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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Kondisi Material 

3.1.1 Ukuran Material 

Faktor ini harus dipahami karena akan berpengaruh terhadap banyak 

sedikitnya material tersebut dapat menempati suatu ruangan tertentu. 

Mengingat material yang kondisi butirannya seragam, kemungkinan besar 

isinya dapat sama (senilai) dengan volume ruangan yang ditempatinya. 

Sedangkan material berbentuk bongkah akan lebih kecil dari nilai volume 

ruangan yang ditempatinya. Ukuran butir ini akan sangat berpengaruh 

pengisian bucket. Berapa material yang mampu ditampung oleh suatu 

ruangan dapat dihitung dengan cara mengoreksi ruangan tersebut dengan 

suatu faktor yang disebut faktor muat (bucket factor atau pay load factor). 

Adapun ukuran Material dapat dilihat pada (Tabel 3.1). 

 

3.1.2 Kekerasan Material 

Material yang keras akan lebih sukar dikoyak, digali atau dikupas oleh 

alat berat. Jenis dan kondisi material yang akan digali akan berpengaruh 

pada hasil produksi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan terjadinya 

perbedaan kekerasan material. Karena perbedaan kekerasan material yang 
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digali sangat bervariasi maka sering dilakukan pengelompokan sebagai 

berikut : 

1. Lunak (soft) atau mudah digali (easy digging), misalnya tanah atas 

atau top soil, pasir (sand), lempung pasiran (sandy clay), pasir 

lempungan (clayed sand). 

2. Agak keras atau medium hard digging, misalnya tanah liat atau 

lempung (clay) yang basah dan lengket. Batuan yang sudah lapuk 

(weathered rock). 

3. Sukar digali atau keras (hard digging), misalnya : batu sabak (slate), 

material yang kompak (compacted material), batuan sediman 

(sedimentary rock), konglomerat (conglomerate), breksi (breccia). 

4. Sangat sukar digali atau sangat keras (very hard digging) atau batuan 

segar (fresh rock) yang memerlukan pemboran dan peledakan 

sebelum dapat digali, misalnya : batuan beku segar (fresh igneous 

rock), batuan malihan segar (fresh metamorphic rock). 

Tabel 3.1 
Ukuran Material Menurut Wenworth 

 
Diameter 

(mm) Material 

256 Bongkah 

64 Berangkal 

4 Kerakal 

2 Kerikil 

1 Pasir sangat kasar 

0,5 Pasir kasar 

0,25 Pasir sedang 

0,125 Pasir halus 

0,0625 Pasir sangat halus 

0,00395 Lanau 

1/256 Lempung 
(Sumber : Diktat Petrologi Laboratorium Geologi UNISBA, 2010) 
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3.2 Metode Penambangan 

  Metode penambangan yang umum digunakan pada tambang 

batubara adalah metode penggalian dan penimbunan kembali (back filling 

digging method). Daerah yang akan ditambang, akan dibagi menjadi blok - 

blok penambangan yang lebih kecil dan kegiatan penambangan dilakukan 

blok demi blok secara berurutan, tanah penutup dan tanah pucuk dari suatu 

blok akan ditimbun pada blok yang telah selesai ditambang. Sehingga suatu 

saat dapat terjadi kegiatan yang berbeda pada tiga atau lebih blok, kegiatan 

pembersihan lahan, penggalian batubara dan reklamasi. Sedangkan metode 

penggalian batubaranya menggunakan shovel - truck, beberapa metode 

penggalian yang dikenal pada operasi tambang terbuka seperti metode 

stripping dragline, metode bucket wheel excavator. Metode yang paling 

umum digunakan adalah metode shovel - truck. 

 

3.3 Tahapan Kegiatan Penambangan 

Pada umumnya tahapan kegiatan penambangan pada tambang 

terbuka secara garis besar adalah sebagai berikut : 

1. Pengupasan tanah penutup 

Pengupasan tanah penutup dimaksudkan untuk membuang tanah 

penutup (overburden) agar endapan bahan galiannya terkupas dan 

mudah untuk ditambang. 

