkat melaksanakan 

 tugas pengawalan 

4. memberikan pelayanan pada pengguna jalan yang memerlukan 

 bantuan seperti pengawalan responsif dan sebagainya 
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5. melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan kegiatan 

 Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam 

 rangka penegakan hukum 

6. tindakan pertama penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP yang 

 lokasinya dekat dengan penjagaan atau pada saat patroli 

7. penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas baik secara edukatif 

 menggunakan teguran dan yuridis menggunakan berita acara singkat 

 (Tilang)/Tipiring atau berita acara biasa terhadap pelanggaran yang 

 berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal/berat dan dapat merusak 

 fasilitas umum (putusnya jembatan dll) 

8. mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi setiap kegiatan 

 Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas serta 

 melaporkan pelaksanaan kegiatannya 

9. memberikan masukan saran terkait kegiatan Turjawali dan penindakan 

 terhadap pelanggaran lalu lintas kepada Kasat Lantas. 

 

B. Gambaran Umum Jalan Zainal Abidin Pagar Alam 

Berdasarkan kebijakan mengenai penataan ruang Kota Bandar Lampung 

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030, Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) ini disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan 

pembangunan di wilayah Kota Bandar Lampung dengan tujuan mewujudkan 

Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman 

dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan 

keanekaragaman hayati serta keserasian fungsi pelayanan lokal, regional dan 
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nasional. Rencana struktur ruang wilayah kota yang dihubungkan oleh sistem 

jaringan prasarana wilayah kota, yang mengacu kepada kebijakan dan strategi 

ruang penataan wilayah kota, kebutuhan pengembangan dan pelayanan 

wilayah kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota, 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah perencanaan RTRW 

Kota Bandar Lampung dibagi kedalam 7 (tujuh) Bagian Wilayah Kota 

(BWK), yaitu meliputi : Bagian Wilayah Kota (BWK) A, BWK B, BWK C, 

BWK D, BWK E, BWK F, BWK G.  

 

Wilayah koridor jalan Zainal Abidin Pagar Alam terletak pada Bagian 

Wilayah Kota (BWK) B, terletak di Kecamatan Kedaton dan Kecamatan 

Rajabasa. Jalan Zainal Abidin Pagar Alam merupakan jalan arteri sekunder 

yang merupakan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan 

kawasan sekunder kesatu, yaitu jalan Soekarno Hatta/By Pass. Dengan arahan 

kegiatan utama pada wilayah pelayanan kota ini berupa kegiatan pendidikan 

tinggi, terminal regional, perumahan, serta perdagangan dan jasa, maka fungsi 

utama BWK B adalah Pusat Pelayanan Sekunder, Pusat Pendidikan Tinggi 

dan Budaya Regional, Simpul Utama Transportasi Regional, serta Pusat 

Permukiman Perkotaan.  

 

C. Gambaran Umum Universitas Lampung 

Universitas Lampung (Unila), resmi didirikan sejak tanggal 23 september 

1965 yang saat itu memiliki dua Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan 

Hukum., berdasarkan surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu 

Pengetahuan (PTIP) Nomor 195 Tahun 1965. Kemudian pendirian Unila 
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dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 

1966. Seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 1968 didirikan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), kemudian pada tahun 1973 

didirikan Fakultas Pertanian, pada tahun 1995 didirikan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA), selanjutnya pada tahun 1997 didirikan Fakultas Teknik dan 

pada tahun 2003 Fakultas Kedokteran resmi didirikan.  

  

Universitas Lampung saat ini terdiri dari 8 (delapan) fakultas yaitu: 

1. Fakultas Ekonomi  

2. Fakultas Hukum 

3. FKIP 

4. Fakultas Pertanian 

5. FISIP 

6. FMIPA 

7. Fakultas Teknik 

8. Fakultas Kedokteran   

  

 

Lokasi Universitas Lampung berada pada Kawasan Pendidikan, yang diatur 

dalam Rencana tata ruang wilayah (RTRW) nomor 10 tahun 2011 dan dilintasi 

oleh jalan Zainal Abidin Pagar Alam sebagai jalan utama dan akses 

transportasi jalan umum. Jalan Zainal Abidin Pagar Alam memiliki peran 

penting dalam kegiatan berlalu lintas mahasiswa Universitas Lampung untuk 

menuju maupun keluar lingkungan Universitas Lampung. 
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis pengaruh pengawasan Unit 

