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Abstrak 
 

Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang ditujukan untuk 
memindahkan orang atau barang dari suatu tempat menuju tempat lainnya. Secara 
umum permasalahan yang sering terjadi yaitu adalah kurangnya kapasitas jalan 
dan kinerja jalan yang tidak optimal. 

 
Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan 

pengguna kendaraan pribadi terbesar. Batam merupakan kota dengan tingkat 
perkembangan ekonomi dan industri yang cukup pesat, dengan jumlah penduduk 
sebanyak 1.236.399 jiwa pada tahun 2016. Peningkatan pertumbuhan penduduk 
yang pesat menyebabkan peningkatan dan kebutuhan akan sarana transportasi di 
Batam, oleh karena itu perlu langkah tepat untuk menanggulanginya yaitu dengan 
meningkatkan fasilitas pelebaran jalan dan pembangunan jalan baru pada 
beberapa titik yang menjadi penghubung jaringan jalan perkotaan dan 
pengefektifan kegunaan jalan. 

 
Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja ruas jalan 

dengan tingkat pelayanan jalan dan memprediksi kinerja ruas dari Jl. Bunga Raya 
10 tahun mendatang. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan 
Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Berdasarkan hasil survey 
lapangan diperoleh kapasitas jalan untuk arah DC Mall ke Lubuk Baja adalah 
3234 smp/jam dengan arus lalu lintas 862,60 smp/jam dan tingkat pelayanan jalan 
pada level B dan prediksi 10 tahun mendatang dengan arus lalu lintas menjadi 
2029,14 smp/jam dan tingkat pelayanan jalan pada level C. Kapasitas jalan untuk 
arah Lubuk Baja ke DC Mall adalah sebesar 3135 smp/jam dengan arus lalu lintas 
sebesar 1596,15 dan tingkat pelayanan jalan pada level C dan prediksi untuk 10 
tahun mendatang dengan arus lalu lintas 3295,07 smp/jam dan tingkat pelayanan 
jalan pada level F. 
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