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ABSTRAK
Pengoptimalan jumlah alat angkut dan alat muat menjadi penting dalam pencapaian produktivitas
alat mekanis pada aktivitas pemuatan batubara, baik dengan kondisi fleet yang homogen maupun
dengan kondisi fleet yang heterogen. Penggunaan match factor dalam penentuan rasio tingkat
kedatangan alat angkut dengan waktu pelayanan alat muat suatu fleet biasa diterapkan namun dengan
asumsi kondisi fleet yang homogen dimana alat angkut dengan tipe yang sama dilayani oleh alat
muat dengan tipe yang sama pula. Namun realisasi fleet yang heterogen pada aktivitas pemuatan
batubara sering terjadi akibat penambahan alat mekanis dengan tipe yang berbeda baik pada alat
muat maupun pada alat angkutnya. Perhitungan match factor yang digunakan dalam paper ini
mengacu pada dua kondisi fleet yang heterogen yaitu pada Fleet 1 dimana satu tipe alat angkut (Hino
500 FM 260 JD) dilayani dua tipe alat muat (Excavator JCB JS305 LC dan Wheel Loader Komatsu
WA500) dan pada Fleet 2 dimana dua tipe alat angkut (Hino 500 FM 260 JD dan Hino 700 FY 3248)
dilayani dua tipe alat muat (Excavator JCB JS305 LC dan Wheel Loader Komatsu WA500). Nilai
match factor yang dihasilkan pada Fleet 1 adalah 1,17 sehingga rekomendasi yang diberikan yaitu
mengurangi alat angkut sebanyak 10 unit. Sedangkan nilai match factor yang dihasilkan untuk Fleet
2 adalah 1,34 sehingga rekomendasi yang diberikan yaitu mengurangi alat angkut Hino 500 FM 260
JD sebanyak 21 unit atau Hino 700 FY 3248 sebanyak 16 unit.
Kata kunci: optimal, produktivitas, match factor
ABSTRACT
Optimizing the number of transportation and loading equipment is important in achieving the
productivity of mechanical equipment in coal loading activities, both in a homogeneous fleet
condition and in a heterogeneous fleet condition. The use of match factors in determining ratio
between arrival rate of transportation equipment and the service time of the loading equipment on a
fleet is commonly applied but uses the assumption that the fleet conditions in coal loading activities
are homogeneous where the same type of transportation equipment is served by the same type for
loading equipment. However, the realization of a heterogeneous fleet in coal loading activities is
more common, this is due to the addition of different types of mechanical equipment, both on the
loading equipment and on the transportation equipment. The calculation of the match factor used in
this paper refers to two heterogeneous fleet conditions, namely Fleet 1 where there is one type of
transportation equipment (Hino 500 FM 260 JD) served by two types of loading equipment
(Excavator JCB JS305 LC and Wheel Loader Komatsu WA500) and in Fleet 2 where there are two
types of transportation equipment (Hino 500 FM 260 JD and Hino 700 FY 3248) served by two types
of loading equipment (Excavator JCB JS305 LC and Wheel Loader Komatsu WA500). The resulting
match factor value in Fleet 1 is 1.17, so the recommendation given is to reduce the transportation
equipment by 10 units. While the resulting match factor value for Fleet 2 is 1.34, so the
recommendation given is to reduce the Hino 500 FM 260 JD transportation by 21 units or Hino 700
FY 3248 as many as 16 units.
Keywords: optimizing, productivity, match factor
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A. PENDAHULUAN
Pengoptimalan produktivitas dan efisiensi pada alat pemindahan tanah mekanis dalam aktivitas
pertambangan telah lama menjadi perhatian. Penumpukan antrian truk yang terjadi pada fleet-fleet
pemuatan batubara menjadi permasalahan yang juga terjadi pada area Stockpile CP 02 di PT Binuang
Mitra Bersama, dalam hal ini aktivitas pemuatan batubara pada area stockpile tersebut dibagi menjadi
dua fleet yaitu Fleet 1 (satu jenis alat angkut dilayani dua jenis alat muat batubara) dan Fleet 2 (dua
jenis alat angkut dilayani dua jenis alat muat batubara). Antrian truk pada fleet-fleet ini terjadi
dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara jumlah alat angkut yang digunakan dengan
kemampuan pelayanan dari alat muat yang tersedia, sehingga menyebabkan kinerja dari alat angkut
tersebut menjadi tidak optimal.
Menurut Chaowasakoo, dkk (2017) bahwa kemampuan untuk mengurangi biaya operasional dibuat
secara langsung dengan memanfaatkan truk dan alat muat secara efisien. Dalam operasi tambang
terbuka yang menjadi pertimbangan adalah sebuah truk menerima pesanan pengiriman dan kemudian
dikirim ke alat muat yang ditugaskan. Setelah itu, alat muat memuat material pada truk yang
membawanya ke tempat tujuan. Akhirnya, truk menunggu pesanan pengiriman lainnya dan ini
diulang sampai akhir shift yang ditentukan.
Berdasarkan permasalah yang terjadi, evaluasi kebutuhan alat angkut agar tidak terjadi antrian yang
bertumpuk menjadi penting sehingga pada akhirnya dapat memperlancar aktivitas pemuatan
batubara pada masing-masing fleet dengan efisien. Match factor menjadi tolok ukur dalam penentuan
jumlah alat angkut yang efisien pada masing-masing fleet. Akan tetapi dalam penelitian-penelitian
terdahulu perhitungan match factor yang digunakan didasarkan pada kondisi fleet yang homogen
dimana satu jenis alat angkut dilayani oleh satu jenis alat muat. Sedangkan kondisi yang terjadi dalam
kasus ini adalah fleet yang bersifat heterogen sehingga dalam perhitngannya menggunakan
perhitungan match factor yang telah dimodifikasi menurut Christina N. Burt dan Louis Caccetta
(2018) sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi keheterogenan fleet pada Fleet 1 dan Fleet 2
aktivitas pemuatan batubara di Stockpile CP 02 PT Binuang Mitra Bersama.