2. Penggalian atau penambangan 

Penggalian atau penambangan adalah kegiatan pengambilan 

endapan bahan galian atau batubara dari kulit bumi dan dibawa ke 
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permukaan untuk dimanfaatkan atau untuk diproses selanjutnya. 

Proses penggalian dapat dilakukan dengan : 

a. Alat gali non mekanis seperti linggis, belincong, cangkul, dll. 

b. Alat gali mekanis seperti bulldozer, power shovel, backhoe, dll. 

c. Pemboran dan peledakan. 

Setelah digali baru kemudian dimuat ke dalam alat angkut dengan alat 

muat seperti wheel loader, power shovel, hydraulic shovel, track 

loader, dll dan selanjutnya diangkut dengan alat angkut seperti dump 

truck, belt conveyor, lori, dll ketempat penimbunan atau pengolahan 

selanjutnya. 

 

3.4 Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Penambangan 

3.4.1 Cuaca 

Jika musim kemarau, jalan angkut menjadi kering dan berdebu yang 

mengakibatkan jarak pandang operator terganggu sehingga kecepatan alat 

angkut berkurang dan secara otomatis cycle time bertambah. Sedangkan 

bila musim hujan tiba, kondisi material yang seperti itu menyebabkan kondisi 

jalan produksi sangat basah dan licin bahkan dapat menyebabkan operasi 

tertunda dikarenakan kondisi jalanan yang sangat licin dan tidak 

memungkinkan untuk dilewati terutama untuk kondisi jalan yang berupa 

tanjakan maupun turunan. Pengambilan data cycle time dilakukan dengan 

kondisi jalan sedang yaitu tidak terlalu kering (tidak dalam kondisi berdebu) 

dan juga tidak terlalu basah. 
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3.4.2 Kemiringan Jalan 

Kemiringan jalan adalah besarnya gaya berat yang melawan atau 

membantu gerak kendaraan karena kemiringan jalur jalan yang dilaluinya. 

Kalau jalur jalan itu naik disebut kemiringan positif, maka tahanan kemiringan 

akan melawan gerak kendaraan sehingga memperbesar tractive effort atau 

rimpull yang diperlukan. Sebaliknya jika jalur jalan itu turun disebut 

kemiringan negative, maka tahanan kemiringannya akan membantu gerak 

kendaraan artinya mengurangi rimpull yang dibutuhkan. 

 

3.4.3 Lebar Jalan Angkut 

Jalan angkut pada lokasi tambang sangat mempengaruhi kelancaran 

operasi penambangan terutama dalam kegiatan pengangkutan. Beberapa 

geometri yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan gangguan / 

hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan pengangkutan. 

Perhitungan lebar jalan angkut didasarkan pada lebar kendaraan terbesar 

yang dioperasikan. Semakin lebar jalan angkut yang digunakan maka 

operasi pangangkutan akan semakin aman dan lancar. Adapun lebar jalan 

angkut dua jalur dapat dilihat pada (Gambar 3.1). 

Lebar jalan angkut minimum yang dipakai untuk jalur ganda menurut 

“AASHTO (American Association of State Transportation Highway Officials) 

Manual Rural Highway Design”   adalah : 

Lm = n x Wt + (n+1) x (0,5 x Wt) 
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Dimana : Lm = Lebar jalan angkut minimum, (m) 

  n  = Jumlah jalur  

  Wt = Lebar jalan angkut, (m) 

 
    (Sumber : Buma Foreman Guide Book, 2010) 

Gambar 3.1 
Lebar Jalan Angkut Dua Jalur 

 

Lebar jalan angkut tambang pada keadaan lurus dan belokan penting 

ditentukan untuk kelancaran dan keberhasilan operasi pengangkutan. Lebar 

jalan angkut minimum pada tikungan selalu lebih besar daripada jalan angkut 

pada jalan lurus. Lebar jalan angkut minimum pada tikungan dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

Lb = n (W + Fa + Fb + Z) + C 

 

Dimana : 

