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ABSTRAK
Ketiadaan metode untuk mengetahui batas kewajaran dari konsumsi bahan bakar minyak pada
operasional pertambangan, menjadikan pendekatan secara statistik dilakukan untuk mengetahui
batas kewajaran dari konsumsi bahan bakar minyak secara aktual dibandingkan dengan yang
tertera pada manual handbook dari alat operasional yang digunakan. Konsumsi bahan bakar
menurut manual handbook untuk alat gali-muat LIEBHERR 9350 sebesar 207,23 liter/jam dan
HITACHI 2500 sebesar 191,51 liter/jam, sedangkan alat angkut CATERPILLAR 777D sebesar 3653 liter/jam (kategori rendah), 53-73,8 liter/jam (kategori medium), dan 73,8-96,5 liter/jam (kategori
tinggi). Pendekatan secara statistik ini dilakukan setelah pemenuhan konsep pemindahan tanah
mekanis. Sebagai hasilnya, didapatkan perbedaan konsumsi bahan bakar aktual dengan manual
handbook pada alat gali-muat LIEBHERR 9350 sebesar 3,72% dan HITACHI 2500 sebesar 3,26%
dimana hal tersebut masih termasuk batas wajar pemakaian bahan bakar sedangkan alat angkut
CAT 777D yang beroperasi pada LIEBHERR 9350 memiliki perbedaan konsumsi bahan bakar
sebesar 29,64% dimana hal tersebut sudah melebihi batas wajar pemakaian dan CAT 777D yang
beroperasi pada HITACHI 2500 memiliki perbedaan konsumsi bahan bakar sebesar 7,14% dimana
hal tersebut masih dalam batas wajar pemakaian bahan bakar alat.
Kata Kunci: Konsumsi Bahan Bakar, Statistik, Batas Kewajaran.
ABSTRACT
A lack of tools to estimate the reasonable limit of fuel oil consumption in mining operations, make
statistical approach applied to see the reasonable limit of actual fuel oil consumption compared to
what is stated in the manual handbook of its equipment. Fuel consumption according to the manual
handbook for EXCA LIEBHERR 9350 is 207.23 liters / hour and EXCA HITACHI 2500 is 191.51
liters / hour, while CATERPILLAR 777D (Dump Truck) is 36-53 liters / hour (low category), 53-73.8
liters / hour (medium category), and 73.8-96.5 liters / hour (high category). This statistical approach
carried out after fulfilling the concept of earth moving. As a result, LIEBHERR 935 has the difference
by 3.72% and HITACHI 2500 has the difference by 3.26%, which still includes in a reasonable fuel
consumption limit, while CAT 777D which operated on LIEBHERR 9350 has the difference by
29.64%, where that has exceeded the reasonable limits of fuel consumption and CAT 777D which
operated on HITACHI 2500 has the difference by 7.14%, where that is still includes on a reasonable
fuel consumption limit.
Keywords: Fuel Consumption, Statistical, Reasonable Limit
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A. PENDAHULUAN
Salah satu komponen penting dalam kegiatan operasi penambangan adalah kebutuhan
bahan bakar minyak. Hal tersebut dikarenakan penggunaan bahan bakar minyak memberikan
pengaruh yang besar terhadap biaya operasi penambangan yaitu sebesar 30,26% dari biaya
operasional tambang. (Anita, 2015, p.98).
Biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar alat mekanis adalah biaya tidak tetap (variable
cost) dalam suatu anggaran biaya pelaksanaan (cost budgeting), dimana pada dasarnya biaya tidak
tetap harus dikendalikan karena disamping jumlahnya lebih dominan juga sifatnya lebih sensitif
terhadap penyimpangan. Pada kajian ini akan berfokus pada penggunaan bahan bakar minyak
pada alat operasional pengupasan lapisan tanah penutup.
