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ALAT  PENGANGKUT 
 

 

TRUCK 

 

Yang termasuk dalam alat pengangkutan material dalam jumlah volume yang relatif besar 

dan jarak angkut  yang cukup jauh adalah : 

– Dump truck 

– Trailer 

– Tractor wagon, dll. 

 

Dump truck dan tractor wagon digolongkan menjadi 5 yaitu : 

a. Rear dump truck (penumpahan ke belakang) 

b. Side dump truck (penumpahan ke samping) 

c. Rear dump tractor wagon (penumpahan ke belakang) 

d. Side dump tractor wagon (penumpahan ke samping) 

e. Bottom dump tractor wagon (penumpahan ke bawah) 

 

Kapasitas bak penampung truck terdiri dari dua keadaan : 

• Kapaistas peres (struck capacity) : digunakan untuk mengangkut material yang daya 

lekatnya rendah seperti pasir dan  kerikil 

• Kapasitas munjung (heaped capacity) : digunakan untuk mengangkut material yang daya 

lekatnya tinggi seperti lempung, lanau basah. 

 

Ukuran kapasitas bak truck ini dapat dilihat pada tabel 6.6 hal. 62 [3]. 

Pemilihan kapasitas truck yang digunakan adalah 4 sampai 5 kali kapasitas alat pemuat/gali. 

Kelebihan Kekurangan

Truck 1. Lebih lincah 1. Kesulitan bagi alat pemuat dalam memuat

Kecil 2. Lebih mudah mengoperasikan     material

3. Lebih fleksibel untuik pengangkutan jarak 2. Waktu antrian jadi bertambah karena

    dekat     jumlah truck yang banyak.

4. Jika salah satu truck tidak bekerja, 3. Perlu lebih banyak sopir.

    kerugian produktivitasnya kecil 4. Biaya investasi lebih besar karena jumlah

5. Kemudahan dalam memperhitungkan     truck banyak.

    jumlah truck untuk setiap alat pemuat.

Truck 1. Biaya investasi berkurang karena jumlah 1. Bila alat pemuat kecil akan menambah

Besar     truck sedikit     waktu muat

2. Kebutuhan sopir tidak banyak. 2. Mempercepat kerusakan jalan karena

3. Memudahkan alat pemuat dalam memuat     beban yang besar

    material 3. Pengoperasian lebih sulit

4. Waktu antri berkurang 4. Produksi akan sangat berkurang jika salah

    satu truck tidak bekerja

5. Sulit untuk mendapatkan jumlah truck

    yang seimbang dengan alat pemuat.
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Produksi Truck 

Produksi truck tergantung dari waktu siklus yang terdiri dari waktu pemuatan, waktu 

pengangkutan, waktu pembongkaran muatan, waktu kembali dan waktu antri. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tersebut adalah : 

1. Waktu muat tergantung pada : 

– Ukuran dan jenis alat pemuat 

– Jenis dan kondisi material 

– Kapasitas truck 

– Kemampuan operator alat pemuat dan truck 

2. Waktu pengangkutan tergantung pada : 

– Jarak tempuh truck 

– Kondisi jalan yang dilalui (kelandaian, tahanan gelinding, dll) 

3. Waktu pembongkaran muatan tergantung pada : 

– Jenis dan kondisi material 

– Cara pembongkaran material 

– Jenis truck 

4. Waktu kembali dipengaruhi hal-hal yang sama dengan waktu pengangkutan 

5. Waktu antri tergantung pada : 

– Jenis alat pemuat 

– Posisi alat pemuat 

– Kemampuan truck untuk berputar 

 

Langkah-langkah perhitungan produksi truck : 

1. Data : - Spesifikasi truck 

- Spesifikasi alat pemuat atau alat gali 

- Spesifikasi material & jalan 

2. Tetapkan kapasitas truck (4 – 5 kali kapasitas alat pemuat atau alat gali). 

3. Hitung berat kosong truck dan berat saat dimuati. 

4. Tentukan kecepatan truck saat dimuati dan saat kembali. 

5. Hitung waktu siklus truck : Ws = waktu variabel + waktu tetap 

6. Hitung faktor koreksi yang terdiri dari efisiensi waktu kerja dan kondisi kerja dan tata 

laksana. 

