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Abstrak 

 

 
Pertumbuhan total kendaraan roda dua dan roda empat di Kota Batam 

terus mengalami penigkatan dalam setiap tahunnya, namun hal ini tidak 

diikutsertakan dengan kapasitas jalan yang ada sehingga mengakibatkan 

kemacetan pada jalan terutama pada saat peak hour. Contoh kemacetan yang 

sering dialami para pengendara di Kota Batam yaitu pada ruas Jalan Gajah Mada 

pada segmen putaran balik (u-trun) di depan  Pura Amerta Bhuana menuju arah 

Kampus UIB. 

Perlu dilakukan analisa kinerja lalu lintas dan evaluasi terhadap segmen 

putaran balik (u-turn), analisa dilakukan dengan mengambil data volume lalu 

lintas harian (VLHR) kemudian analisa mengacu pada Modul Kinerja Jalan 

Indonesia (MKJI) 1997, dan evaluasi bentuk putaran balik mengacu pada 

Perencanaan Putaran Balik (U-Turn) No: 06/BM/2005 serta Perencanaan Median 

Jalan Pd-T-17-2004-B. 

Pada analisis tingkat pelayanan lalu lintas di segmen putaran balik (u-turn) 

diketahui tingkat pelayanan berada pada nilai C dihari minggu dengan volume 

puncak kendaraan sebanyak 3254 smp/jam, kemudian pada hari senin jam puncak 

terjadi pada jam 17.00 – 18.00 dengan volume kendaraan puncak sebesar 6402 

smp/jam, sehingga tingkat pelayan yang terjadi pada segmen putaran balik (u-

turn) berada pada nilai D. Pada jam puncak hari senin waktu tunggu lama 

kendaraan sebesar 122 detik dan waktu pengambilan putaran balik sebesar 156 

detik dengan panjang antrian kendaraan yang terjadi sepanjang 124 meter. 

Dilakukan re-design bentuk segmen putaran balik dengan menambahkan lajur 

khusus arah sekupang sepanjang 120 meter dan arah Batam Center 130 meter 

dengan mengubah bentuk bukaan median dengan menambahkan pembatas jalan 

double kanstin sepanjang 30 meter. 
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