Turjawali Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung terhadap kedisiplinan 

berlalu lintas mahasiswa Universitas Lampung di jalan Z.A. Pagar Alam, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapatkan nilai t hitung yang 

lebih besar dari nilai t tabel yaitu t hitung (16,286) > t tabel (1,65). Dengan 

kata lain, menurut hasil penelitian dari pembahasan membuktikan bahwa 

hipotesis nol ( ) atau yang berarti tidak terdapat pengaruh pengawasan Unit 

Turjawali Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung terhadap kedisiplinan 

berlalu lintas mahasiswa Universitas Lampung di jalan Z.A. Pagar Alam 

ditolak, dan hipotesis alternatif ( ) atau yang berarti terdapat pengaruh 

pengawasan Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung 

terhadap kedisiplinan berlalu lintas mahasiswa Universitas Lampung di jalan 

Z.A. Pagar Alam diterima. Selain itu, pembuktian bahwa ( ) diterima 

diperkuat dengan hasil nilai signifikan atau probabilitas tertera 0,000 < 0,05 

dengan ketentuan semakin kecil nilai signifikan yang didapat dengan taraf 

signifikan yang ditentukan yaitu 0,05 maka semakin berpengaruh. Dapat 
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diartikan bahwa ada keterkaitan atau pengaruh antara pengawasan Unit 

Turjawali Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung terhadap kedisiplinan 

berlalu lintas mahasiswa Universitas Lampung di jalan Z.A. Pagar Alam. 

  

2. Berkaitan dengan nilai R square yang didapatkan, telah menunjukkan bahwa 

varians variabel pengawasan Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polresta 

Bandar Lampung mampu menerangkan variabel kedisiplinan berlalu lintas 

mahasiswa Universitas Lampung sebesar 0,410 atau 41%. Dengan ketetapan 

jika nilai R Square = 0 akan mempunyai arti bahwa tidak ada pengaruh antara 

variabel X dan Y, jika nilai R square = 1 memiliki arti bahwa varians dalam 

variabel X secara keseluruhan menerangkan semua variabilitas dalam variabel 

Y.  

  

 Dengan demikian, dapat dikatakan pengawasan Unit Turjawali Satuan Lalu 

Lintas Polresta Bandar Lampung memiliki kontribusi cukup besar terhadap 

kedisiplinan berlalu lintas mahasiswa Universitas Lampung di jalan Z.A. 

Pagar Alam. 
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B. Saran 

Berkaitan dengan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran 

yang akan disampaikan penulis yaitu: 

1. Perlu ada inovasi pada lampu pengatur lalu lintas (traffic light), yaitu  dengan 

memasang sensor pendeteksi nomor plat kendaraan yang menerobos traffic 

light, sehingga pelanggar dapat langsung di kenakan sanksi tertulis jika 

terbukti melanggar. Hal ini didasarkan pada data angket dari 384 responden, 

sebanyak 150 responden (39,1%) masih sering melanggar lampu pengatur lalu 

lintas.   

2. Perlu adanya pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) pada area 

dilarang berhenti atau parkir di bahu jalan. Hal ini didasarkan pada data angket 

dari 384 responden, sebanyak 113 responden (29,4%) masih kurang 

memperhatikan rambu larangan berhenti dan parkir saat akan memberhentikan 

kendaraannya. Sebab hal ini jika dibiarkan akan mempersempit volume jalan 

dan menjadi pemicu terjadinya kemacetan saat arus volume kendaraan 

meningkat pada jam tertentu.  

  

 

 

 

   

 

 

 



104 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

 Jakarta: Rineka Cipta 

 

_________________. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

 Jakarta: Rineka Cipta 

 

Bohari. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

 

Budiarto dan Mahmudah. 2007. Rekayasa Lalu Lintas. Solo: UNS Press 

 

Ernie, Trisnawati dan Saefullah, Kurniawan. 2005. Pengantar Manajemen.  

