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Penyelenggaraan KuliahPenyelenggaraan Kuliah

• Kuliah dimulai dan selesai sesuai jadual.

• Toleransi keterlambatan 10 menit, berlaku 

bagi dosen dan mahasiswa.

• Kuliah dibuka dan ditutup dengan do’a.

• PR harus dikumpulkan sebelum kuliah 

dimulai.

• PR harus ditulis tangan.

• PR tidak boleh menggunakan kertas untuk 

kuis dari Jurusan dan tidak boleh diklip.

• Tidak ada kuis dan ujian susulan

PENGENALANPENGENALAN ALAT BERATALAT BERAT

PENGELOMPOKAN  PENGGERAK  UTAMA  

(PRIME  MOVER)

1. Traktor



PENGENALANPENGENALAN ALAT BERATALAT BERAT

PENGELOMPOKAN  PENGGERAK  UTAMA  

(PRIME  MOVER)

2. Excavator

PENGENALANPENGENALAN ALAT BERATALAT BERAT

PENGELOMPOKAN  PENGGERAK  UTAMA  

(PRIME  MOVER)

3. Alat lainnya



PEMINDAHAN TANAH MEKANIS (PTM)PEMINDAHAN TANAH MEKANIS (PTM)

Proyek2 besar :

• Jalan raya

• Jembatan

• Gedung bertingkat

• Bangunan air, dll

ProyekProyek22 besar :besar :

•• Jalan rayaJalan raya

•• JembatanJembatan

•• Gedung bertingkatGedung bertingkat

•• Bangunan air, dllBangunan air, dll

CiriCiri--ciriciri

materialmaterial

• Pek. tanah dg vol. 

sangat besar

• Pengangkatan mat. 

yg. besar &/ berat

• Pengangkutan mat. 

vol. besar & sering

•• Pek. tanah dg vol. Pek. tanah dg vol. 

sangat besarsangat besar

•• Pengangkatan mat. Pengangkatan mat. 

yg. besar &/ beratyg. besar &/ berat

•• Pengangkutan mat. Pengangkutan mat. 

vol. besar & seringvol. besar & sering

Diperlukan Alat-Alat BeratDiperlukan AlatDiperlukan Alat--Alat BeratAlat Berat

PEMINDAHAN TANAH MEKANIS (PTM)PEMINDAHAN TANAH MEKANIS (PTM)

Pekerjaan Tanah :Pekerjaan Tanah :

�� membongkar (excavate) tanah, dari tanah membongkar (excavate) tanah, dari tanah 

asli / timbunanasli / timbunan

�� mengangkutmengangkut

�� membuangmembuang

�� mengurugmengurug

�� memadatkanmemadatkan

Pekerjaan tanah yang dilaksanakan dengan Pekerjaan tanah yang dilaksanakan dengan 

alat berat disebut Pemindahan Tanah Mekanis alat berat disebut Pemindahan Tanah Mekanis 

(PTM)(PTM)



Masalah utama dalam PTMMasalah utama dalam PTM

Pelaksanaan pekerjaan (dengan alat berat) :Pelaksanaan pekerjaan (dengan alat berat) :

�� dalam jangka waktu yang telah ditentukandalam jangka waktu yang telah ditentukan

�� dengan biaya yang paling murahdengan biaya yang paling murah

Sehingga harus dapat dihitung/diperkirakan :Sehingga harus dapat dihitung/diperkirakan :

•• kemampuan alatkemampuan alat

•• biaya yang diperlukan untuk pekerjaan tsb.biaya yang diperlukan untuk pekerjaan tsb.

Kemampuan alatKemampuan alat adalah seberapa banyak adalah seberapa banyak 

alat bisa melakukan pekerjaan (menggusur, alat bisa melakukan pekerjaan (menggusur, 

menggali, mengangkut, dll) dari satu tempat ke menggali, mengangkut, dll) dari satu tempat ke 

tempat lain.tempat lain.

Mengukur Kemampuan AlatMengukur Kemampuan Alat

1.1. KapasitasKapasitas : kemampuan alat utk : kemampuan alat utk 

melakukan pekerjaan dlm melakukan pekerjaan dlm satu kali satu kali 

operasioperasi atau atau satu siklussatu siklus (m(m33/siklus)/siklus)

2.2. ProduksiProduksi : kemampuan alat utk : kemampuan alat utk 

melakukan pekerjaan dari satu melakukan pekerjaan dari satu 

tempat ke tempat lain dalam tempat ke tempat lain dalam satu jamsatu jam

((mm33/jam, /jam, mm22/jam)/jam)



Apa yang dipelajari dalam Alat Berat ?Apa yang dipelajari dalam Alat Berat ?

1. Produksi alat berat.

2. Biaya yang digunakan untuk pengelo-

laan dan pengoperasian alat tsb.

Produksi alat berat tergantung dari :

tahanan-tahanan : tahanan gelinding 

dan tahanan kelandaian, pengaruh 

tinggi tempat, pengaruh temperatur, 

pengaruh tekanan udara dan 

percepatan alat.