7. Hitung produksi truck : Q = q × 60/Ws × E 

8. Hitung jumlah truck yang dibutuhkan : n = Qmax / Qi 

 

Contoh : 

Hitung produksi truck dan jumlah truck yang diperlukan untuk pekerjaan penggalian tanah 

dengan data sebagai berikut : 

Truck : Berat kosong = 37.000 lb 

  Kapasitas maksimum = 40.000 lb 

Alat gali : Power Shovel dengan kapasitas bucket 3 cu.yd dan produksi 312 cu.yd/jam 

Material : Tanah, BJ = 2.600 lb/BCY, swell = 25 % 

Jalan  : Jarak tempuh truck 1 mil 

  Kelandaian rata-rata 2,5 %, naik pada saat memuat 

Koefisien tahanan gelinding 60 lb/ton 

Koefisien traksi 0,6 

Waktu tetap 2 menit, waktu untuk membuang dan mengatur posisi 1 menit. 

Efisiensi waktu kerja 50 menit/jam, kondisi kerja dan tata laksana baik. 

Rimpull seperti pada tabel hal. 102 [2] 
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Jawab : 

Kapasitas Power Shovel : qPS = 3 cu.yd (bank) 

Kapasitas truck : qtruck = 3×5 = 15 cu.yd (bank) 

Berat tanah = 15×2.600 = 39.000 lb < kapasitas maksimum = 40.000 (OK) 

Berat kosong truck = 37.000 lb 

Berat total truck = 76.000 lb = 38 ton 

Koefisien tahanan kelandaian = 50 lb/ton (tabel 4-2 [1]) 

 

� Saat dimuati 

Tahanan gelinding : RR = 60×38 = 2.280 lb 

Tahanan kelandaian : GR = 50×38 = 1.900 lb 

Tahanan total : TR = 4.180 lb 

Kecepatan truck digunakan pada gigi 3 = 11,9 mph dengan Rimpull = 5.350 lb 

Traksi kritis = 0,6×76.000 = 45.600 lb > Tenaga truck (Rimpull) → dapat jalan 

Waktu pengangkutan = 1 / 11,9 = 0,084 jam 

� Saat kembali (kosong) 

Berat kosong truck = 37.000 lb = 18,5 ton 

Tahanan gelinding : RR = 60×18,5 = 1.110 lb 

Tahanan kelandaian : GR = -50×18,5 = -925 lb 

Tahanan total : TR = 185 lb 

Kecepatan truck digunakan pada gigi 5 = 32,7 mph dengan Rimpull = 1.945 lb 

Traksi kritis = 0,6×37.00 = 22.200 lb > Tenaga truck (Rimpull) → dapat jalan 

Waktu kembali = 1 / 32,7 = 0,0306 jam 

 

Waktu siklus : 

Waktu pemuatan = 
cu.yd/jam312

cu.yd15
 = 0,0481 jam 

Waktu pengangkutan = 0,084   jam 

Waktu kembali = 0,0306 jam 

Waktu tetap = 2 menit = 0,0333 jam 

Waktu membuang = 1 menit = 0,0167 jam 

Waktu siklus = 0,2127 jam 

 

Faktor koreksi : 

Waktu kerja = 50 / 60 = 0,83 

Kondisi kerja dan tata laksana baik = 0,75 

Faktor koreksi total : E = 0,83×0,75 = 0,6225 

 

Produksi truck : Q = 15×0,6225 / 0,2127 = 43,9 BCY / jam 

Produksi Power Shovel = 312 BCY / jam 

Jumlah truck yang dibutuhkan : n = 312 / 43,9 = 7,1 ≈ 8 buah truck 

 

 

 

 

 

 


