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Pembangunan jalan lingkar Ngabul-Mulyoharjo di Jepara antara lain dimaksudkan untuk 
mengurangi kemacetan di ruas Jalan Tahunan, mendukung kegiatan perekonomian daerah serta 
menunjang rencana pembangunan PLTU di Kabupaten Jepara tahun 2006-2007. Mengingat 
betapa urgennya keberadaan jalan tersebut, sehingga perlu selalu dijaga kondisinya agar tetap 
dalam kondisi baik. Namun dalam kenyataannya, terjadi penurunan kualitasnya yang dapat 
mengurangi dukungan terhadap perputaran roda perekonomian antara daerah satu dengan lainnya 
dan dapat menghambat rencana pembangunan PLTU. Penelitian ini merupakan studi 
korelasional yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan jalan lingkar Ngabul-
Mulyoharjo, dengan tujuan untuk mengetahui apakah faktor perencanaan, pelaksanaan, 
pemeliharaan, alam dan pengguna jalan secara serentak berpengaruh signifikan terhadap 
kerusakan jalan lingkar Ngabul-Mulyoharjo di Kabupaten Jepara serta mengetahui faktor apa 
yang berpengaruh paling dominan terhadap kerusakan jalan tersebut. 

Metode sampling yang digunakan adalah metode sampling acak bertujuan (purposive 
random sampling), yang dilakukan dengan menetapkan bahwa sampel penelitian terdiri dari 
kontraktor, konsultan, akademisi dan instansi terkait (owner), dengan kriteria mempunyai tingkat 
pendidikan minimal Sarjana Muda (D3), telah menekuni bidang konstruksi jalan minimal 5 
tahun, serta pernah terlibat langsung dalam penanganan ruas jalan lingkar Ngabul-Mulyoharjo di 
Kabupaten Jepara. Analisis datanya menggunakan metode statistik regresi berganda dan 
dilakukan dengan bantuan program SPSS 12.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor perencanaan, pelaksanaan, 
pemeliharaan, alam dan pengguna jalan secara serentak maupun parsial berpengaruh signifikan 
terhadap kerusakan jalan lingkar Ngabul-Mulyoharjo di Kabupaten Jepara. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai signifikansi dari hasil uji F dan uji t yang kurang dari 0,05. 

Faktor yang merupakan penyebab paling dominan kerusakan jalan lingkar Ngabul-
Mulyoharjo adalah pengguna jalan, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi berganda 
sebesar 0,341. 
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