 Jakarta: Kencana 

 

Febriani, 2005. Pengertian dan Tujuan Pengawasan. Jakarta: PT. Gramedia  

 Pustaka Utama 

 

Hadi, Amirul dan Haryono. 2005. Metedologi Penelitian Pendidikan. Bandung:  

 Pustaka Setia 

 

Hasibuan, Malayu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi 

 Akasara 

 

Heidjrachman dan Husnan. 2002. Manajemen Personalia. Yogyakarta: BPEE 

 

Herujito, Yayat M. 2006. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT. Grasindo 

 

Mahmud, Amir. 1986. Pembangunan Politik dalam Negeri Indonesia. Jakarta: 

 Gramedia  

 

Martono, Nanang. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. Rajagrafindo  

 Persada 

 

Nawawi, Hadari. 2000. Administrasi Personel Untuk Peningkatan Produktivitas 

 Kerja. Jakarta: Haji Intermedia 

 

Prasetyo, Bambang dan Miftahul Jannah. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif.  

 Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 



105 

 

Reksohadiprodjo, Sukanto. 2000. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: BPFE 

 

Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia  

 Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara 

 

Saydam, Gouzali. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Djambatan 

 

Siagian, S. P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Rineka  

 Cipta 

 

Silalahi, Ulbert. 2003. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Jakarta: Sinar Baru  

 Aglesindo 

 

Simbolon, Maringan Masry. 2004. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen.  

 Jakarta: Ghalia Indonesia 

 

Sinambela, Lijan Poltak. 2012. Kinerja Pegawai (Teori Pengukuran dan 

 Implikasi). Yogyakarta: Graha Ilmu 

 

Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofian. 1989. Metode Penelitian Survei. 

 Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo 

 

Soekanto, Soerjono. 2005. Pokok Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo 

 Persada 

 

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta 

 

________. 2006. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode  

 R&D. Bandung: Alfabeta 

 

________. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Alfabeta 

 

Sulistiyani, Ambar Teguh; Rosidah. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia.  

 Yogyakarta: Graha Ilmu 

 

Suliyanto. 2006. Metode Riset Bisnis. Yogyakarta: CV. Andi Offset 

 

Sutisna, Oteng. 2001. Administrasi Pendidikan (Dasar Teoritis Untuk Praktek  

 Profesional). Bandung: Angkasa 

 

Syamsi, Ibnu. 2004. Efisiensi, Sistem, dan Prosedur Kerja Revisi Revisi. Jakarta: 

 Sinar Garfika 

 

Tu’u, Tulus. 2004. Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Belajar.Jakarta:  

 Grasindo 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

 dan Angkutan Jalan 



106 

 

Winardi, J. 2000. Manajemen Perilaku Organisasi. Jakarta: Prenada Media 

 

Wursanto, 2002.Manajemen. Cetakan Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara 

 

Sumber lain : 

 

Biersted, Robert. The Social Erder.Dimuat dalam 

 http://repository.unila(diakses pada tanggal 19 September 2016). 

 

http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/makalah/227-

implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-

angkutan -jalan-raya/ (diakses pada tanggal 28 juli 2016); 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. 2011. Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana  

Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2030. Dimuat dalam http://pu.go.id (diakses 

tanggal 09 November 2016). 

 

Purwadi A.J & Saebani M. 2008. Upaya meningkatkan disiplin berlalu lintas 

dikalangan pelajar dan mahasiswa dalam rangka mensukseskan program 

Bengkulu kota pelajar (BKP) Media Infotama. Volume 3. No 6 Bulan sebelas 

tahun 2008; (dipetik tanggal 19 September 2016). 

 

Ridho, Habid. 2016. Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Pengendara Sepeda 

Motor. (skripsi). Surakarta: Universitas Muhammadiyah. Dimuat dalam 

http://eprints.ums.ac.id (diakses pada tanggal 07 Januari 2017).  

 

Suparyanto. 2010. Konsep Kepatuhan 

http://scribd.com/doc/85320924/drsuparyanto.konsep-kepatuhan.html 

(diakses pada tanggal 19 September 2016); 

 

www.polri.go.id/pustaka/pdf/peraturan-kapolri-nomor-23-tahun-2010/  

(diakses pada tanggal 08 november 2016). 

 

 

http://repository.unila/
http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/makalah/227-implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan%20-jalan-raya/
http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/makalah/227-implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan%20-jalan-raya/
http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/makalah/227-implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan%20-jalan-raya/
http://pu.go.id/
http://eprints.ums.ac.id/
http://scribd.com/doc/85320924/drsuparyanto.konsep-kepatuhan.html
http://www.polri.go.id/pustaka/pdf/peraturan-kapolri-nomor-23-tahun-2010/