Biaya pengelolaan dan pengoperasian 

alat berat tergantung pada :

� Biaya kepemilikan, yg dipengaruhi 

oleh : harga alat, umur alat, pajak, 

bunga modal, asuransi dan nilai sisa

� Biaya operasi, yang dipengaruhi 

oleh : penggunaan bahan bakar dan 

pelumas, harga bahan bakar dan 

pelumas, biaya perbaikan dan 

penggantian suku cadang serta 

biaya untuk operator.



PRODUKSI  ALAT  BERATPRODUKSI  ALAT  BERAT

Rumus :

dimana :

Q = produksi alat dalam satu jam

(m3/jam atau cu.yd/h)

q = kapasitas alat per siklus

(m3/siklus atau cu.yd/siklus)

Ws = waktu siklus (menit)

E = efisiensi kerja (E ≤ 1 )

E
W

qQ
s

××=
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PRODUKSI  ALAT  BERATPRODUKSI  ALAT  BERAT

Produksi alat tergantung pada :

1. Jenis alat / kapasitas alat

2. Waktu siklus : daya alat, kecepatan 
alat, kondisi lapangan

3. Efisiensi : kondisi alat, metode 

pelaksanaan, cuaca, topografi, 

keahlian operator, dll.



Waktu SiklusWaktu Siklus

Siklus kerja adalah :

proses gerakan dari suatu alat mulai dari 

gerakan awalnya hingga kembali lagi pada 

gerakan awal tersebut.

Contoh :

Siklus kerja Dumptruck :

Memuat – mengangkut – membuang – kembali

Waktu siklus adalah :

waktu yang dibutuhkan oleh alat untuk 

melakukan satu siklus pekerjaan.

Waktu SiklusWaktu Siklus

Waktu siklus terdiri dari :

1. Waktu tetap

2. Waktu variabel

Waktu tetap adalah waktu yang digunakan untuk :

- memuat

- membuang

- manuver (menempatkan/mengatur posisi)

Waktu variabel adalah :

waktu yang digunakan untuk ‘berjalan’ dari tempat 

pengambilan material sampai ke tempat 

pembuangan dan kembali dari tempat pembuangan 

ke tempat pengambilan material.



BIAYA  ALATBIAYA  ALAT

Biaya alat terdiri dari :

1. Biaya Kepemilikan

2. Biaya Operasi

Biaya kepemilikan adalah :

jumlah biaya setiap jam selama umur 

ekonomis alat yang harus diterima kembali 

oleh pemilik alat karena telah mengeluarkan 

biaya untuk pembelian alat, angkutan, pajak, 

asuransi, dan juga bunga modal.

Biaya kepemilikan disebut juga biaya tetap.

Biaya KepemilikanBiaya Kepemilikan

Istilah yg berhubungan dg biaya kepemilikan :

• Harga alat (P) adalah harga pembelian alat 

yang sudah termasuk asuransi dan biaya 

pengangkutan alat sehingga alat sudah siap 

dioperasikan di lokasi proyek.

• Umur ekonomis alat (n) adalah periode waktu 

alat (dalam tahun) yang optimum untuk 

pemeliharaan peralatan.

• Nilai sisa (Salvage Value) atau nilai jual alat 

bekas (F) nilai atau harga alat pada saat 

umur ekenomis alat habis.



Biaya KepemilikanBiaya Kepemilikan

Diagram arus dana :

Selama umur ekonomis (n) alat akan terjadi 

penyusutan harga alat dari P sampai F.

P

F

0

1 2 3 n

Biaya KepemilikanBiaya Kepemilikan

Menghitung Biaya Kepemilikan dengan 

cara Annual Cost :

i = bunga modal + pajak + asuransi

( ) ( )
setahunalat  efektif kerja Jam

,,/,,/
 (Rp/jam)n Kepemilika Biaya

niFAFniPAP −
=



Biaya OperasiBiaya Operasi

Biaya operasi alat adalah biaya-biaya yang dikeluarkan 
untuk keperluan pengoperasian alat, yang terdiri dari 
biaya-biaya untuk :

1. Bahan bakar

2. Pelumas

3. Filter (semua macam filter yang digunakan)

4. Pemeliharaan dan perbaikan alat

5. Penggantian ban (untuk kendaraan roda ban) atau 
penggantian undercarriage (untuk kendaraan roda 
rantai)

6. Upah operator / mekanik

7. Suku-suku cadang khusus

Pada dasarnya semua biaya untuk operasi didasarkan 
pada :

Harga satuan × Penggunaan

Hubungan Biaya dan Produksi AlatHubungan Biaya dan Produksi Alat

Tujuan dari diketahuinya biaya dan produksi 

dari suatu alat adalah :

dapat menghitung estimasi biaya pekerjaan 

yang menggunakan alat berat (dalam RAB).

Cara :

Biaya Pekerjaan (Rp) = 

Vol. pek. (m3) × Harga Sat. Pek. (Rp/m3)

/jam)(mAlat  Produksi

(Rp/jam)Alat  Biaya
)(Rp/mPekerjan Satuan  Harga

3

3 =