B. METODOLOGI PENELITIAN
Objek dalam penelitian ini yaitu dua heterogen fleet alat pemindahan tanah mekanis yang melakukan
aktivitas pemuatan batubara pada area Stockpile CP 02 PT Binuang Mitra Bersama. Fleet 1 terdiri
dari satu jenis alat angkut (Hino 500 FM 260 JD) berjumlah 65 unit yang dilayani oleh dua jenis alat
muat (Excavator JCB JS 305 LC dan Wheel Loader Komatsu WA 500). Fleet 2 terdiri dari dua jenis
alat angkut (Hino 500 FM 260 JD dan Hino 700 FY 3248) yang masing-masing berjumlah 30 unit
dan 40 unit dan dilayani oleh dua jenis alat muat (Excavator JCB JS 305 LC dan Wheel Loader
Komatsu WA 500).
B.1. Produktivitas Alat
Produktivitas adalah kemampuauan dari keserasian kerja alat mekanis untuk mencapai atau
menghasilkan suatu barang. Menurut Handbook Komatsu (2009), produktivitas dari alat angkut
dibagi menjadi dua, yaitu persiklus dan perjam. Pada permasalahan kali ini juga, produktivitas alat
angkut disesuaikan dengan jenis dari alat muat yang melayaninya, dan persamaannya dapat dilihat
pada Persamaan (1) dan Persamaan (2).
𝐶 = 𝑛 × 𝑞1 × 𝐾
60

𝑃 =C×𝐶

𝑚𝑡

(1)

× 𝐸𝑡 × 𝑀

(2)
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Dari persamaan di atas menunjukan bahwa C adalah produksi alat mekanis per siklus (m3), q1 adalah
kapasitas bucket alat muat (m3), n adalah jumlah pengisian bak alat angkut oleh alat muat, K adalah
faktor pengisian bucket alat muat, P adalah produktivitas per jam (m3/jam), Cmt adalah waktu edar
truk (menit), dan Et adalah efisiensi kerja dari truk.
Produktivitas alat muat dipengaruhi oleh kapasitas bucket, efesiensi kerja, serta waktu edar (cycle
time) alat muat tersebut. Perhitungan produktivitas alat muat dalam penelitian ini tidak menggunakan
swell factor dikarenakan aktivitas yang dilakukan hanya pemuatan batubara hasil crusher yang sudah
dikecilkan ukuran butirnya. Untuk persamaan yang digunakan mengacu pada Handbook Komatsu
(2009) dan dapat dilihat pada Persamaan (3) dan Persamaan (4).
𝑞 = 𝑞1 × 𝐾

(3)

60

𝑄 = q×𝐶 ×𝐸

(4)

𝑚

Dari persamaan di atas menunjukan bahwa Q adalah produktivitas per jam (m3/jam), q adalah
produktivitas alat muat per siklus (m3), Cm adalah waktu edar alat muat (menit), dan E adalah efisiensi
kerja dari alat muat.
B.2. Match Factor Fleet Heterogen
Ketika kondisi suatu fleet terdiri dari 1 jenis alat angkut dan 1 jenis alat muat maka fleet tersebut
bersifat homogen. Namun dalam operasinya, aktivitas fleet-fleet tersebut bisa menjadi tidak
homogen dikarenakan penambahan kapasitas produksi yang menuntut penambahan alat muat dan
alat angkut (truk) yang bisa jadi berbeda jenis dan atau kapasitasnya. Christina N. Burt dan Louis
Caccetta (2018) mengusulkan cara baru untuk menentukan match factor jika kondisi fleet bersifat
heterogen, yaitu:
a. menyajikan dua acara untuk menentukan match factor ketika truk adalah heterogen,
b. menyajikan sebuah metode baru untuk menetukan match factor ketika pemuatan adalah
heterogen, dan
c. menyajikan sebuah metode baru untuk menetukan match factor apabila truk dan alat gali muat
adalah heterogen.