 Lb = Lebar jalan minimum pada belokan, (m) 

 W = Lebar alat angkut, (m) 

 Fa = Lebar tonjolan bagian depan pada waktu mebelok, (m) 
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 Fb = Lebar tonjolan belakang pada waktu membelok, (m) 

 Z = jarak sisi luar badan dump truck ke tepi jalan, (m) 

 C = Jarak dua dump truck pada waktu berpapasan, (m) 

Jalan angkut pada belokan selalu lebih besar daripada lebar jalan 

lurus. Untuk itu jalur ganda, maka lebar minimm belokan didasarkan atas : 

1. Lebar jejak ban. 

2. Lebar juntai atau tonjolan alat angkut bagian depan dan belakang 

pada saat membelok. 

3. Jarak antara alat angkut pada saat bersimpangan. 

4. Jarak dari kedua tepi jalan. 

 

3.4.4 Faktor Operator 

Untuk menilai operator diperlukan metode westinghouse. Metode 

westinghouse merupakan aplikasi tata cara kerja yang bertujuan untuk 

mengetahui batas dari waktu hambatan terhadap waktu optimalnya. Metode 

tersebut mencakup penilaian terhadap faktor keterampilan, usaha, 

konsistensi, dan kondisi kerja yang ditinjau berdasarkan pada data penelitian 

serta kondisi di lokasi penelitian yang sebenarnya. Adapun penyesuaian 

menurut Westinghouse dapat dilihat pada (tabel 3.3). 

 Metode ini dibagi menjadi 4 (empat) faktor penilaian sebagai berikut : 

1. Keterampilan 

Keterampilan operator ditunjau dari pengamatan siklus waktu alat 

mekanis. Karena siklus waktu menunjukan gambaran keterampilan 
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operator dalam pengoperasian alat. Semakin kecil siklus waktu maka 

semakin baik keterampilan operator, begitupun sebaliknya. 

2. Usaha 

Usaha operator untuk melakukan pekerjaan dapat dilihat dari efisiensi 

kerja operator, yaitu besarnya persen waktu yang digunakan dari 

waktu yang tersedia. Semakin besar efisiensi kerja operator maka 

semakin besar pula usaha yang dilakukan operator dalam melakukan 

pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia. 

3. Kondisi Kerja 

Kondisi kerja yang nyaman akan meberikan semangat dan minat 

operator dalam melakukan pekerjaan yang semakin besar. Dalam hal 

ini usaha operator dalam bekerja semakin meningkat. Sehingga, 

efisieinsi kerja operator akan semakin meningkat pula. 

4. Konsistensi 

Kestabilan operator dalam bekerja berkaitan erat dengan kondisi fisik 

lingkungan kerja yang diterima operator. Kestabilan waktu kerja 

operator dalam melakukan pekerjaan dapat dilihat dari efisiensi 

operator. Konsistensi ini memberikan gambaran seberapa besar 

waktu yang digunakan dari operator dalam bekerja selama waktu 

yang tersedia. 
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Tabel 3.2 
Penyesuaian Menurut Westinghouse 

 
Faktor  Kelas  Simbol  Penyesuaian  

Keterampilan 

Sempurna 
A1 +0,15 
A2 +0,13 

Sangat Baik 
B1 +0,11 
B2 +0,08 

Baik 
C1 +0,06 
C2 +0,03 

Rata – Rata D +0,00 

Sedang 
E1 -0,05 
E2 -0,10 

Kurang Baik 
F1 -0,16 
F2 -0,22 

Usaha 

Sempurna 
A1 +0,13 
A2 +0,12 

Sangat Baik 
B1 +0,10 
B2 +0,08 

Baik 
C1 +0,05 
C2 +0,02 

Rata – Rata D +0,00 

Sedang 
E1 -0,04 
E2 -0,08 

Kurang Baik 
F1 -0,12 
F2 -0,17 

Kondisi Kerja 

Ideal A +0,06 
Sangat Baik B +0,04 

Baik  C +0,02 
Rata – Rata D +0,00 

Sedang E -0,03 
Kurang Baik F -0,07 

Konsistensi 

Ideal A +0,04 
Sangat Baik B +0,03 

Baik  C +0,01 
Rata – Rata D +0,00 

Sedang E -0,02 
Kurang Baik F -0,04 

(Sumber : Skripsi Hendaiyanto - T622.23 YAN u, Tahun.2002) 
 

