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ABSTRAK 

Tingginya nilai hambatan samping pada suatu ruas jalan menyebabkan penurunan 
kinerja jalan. Besarnya hambatan samping sangat berpengaruh terhadap kapasitas 
ruas jalan dan kecepatan kendaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja lalu lintas pada beberapa kondisi 
hambatan samping dan mengetahui tingkat pelayanan jalan di Jalan Imam Bonjol, 
Batam. 

Pendataan volume dan hambatan lalu lintas pada jam puncak arus lalu lintas 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja ruas jalan. Data volume digunakan 
untuk perhitungan angka derajat kejenuhan ruas jalan tersebut. Kinerja jalan dibatasi 
pada kemampuan suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas (pergerakan) yang 
terjadi pada ruas jalan tersebut, di mana menurut MKJI 1997, kinerja jalan ditentukan 
oleh derajat kejenuhan (degree of saturation).  

Penelitian yang dilakukan berupa survei volume lalu lintas (LHR) untuk 
melihat tingkat kepadatan kendaraan. Survei hambatan samping untuk melihat 
besarnya pengaruh gangguan dan survei kecepatan sesaat baik terganggu dan tidak 
terganggu hambatan samping. Penelitian dilakukan pada 500 meter di ruas jalan 
Imam Bonjol (Ruas jalan dari Jodoh menuju Baloi, dan Ruas jalan dari Baloi menuju 
Jodoh). Perhitungan selanjutnya digunakan dengan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 
1997 untuk Jalan Luar Kota. 
 

 Dengan menggunakan aplikasi MKJI tahun 1997, hasil analisis dan 
pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa kapasitas jalan Imam Bonjol, untuk 
Ruas Jodoh ke Baloi 2856.5 smp/jam dan Ruas Baloi ke Jodoh 2406.5 smp/jam. 
Dengan demikian kondisi dari jalan tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, 
volume mendekati kepasitas dengan perbandingan antara volume lalu lintas dengan 
kapasitas jalan (rasio q/c), menunjukkan bahwa tingkat pelayanan pada masing-
masing ruas termasuk dalam tingkat Pelayanan E dan C. 
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