
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-

saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Dinas Bina Marga Provinsi 

Riau Bidang Pemeliharaan dikemudian hari. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Analisis Faktor 

peran Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan dalam Perawatan 

Jalan Provinsi di Wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Bina Marga 

Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan dalam perawatan jalan provinsi di 

wilayah Kota Pekanbaru dalam indikator penyelenggaraan perencanaan 

sedang dengan (mean = 2,35). Hal ini dapat di lihat dari penyataan 

responden yang mengatakan kurang setuju bahwa penyelenggaraan 

perencanaan telah terlaksana, berjalan dan bertanggung jawab atas tugas 

yang diberikan. 

2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Bina Marga 

Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan dalam perawatan jalan provinsi di 

wilayah Kota Pekanbaru dalam indikator penyelenggaraan urusan 

Rendah dengan (mean = 2.07). hal ini dapat dilihat dari pernyataan 

responden yang mengatakan setuju atas pertanyaan yang diberikan 

mengenai kendala yang terjadi di Dinas Bina Marga Provinsi Riau 
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Bidang Pemeliharaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan key 

informan ketua sub baian bidang pemeliharaan yang mengatakan kendala 

pasti ada, namun kendala yang dialami adalah kurangnya anggaran yang 

ada untuk melaksanakan pemeliharaan secara menyeluruh.   

3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Bina Marga 

Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan dalam perawatan jalan provinsi di 

wilayah Kota Pekanbaru dalam indikator penyelenggaraan koordinasi 

dan fasilitasi sedang dengan (mean = 2,36). Hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan responden yang mengatakan kurang setuju penyelenggaraan 

koordinasi dan fasilitasi telah tercapai. 

4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Bina Marga 

Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan dalam perawatan jalan provinsi di 

wilayah Kota Pekanbaru dalam indikator penyelenggaraan pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan sedang dengan (mean = 2,38). Hal ini dapat 

dilihat dari pernyataan responden yang mengatkan kurang setuju 

penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan telah tercapai. Hal 

ini sesuai dengan hasil wawancara dengan key informan ketua sub bagian 

bidang pemeliharaan, Iskandar. Mengatakan bahwa pihaknya telah 

melakukan survey namun sesuai dengan kondisi anggaran yang ada. 

5.  Berdasarkan hasil Uji Deskrptif dari keempat indikator diatas  diketahui 

bahwa peran Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan 

dalam perawatan jalan provinsi di wilayah Kota Pekanbaru secara umum 

masuk dalam kategori Rendah. hasil Uji Deskrptif dari keempat indikator 



 104 

yang masuk dalam kategori rendah menyatakan Dinas Bina Marga 

Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan belum berperan dengan maksimal 

karena program yang telah ditentukan belum mencapai keberhasilan. hal 

ini disebabkan dengan terdapatnya beberapa kendala salah satunya 

adalah rendahnya anggaran dan beban kendaraan berlebih. 

6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat  Dinas 

Bina Marga Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan dalam perawatan jalan 

provinsi di wilayah Kota Pekanbaru adalah rendahnya sumber daya 

manusia terutama tenaga teknis kerja lapangan, rendahnya fasilitas dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu tata ruang, interior kantor, dan mesin 

kantor, rendahnya anggaran untuk melaksanakan tugas pemeliharaan, 

kemudian beban kendaraan berlebih dan bencana alam dan kurang 

komunikasi yang baik. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai Analisa peran dan faktor penghambat 

Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang Pemeliharaan dalam perawatan jalan 

provinsi di wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Penulis menyarankan agar Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang 

Pemeliharaan lebih gencar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

pemeliharaan. 

2. Penulis menyarankan agar Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang 

Pemeliharaan lebih meningkatkan kinerjanya dalam penanganan jalan 

provinsi yang mengalami masalah. 
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3. Penulis menyarankan kepada Dinas Bina Marga Provinsi Riau Bidang 

Pemeliharaan untuk meningkatkan komunikasi (koordinasi intensif) yang 

lebih lagi dengan pihak terkait agar dalam permasalahan anggaran tidak 

terjadi lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