 Tanda (+) dan (-) merupakan tanda penambahan dan pengurangan 

(Tabel 3.2) menjelaskan pengertian sebagai berikut : 
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1. Keterampilan : kemampuan mengikuti cara kerja yang ditetapkan. 

Berdasarkan buku “Pemindahan Tanah Mekanis” keterampilan 

operator digolongkan pada beberapa kelas. 

                                                   Kelas 
Kurang baik   Sedang Rata-rata                Baik      Sangat baik Sempurna 

 

2. Usaha : kesungguhan yang dilakukan operator dalam melakukan 

pekerjaan. Berdasarkan buku “Pemindahan Tanah Mekanis” 

keterampilan operator digolongkan pada beberapa kelas. 

                                                      Kelas 
Kurang baik   Sedang Rata-rata                Baik      Sangat baik Sempurna 
 

3. Kondisi kerja : kondisi fisik lingkungan kerja 

4. Konsistensi : kestabilan waktu kerja operator dalam setiap 

melakukan pekerjaan. 

Maka faktor penyesuain (P) sebesar : 

P = 1 + Wh 

     Dimana : 

 P = Faktor penyesuaian 

 Wh = Nilai penyesuaian Westinghouse  

Maka perhitungan waktu optimal dapat menggunakan rumus : 

Wo = Wm x P 

     Dimana : 

 Wo = Waktu optimal 

 Wm = Waktu siklus hambatan yang sering muncul 

 P   = Faktor penyesuaian 
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Untuk keperluan faktor penyesuaian keterampilan di bagi menjadi 6 

(enam) kelas dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Sempurna 

a. Secara bawaan cocok sekali dengan pekerjaannya. 

b. Bekerja seperti lelah terlatih dengan baik. 

c. Gerakannya sangat cepat dan sempurna. 

2. Sangat baik 

a. Percaya diri dan bekerja cepat tanpa mengorbankan mutu. 

b. Menggunakan peralatan dengan baik. 

c. Gerakan dan urutan kerja dilakukan tanpa kesalahan. 

3. Baik 

a. Kualitas kerja baik dan bekerja dengan stabil. 

b. Tidak memerlukan banyak pengawasan. 

c. Gerakan cepat dan tidak ragu - ragu. 

4. Rata – rata 

a. Bekerja cukup teliti dan secara keseluruhan cukup memuaskan. 

b. Gerakan tidak cepat dan tidak lambat. 

c. Tampk sebagai pekerja yang terampil. 

5. Sedang 

a. Tampak terlatih tapi belum cukup baik. 

b. Tidak percaya diri, seperti tidak sesuai dengan pekerjaannya. 

c. Mengenal lingkungan dan peralatan secukupnya secukupnya. 
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6. Kurang baik 

a. Gerakannya kaku dan tidak terkordinasi antara tangan dan 

pikirannya. 

b. Sering melakukan kesalahan – kesalahan dan tidak mempunyai 

inisiatif.. 

Untuk usaha, kondisi kerja, konsistensi cara westinghouse membagi 

kedalam 6 (enam) kelas dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Sempurna 

a. Bekerja sangat cepat dan kecepatan itu tidak bisa dipertahankan 

sepanjang hari kerja. 

b. Usahanya sangat tinggi tapi bisa membahayakan kesehatan. 

2. Sangat baik 

a. Penuh perhatian pada pekerjaan dan gerakannya lebih ekonomis 

daripada operator biasa. 

b. Bekerja secara sistematis dan mau menerima saran – saran dan 

petunjuk. 

3. Baik 

a. Senang pada pekerjaannya dan menggunakan alat – alat dengan 

tepat. 

b. Waktu menganggur sangat sedikit. 