sumber: Chaowasakoo, dkk (2017)

Gambar 1. Ilustrasi Fleet 1
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Fleet 1 dalam penelitian ini menggunakan kondisi (b) dimana dalam suatu fleet memiliki lebih dari
satu jenis alat muat namun melayani truk yang seragam. Waktu yang dibutuhkan untuk memuat truk
mungkin berbeda untuk berbagai jenis alat muat. Tingkat layanan pemuatan adalah jumlah truk yang
dilayani dalam jangka waktu tertentu. Match factor (MF) pada fleet yang heterogen hanya pada alat
muat saja dapat dilihat pada Persamaan (1).

𝑀𝐹𝑖 =

𝑥𝑖
𝑥′
𝑡𝑖 ∑𝑖′ 𝑖

(1)

𝑡 ′
𝑖,𝑖

Pada Persamaan (1) menunjukan bahwa xi adalah jumlah truk tipe i, ti adalah cycle time truk tipe i,
t i,i’ adalah waktu pemuatan truk tipe i pada alat muat tipe i’, dan xi’ adalah jumlah alat muat tipe i'.

sumber: Chaowasakoo, dkk (2017)

Gambar 2. Ilustrasi Fleet 2
Fleet 2 dalam penelitian ini menggunakan kondisi (c) dimana dalam suatu fleet memiliki lebih dari
satu jenis alat muat dan lebih dari satu jenis truk. Menurut Christina N. Burt dan Louis Caccetta
(2008) waktu yang dibutuhkan setiap alat muat untuk melayani armada truk yang tersedia sama
dengan jumlah truk tipe i dikalikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk melayani satu truk tipe
tersebut. Match factor fleet yang heterogen pada jenis alat muat dan truk dapat dilihat pada
Persamaan (2).

𝑀𝐹 =

1
𝑥′
(∑𝑖′ 𝑖 )
𝑡′
𝑖

∑𝑖∈𝐼

𝑥𝑖

(2)

(𝑡𝑖 ,𝐼𝑥 𝑖 ,𝐼)

