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ABSTRAK 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEGIATAN PEMELIHARAAN 
JEMBATAN DI WILAYAH KERJA BALAI PELAKSANA TEKNIS BINA MARGA 
WILAYAH TEGAL. 

Pemeliharaan kondisi jembatan menjadi salah satu terpenting dalam penyelamatan asset 
strategis jalan untuk mendukung roda pembangunan suatu daerah. Pemeliharaan jembatan 
adalah upaya untuk mempertahankan kondisi jembatan sehingga mempunyai kemampuan 
pelayanan dan agar dapat menurun secara wajar seperti yang diperhitungkan. Manajemen 
pemeliharaan yang handal adalah manajemen yang mampu mengelola dan memanfaatkan 
unsur-unsur sumber daya seperti tenaga, dana, peralatan, material, dan metode kerja dengan 
baik sehingga menghasilkan output yang diinginkan yaitu biaya sesuai dengan rencana, mutu 
sesuai dengan spesifikasi, dan waktu sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tenaga, dana, 
peralatan, material, metode kerja dan pengelolaan terhadap kinerja pemeliharaan jembatan serta 
untuk mengetahui faktor yang berpengaruh paling dominan terhadap kinerja pemeliharaan 
jembatan tersebut. Karena keterbatasan waktu dan tenaga maka penelitian ini tidak didasarkan 
pada populasi tetapi didasarkan metode sampling. Agar didapatkan sampel yang representatif 
dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode sampling acak 
bertujuan yaitu metode sampling secara acak yang dengan beberapa kriteria tertentu.  Kriteria 
yang ditetapkan adalah responden penelitian terdiri dari Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha, Kepala Seksi, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan, 
Pengawas Lapangan, Pelaksana Lapangan, Staf Seksi Jembatan, Pengamat dan Mandor, 
mempunyai tingkat pendidikan minimal SMK jurusan teknik bangunan, telah menekuni bidang 
konstruksi minimal 5 tahun, pernah terlibat langsung pada kegiatan pemeliharaan jembatan. 

Analisis datanya menggunakan metode statistik regresi linier berganda dan dilakukan 
dengan bantuan program SPSS 16. Hasil penelitian setelah dianalisa yaitu faktor-faktor tenaga 
kerja, dana, peralatan, material, metode kerja dan pengelolaan secara parsial maupun serentak 
berpengaruh signifikan terhadap pemeliharaan jembatan. Hal ini diketahui dari hasil uji t dan 
uji F dimana nilai t-Hasil yaitu tenaga kerja sebesar 2,400, dana sebesar 3,404, peralatan 
sebesar 2,445, material sebesar 2,520, metode kerja sebesar 2,416, dan pengelolaan sebesar 
3,018 dan F-Hasil yaitu 14,989 lebih besar daripada t-Tabel yaitu 1,6924 dan F-Tabel yaitu 
3,2849 serta nilai signifikan uji t yaitu tenaga kerja sebesar 0,023, dana sebesar 0,002, peralatan 
sebesar 0,021, material sebesar 0,018, metode kerja sebesar 0,022 dan pengelolaan sebesar 
0,004. Sedangkan uji F yaitu 0,000a yang kurang dari nilai taraf keberartian (5%).  

Dari keenam faktor yang diteliti pada penelitian ini, faktor yang paling dominan 
berpengaruh terhadap kinerja pemeliharaan jembatan adalah dana. Hal ini ditunjukkan dengan 
nilai koefisien regresi linier faktor dana yang paling besar yaitu dengan nilai koefisien 2,233, 
sedangkan koefisien untuk tenaga kerja sebesar 0,224, peralatan sebesar 0,215, material sebesar 
0,180, metode kerja sebesar 0,159, dan pengelolaan sebesar 0,185. 

Pemerintah dalam hal ini Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Tegal harus 
mempertimbangkan untuk menambah alokasi dana bagi pemeliharaan jembatan mengingat 
dana merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja pemeliharaan 
jembatan. 
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