4. Rata – rata 

a. Bekerja dengan stabil. 

b. Melakukan kegiatan – kegiatan perencanaan. 
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5. Sedang 

a. Bekerja kurang bersungguh - sungguh. 

b. Memakai peralatan yang tidak cocok. 

c. Gerakannya tidak terencana. 

6. Kurang baik 

a. Banyak membuang waktu, kurang minat kerja. 

b. Lamban dalam menangani pekerjaan. 

 

3.5 Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Alat Mekanis 

3.5.1 Efisiensi Kerja 

Efisiensi kerja adalah penilaian terhadap pelaksanaan suatu 

pekerjaan atau merupakan perbandingan antara waktu yang dipakai untuk 

bekerja dengan waktu yang tersedia dan dinyatakan dalam persen.  Waktu 

kerja efektif adalah waktu yang benar – benar dipergunakan untuk 

berproduksi atau waktu produktif dikurangi dengan waktu yang terbuang oleh 

adanya hambatan – hambatan. Dari hasil pengamatan tentu terdapat 

keterlambatan dalam penggunaan jam kerja yang tersedia, sehingga jam 

kerja efektif berkurang. Hambatan - hambatan yang terjadi selama jam kerja 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Hambatan yang Dapat Dihindari 

Hambatan yang dapat dihindari merupakan hambatan yang 

menyebabkan waktu produksi efektif berkurang, hambatan ini 

disebabkan karena faktor kerusakan alat dan operator. Hambatan-

hambatan yang dapat dihindari dapat digolongkan sebagai berikut : 
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a. Hambatan Karena Faktor Alat (Faktor Teknis) 

Hambatan karena faktor alat (teknis) adalah waktu hambatan yang 

terjadi karena kerusakan alat sehingga alat berhenti beroperasi 

dan membutuhkan waktu untuk perbaikan. Terjadinya hambatan 

ini menyebabkan pengurangan dalam waktu kerja sehingga 

menurunkan waktu produksi efektif alat yang menyebabkan 

efisiensi kerja alat rendah. 

b. Hambatan Karena Faktor Operator (Non Teknis) 

Hambatan karena faktor operator (non teknis) adalah hambatan 

yang sering terjadi karena perilaku dari operator yang kurang 

disiplin yang menyebabkan menurunnya waktu produktif yang 

tersedia. Hambatan non teknis yang sering terjadi antara lain : 

1. Terlambat awal 

2. Istirahat kerja lebih awal 

3. Terlambat awal kerja setelah istirahat 

4. Mengakhiri kerja lebih awal 

2. Hambatan Yang Tidak Dapat Dihindari 

Hambatan yang tidak dapat dihindari adalah hambatan yang 

menyebabkan tidak dapat beroperasinya peralatan meskipun kondisi 

alat dalam keadaan baik dan siap beroperasi. Hambatan ini antara 

lain disebabkan karena proses pemeliharaan alat (preventif 

maintenance), faktor alam (cuaca dan bencana), atau dihentikannya 

operasi karena pertimbangan faktor keselamatan kerja. 
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Dengan memperhitungkan hambatan tersebut, maka waktu kerja 

efektif dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

We = Wp - Wh 

Dimana : We = Waktu kerja efektif, (menit) 

  Wp = Waktu produktif / waktu tersedia, (menit) 

  Wh = Waktu – waktu hambatan, (menit) 

 Dari data hambatan yang dapat dihindari maupun tidak dapat 

dihindari, maka didapat waktu kerja efektif. Efisiensi kerja sangat 

berpengaruh terhadap tercapainya produksi. Tinggi rendahnya efisiensi kerja 

tergantung pada faktor motivasi dan disiplin kerja operator, sedangkan 

produktifitas kerja tergantung kepada tempat kerja, keadaan material digali 

dan dimuat serta pengalaman itu sendiri. Adapun penggolongan efisiensi 

kerja dapat dilihat pada (Tabel 3.2).  Untuk menghitung efisiensi kerja 

digunakan rumus sebagai berikut : 