Pada Persamaan (2) menunjukkan bahwa ti,I merupakan waktu siklus truk unik pada truk dalam
subset I ∈ X.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penumpukan antrian truk yang terjadi pada aktivitas pemuatan batubara di area Stockpile CP 02 PT
Binuang Mitra Bersama terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara jumlah alat angkut
yang digunakan dengan kemampuan pelayanan dari alat muat yang tersedia. Antrian truk terjadi pada
Fleet 1 dan Fleet 2 seperti dapat dilihat pada Gambar 1.
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RATA-RATA ANTRIAN TRUK
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Gambar 1. Rata-rata antrian truk pada Fleet 1 dan Fleet 2
Antrian truk yang terjadi berulang seperti pada grafik di Gambar 1. menyebabkan kinerja dari alat
angkut tersebut menjadi tidak optimal yaitu banyak waktu tunggu truk yang dikarenakan terlalu
banyak truk yang dipakai dalam satu fleet pada saat aktivitas pemuatan.
Tidak optimalnya kinerja truk dalam aktivitas pemuat batubara dapat dilihat pada nilai produktivitas
yang tidak mengimbangi produktivitas alat muatnya. Ketidaksamaan jumlah dari produktivitas alat
pada Fleet 1 yaitu antara produktivitas truk Hino 500 FM 260 JD sebesar 726,543 ton/jam dengan
produktivitas alat muat gabungan Excavator JCB JS 305 LC dan Wheel Loader Komatsu WA 500
sebesar 786,296 ton/jam. Grafik perbandingan produktivitas yang dimaksud dapat dilihat pada
Gambar 2.
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Gambar 2. Perbandingan jumlah produktivitas pada Fleet 1
Ketidaksamaan jumlah dari produktivitas alat juga terlihat pada Fleet 2 yaitu antara produktivitas
truk Hino 500 FM 260 JD sebesar 534,463 ton/jam dan truk Hino 700 FY 3248 sebesar 667,659
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ton/jam dengan produktivitas alat muat gabungan Excavator JCB JS 305 LC dan Wheel Loader
Komatsu WA 500 sebesar 979,728 ton/jam. Grafik perbandingan produktivitas yang dimaksud dapat
dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Perbandingan jumlah produktivitas pada Fleet 2
Berdasarkan perhitungan match factor dengan menggunakan Persamaan 1., diperoleh nilai match
factor untuk Fleet 1 adalah 1,17 dengan komposisi unit fleet antara lain 2 alat muat yang terdiri dari
1 unit Excavator JCB JS 305 LC dan 1 unit Wheel Loader Komatsu WA 500, serta 65 unit truk Hino
500 FM 260 JD. Sedangkan untuk Fleet 2 dengan menggunakan Persamaan 2. didapatkan nilai match
factor adalah 1,34 dengan komposisi unit fleet antara lain 2 alat muat yang terdiri dari 1 unit
Excavator JCB JS 305 LC dan 1 unit Wheel Loader Komatsu WA 500, serta 30 unit truk Hino 500
FM 260 JD dan 40 unit truk Hino 700 FY 3248. Hasil perhitngan match factor dapat dilihat pada
Tabel 1.
Tabel 1. Nilai match factor aktual
Jumlah Alat (unit)
Tipe Alat
Fleet 1
Fleet 2
Hino 500 FM 260 JD
65
30
Hino 700 FY 3248
0
40
Excavator JCB JS 305 LC
1
1
Wheel Loader Komatsu WA 500
1
1
Match Factor
1,17
1,34
Hasil perhitungan aktual untuk nilai match factor pada Fleet 1 dan Fleet 2 menunjukkan nilai
melebihi dari 1 dimana hal ini membenarkan kondisi yang terjadi yaitu truk yang berkerja sering
menunggu dan atau mengantri. Simulasi dilakukan untuk mengetahui jumlah unit truk optimal yang
sebaiknya dioperasikan pada masing-masing fleet agar tidak terjadi antrian. Tolok ukur dalam
simulasi adalah nilai perfect match factor (MF≈1).
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Tabel 2. Hasil simulasi Fleet 1
Jumlah truk
Tipe alat
Match Factor
(unit)
Hino 500 FM 260 JD
55
0,99
Hino 700 FY 3248
0
Hasil simulasi pada Tabel 2. menunjukkan jumlah truk yang optimal beroperasi pada Fleet 1 adalah
55 unit truk Hino 500 FM 260 JD. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kelebihan pengoperasian
truk sebanyak 10 unit selama aktivitas pemuatan batubara dalam jangka waktu pengamatan.
Tabel 3. Hasil simulasi Fleet 2
Skenario 1
Jumlah truk
Tipe Alat
(Unit)
Hino 500 FM 260 JD
9
Hino 700 FY 3248
40

Match
Factor
1,01

Skenario 2
Jumlah truk
Tipe Alat
(Unit)
Hino 500 FM 260 JD
30
Hino 700 FY 3248
24

Match
Factor
0,99

Pada Fleet 2 dilakukan simulasi untuk dua skenario sehingga mendapatkan jumlah pengoperasian
truk yang optimal (lihat Tabel 3.). Skenario 1 menggunakan asumsi bahwa jumlah unit truk Hino
700 FY 3248 adalah tetap sehingga didapatkan jumlah optimal truk Hino 500 FM 260 JD yang
beroperasi adalah 9 unit. Ini mengindikasikan bahwa terdapat kelebihan pengoperasian truk Hino
500 FM 260 JD sebanyak 21 unit. Skenario 2 menggunakan asumsi bahwa jumlah unit truk Hino
500 FM 260 JD adalah tetap sehingga didapatkan jumlah optimal truk Hino 700 FY 3248 yang
beroperasi adalah 24 unit. Ini mengindikasikan bahwa terdapat kelebihan pengoperasian truk Hino
700 FY 3248 sebanyak 16 unit.
D. KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapatkan terkait dengan penelitian ini antara lain:
1.
2.
3.

Hasil perhitungan didapatkan nilai match factor fleet heterogen lebih dari 1 yaitu pada Fleet 1
sebesar 1,17 dan pada Fleet 2 sebesar 1,34.
Jumlah unit truk optimal yang beroperasi pada Fleet 1 adalah 55 unit truk Hino 500 FM 260
JD dengan match factor hasil simulasi sebesar 0,99.
Jumlah unit truk optimal yang beroperasi pada Fleet 2 terbagi menjadi dua skenario yaitu pada
Skenario 1 adalah 9 unit truk Hino 500 FM 260 JD dan 40 unit truk Hino 700 FY 3248 dengan
match factor hasil simulasi sebesar 1,01; serta pada Skenario 2 adalah 30 unit truk Hino 500
FM 260 JD dan 24 unit truk Hino 700 FY 3248 dengan match factor hasil simulasi sebesar
0,99.
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