E	=	
We

Wp
 x 100% 

Dimana : E = Efisiensi Kerja, (%) 

  We = Waktu kerja efektif, (menit) 

  Wp = Waktu kerja produktif (menit) 

Tabel 3.3 
Efisiensi Kerja 

 

Baik Sekali Sedang Kurang 
Efektif Buruk 

> 92% 83% - 92% 75% - 85% < 75% 

> 83% 75% - 83% 67% - 75% < 67% 
          (Sumber :  Partanto, Ir, 1993) 
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3.5.2 Waktu Edar 

Waktu edar (cycle time) adalah aktu yang diperlukan alat mulai dari 

aktifitas pengisian atau pemuatan (loading), pengangkutan (hauling) untuk 

truck dan sejenisnya atau swing untuk back hoe dan shovel, pengosongan 

(dumping), kembali kosong dan mempersiapkan posisi (maneuver) untuk 

diisi atau dimuat.  

Disamping aktivitas - aktivitas tersebut terdapat pula waktu menunggu 

(delay time) bila terjadi antrian untuk mengisi atau memuat. Komponen waktu 

edar untuk alat dorong, misalnya bulldozer adalah waktu dorong material 

sampai jarak tertentu, waktu kembali mundur, maneuver, maupun siap 

dorong kembali. 

  Waktu edar terdiri dari dua jenis, yaitu waktu tetap (fixed time) dan 

waktu variable (variable time). Jadi waktu edar total adalah penjumlahan 

waktu tetap dan waktu variable. Yang termasuk ke dalam waktu tetap adalah 

waktu pengisian atau pemuatan termasuk maneuver dan menunggu, waktu 

pengosongan muatan, waktu membelok dan mengganti gigi dan percepatan, 

sedangkan waktu variable adalah waktu mengangkut muatan dan kembali 

kosong. 

Waktu edar alat muat merupakan waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan suatu siklus pekerjaan. Berikut ini adalah cara pergerakan 

operasi alat muat dalam pemuatan material adalah sebagai berikut : 

1. Mengisi mangkuk (fill bucket), dihitung sejak bucket menyentuh 

sampai bucket terisi penuh. 
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2. Memutar mangkuk terisi (swing load), dihitung sejak mulai 

menumpahkan sampai habis. 

3. Memutarkan balik mengisi mangkuk lagi (swing empty), dihitung dari 

alat muat mulai bergerak untuk mengisi mangkuk lagi. 

Waktu edar (cycle time) alat muat dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

CTm = A + B + C + D 

Dimana : CTm = cycle time alat muat, (menit) 

  A = Waktu mengisi bucket (menggali), (detik) 

  B = Waktu ayunan bermuatan, (detik) 

  C = Waktu menumpahkan isi, (detik) 

  D = Waktu ayunan kosong, (detik) 

Waktu edar alat angkut adalah waktu yang dibutuhkan dalam siklus 

pekerjaan. Waktu edar alat angkut adalah sebagai berikut : 

1. Waktu mengatur posisi, dihitung mulai pada saat belok (mengambil 

posisi) untuk di muat. 

2. Wakti mengisi muatan, dimulai dari alat muat pertama kali melakukan 

pengisian ke alat angkut sampai terisi penuh. 

3. Waktu mengangkut, dimulai dari alat angkut, bergerak meninggalkan 

temoat pemuatan sampai ketempat pengosongan muatan. 

4. Waktu mengatur posisi untuk menumpahkan material. 

5. Waktu dumping (menumpahkan), dihitung saat bak alat angkut 

diangkat untuk menumpahkan muatan sampai bak kembali ke posisi 

semula 
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6. Waktu kembali kosong, dihitung dari waktu alat angkut meninggalkan 

tempat penampungan sampai kembali di tempat pemuatan untuk diisi 

lagi. 

Waktu edar (cycle time) alat angkut dapaat dihitung, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

CTa = A + B + C + D + E + F 

Dimana : CTa = cycle time alat angkut, (menit) 

  A = Waktu mengatur posisi dimuat , (detik) 

  B = Waktu memuat , (detik) 

  C = Waktu mengangkut isi, (detik) 

  D = Waktu mengatur posisi untuk menumpahkan isi, (detik) 

  E = Waktu dumping (menumpahkan), (detik) 

  F = Waktu kembali kosong, (detik) 

 

3.5.3 Faktor Pengembangan 

 Pemberaian merupakan prosentase pengembangan volume material 

dari volume asli, yang dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah material 

yang harus dipindahkan dari kedudukan aslinya. Ketika digali, material akan 

lepas dan terberai sedemikian rupa dan tidak akan kembali ke bentuk 

semula. Pemberaian tejadi karena terbentuk rongga-rongga udara di antara 

partikel-partikel material lepas tersebut. Misalnya, satu kubik material pada 

kondisi asli (bank) setelah digali volumenya mengembang atau bertambah 

30%, artinya volume bertambah 1,3 kali volume aslinya, namun beratnya 

tetap sama sebelum dan sesudah digali. Faktor pengembangan adalah 
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besarnya volume yang dimiliki oleh suatu material, apabila material itu digali 

dari tempat asalnya. Dalam menghitung faktor pengembangan, digunakan 

rumus sebagai berikut : 

SF = 
ρ Loose

ρ Insitu
 x 100% 

Dimana : SF  = Faktor Pengembangan (%) 

  ρ insitu = Density insitu batubara (ton/BCM) 

ρ loose = Density loose batubara (ton/LCM) 

 

3.5.4 Faktor Pengisian 

Faktor pengisian adalah presentase volume yang sesuai atau 

sesungguhnya dapat diisikan kedalam bak (vessel) truck dibandingkan 

dengan kapasitas teoritisnya. Suatu bak (vessel) truk yang mempunyai factor 

isi 87%, artinya 13% volume vessel itu tidak dapat diisi. Mangkuk (bucket) 

dari excavator memilikifaktor isi lebih dari 100% karena dapat diisi munjung 

(heaped). Adapun angka faktor pengisian dapat dilihat pada (Tabel 3.4).  

FF	=	
Vn

Vt
 x 100 % 

Dimana : FF = Faktor Pengisian, (%) 

  Vn = Volume material yang sebenarnya, (m3) 

  Vt = Volume teoritis, (m3) 

Faktor - faktor yang mempengaruhi pengisian mangkuk adalah : 

1. Kandungan air, dimana semakin besar kandungan air maka faktor 

pengisian semakin kecil, karena terjadi pengurangan volume material. 

repository.unisba.ac.id



48 
 

2. Ukuran material, semakin besar ukuran material maka faktor 

pengisian akan semakin kecil. 

3. Keterampilan dan kemampuan operator, dimana operator yang 

berpengalaman dan terampil dapat memperbesar faktor pengisian 

mangkuk.  

Tabel 3.4 
Angka Bucket Factor  Sesuai Material Penggalian 

 
Bucket Factor 

Kondisi Operasi/ Penggalian Bucket Factor 

Mudah Tanah clay, agak lunak 1.20-1,10 

Sedang Tanah asli kering, berpasir 1,10-1,00 

Agak Sulit Tanah asli berpasir dan berkerikil 1,00-0,80 

Sulit Tanah keras bekas ledakan 0,80-0,70 
  (Sumber : Komatsu Handbook 24Th Edition) 

 

Cara pengukuran volume material aktual adalah sebagai berikut : 

1. Material di dalam mangkuk backhoe ditumpahkan pada tempat yang 

relatif datar secara perlahan sehingga menyerupai bentuk 

trapezohedral. 

2. Kemudian diukur panjang (L), lebar (W), dan tinggi tumpukan tersebut. 

Lebar tumpukan diukur dari bagian luar jejak dan bagian tepi dalam 

tumpukan (W1 dan W2) sedangkan tinggi tumpukan diukur dari bagian 

dalam jeejal track ke bagian atas tumpukan (H1 dan H2). 

Maka didapat volume sebenarnya (Vn) dengan rumus : 

Vn	=	
(W1+W2)

2
 x	
(H1+H2)

2
 x L 

Dimana : V = Volume nyata tanah didalam bucket alat muat, (m3) 

  W1 & W2 = Lebar tumpukan tanah pada kedua sisi, (meter) 

  H1 & H2 = Tinggi tumpukan tanah, (meter) 
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  L  = Panjang tumpukan, (meter) 

Untuk dapat mengetahui besarnya faktor pengisian pada alat angkut, 

maka dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :  

Jumlah muatan = n x kapasitas alat muat (BCM) x FFm 

FF=	
jumlah muatan (LCM)	

Kapasitas alat angkut (BCM)
 x 100% 

Dimana : n  = Jumlah pengisian bucket alat muat 

  H = Kapasitas bucket alat muat (BCM) 

  FFm = Fill factor alat muat 

 

3.6 Produktivitas Alat Gali - Muat dan Alat Angkut 

Produktivitas alat mekanis merupakan parameter yang dipakai untuk 

menilai kerja alat mekanis. Semakin besar produktivitasnya, maka kerja alat 

semakin baik. 

Produktivitas alat gali – muat dan angkut dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:  

P =  
E x 60 x H x FF x SF

CT
 

 Keterangan : 

 P = produktivitas per jam (BCM/jam) 

 H = kapasitas bucket (BCM) 

 SF = Swell Factor (%) 

 FF = Faktor pengisian (%) 

 E = Effisiensi kerja (%) 

 CT = Cycle Time (menit) 
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3.7 Keserasian Kerja 

      Untuk mendapatkan hubungan kerja yang serasi antara alat gali-muat 

dan alat angkut, maka produktivitas alat gali-muat harus sesuai dengan 

produktivitas alat angkut. Faktor keserasian alat gali-muat dan alat 

angkutdidasarkan pada produktivitas alat gali-muat dan produktivitas alat 

angkut, yang dinyatakan dalam Match factor (MF). 

      Secara perhitungan teoritis, produktivitas alat gali muat haruslah sama 

dengan produktivitas alat angkut, sehingga perbandingan antara alat angkut 

dan alat gali-muat mempunyai nilai satu, yaitu : 

MF = 
Banyak pengisian x jumlah alat angkut x CT alat gali - muat

Jumlah alat gali x CT alat angkut
 

Keterangan : 

MF  = Match Factor atau faktor keserasian 

Apabila hasil perhitungan diperoleh : 

1. MF < 1, artinya alat muat bekerja kurang dari 100%, sedang alat 

angkut bekerja 100% sehingga terdapat waktu tunggu bagi alat muat 

karena menunggu alat angkut yang belum datang. 

2. MF = 1, artinya alat muat dan angkut bekerja 100%, sehingga tidak 

terjadi waktu tunggu dari kedua jenis alat tersebut. 

3. MF > 1, artinya alat muat bekerja 100%, sedangkan alat angkut 

bekerja kurang dari 100% sehingga terdapat waktu tunggu bagi alat 

angkut. 
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3.8 Metode Statistika 

Untuk Menghitung efisiensi kerja, waktu edar dan faktor 

pengembangan diperlukan metode statistik. Teori “Struges” adalah cara  

mencari nilai rata – rata dari data pengamatan dengan membuat tabel 

distribusi frekuensi untuk interval data pengamatan yang diperoleh. Jumlah 

kelas, lebar kelas interval dan rata – rata waktu edar alat gali – muat dan 

angkut dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut : 

Jumlah kelas interval (K) 

K = 1 + 3,3 log n 

Dimana : K = Jumlah kelas interval 

  n = Jumlah data pengamatan 

Lebar kelas interval (i) 

i 	=	
�Xmax	-	Xmin�	

K
	

Dimana : Xmax  = Nilai data tertinggi 

  Xmin  = Nilai data tertinggi 

Harga rata-rata dapat dihitung dengan rumus : 

X 	=	
∑	�Xi	-	Fi�	

∑	Fi
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