Beberapa hal yang berpengaruh pada konsumsi bahan bakar adalah kondisi alat, kondisi
aktual di lapangan, dan perlakuan operator terhadap alat. Setiap alat mekanis memiliki spesifikasi
konsumsi bahan bakar yang telah ditentukan standarnya dari perusahaan pembuat alat-alat
tersebut. Evaluasi konsumsi bahan bakar pada alat-alat ini akan memberikan hasil, apakah
penggunaan bahan bakar masih dalam batas wajar atau tidak serta membuktikan hipotesa bahwa
kewajaran penggunaan bahan bakar minyak diperlukan di dalam dokumen kontrak.
B. METODOLOGI PENELITIAN
B.1. Prosedur Pengerjaan
B.1.1. Pengambilan Data Siklus Dari Alat Gali-Muat Dan Alat Angkut
Pengambilan data siklus dari alat gali-muat dan alat angkut diambil dari kondisi aktual
pada alat yang diamati (excavator dan dump truck) menggunakan stopwatch. Data siklus alat-gali
muat terdiri dari waktu menggali yang dimulai dari mangkuk menyentuh tanah sampai mangkuk
(bucket) terisi penuh. Waktu berputar dengan isian material dimulai dari mengangkat mangkuk
dan mengangkat boom dan arm sampai mendekati bak alat angkut. Dalam proses pengisian
material ke dalam alat angkut dihitung mulai mangkuk mencurahkan material ke dalam alat
angkut sampai material habis, dan waktu kembali ke tempat semula dimulai dari mangkuk
berputar setelah materialnya tercurah semua sampai posisi ripper bucket dari excavator
menyentuh tanah dan siap untuk menggali kembali.
Data siklus alat angkut terdiri dari waktu manuver kosong, waktu mundur, waktu
pengisian, dan waktu dumping yang merupakan parameter untuk menghitung fixed time, sehingga
untuk mendapatkan data siklus adalah fixed time ditambah dengan waktu perjalanan. Waktu
pengisian dimulai dari alat gali-muat mengisi material ke dalam bak alat angkut sampai penuh
dan mulai bergerak, waktu perjalanan isi alat angkut dimulai dari alat bergerak sampai berhenti
di disposal, waktu dumping dimulai dari bak alat angkut terangkat sampai posisi semula, dan
waktu kembali dimulai dari alat angkut bergerak lagi menuju titik pemuatan.
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B.1.2. Pengambilan Data Konsumsi Bahan Bakar Aktual
Prosedur pengambilan data konsumsi bahan bakar aktual adalah mengamati pada saat alat
gali-muat dan alat angkut melakukan pengisian bahan bakar. Pencatatan konsumsi bahan bakar
dilihat pada alat yang ada pada fuel truck yang disebut flowrate. Flowrate akan mencatat bahan
bakar yang diisikan ke alat mekanis.
B.1.3. Pengambilan Data Grade Jalan
Pengambilan data grade jalan dilakukan dengan melihat haul profile, dari data tersebut
selanjutnya dipilih jalur jalan angkut yang akan diambil datanya. Setelah didapatkan koordinat
dari jalur jalan angkut tersebut, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mendapatkan grade
jalan alat angkut.
B.2. Tahapan Penelitian
B.2.1. Studi Literatur
Menggunakan literatur terkait pemindahan tanah mekanis dan penggunaan bahan bakar
pada mesin kendaraan selanjutnya diuji dengan metode statistik. Referensi literatur ini dijadikan
sebagai dasar teori pada penelitian ini serta bertujuan untuk membandingkan keadaan aktual di
lapangan dengan keadaan teori.
Biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar alat mekanis adalah biaya tidak tetap (variable
cost) dalam suatu anggaran biaya pelaksanaan (cost budgeting), dimana pada dasarnya biaya tidak
tetap harus dikendalikan karena disamping jumlahnya lebih dominan juga sifatnya lebih sensitif
terhadap penyimpangan. Alokasi konsumsi BBM pada aktivitas overburden paling banyak
dihabiskan untuk alat angkut sebesar 51.3% dan alat gali-muat sebesar 25.63%. (Anita, 2015,
p.98).
Pemindahan tanah mekanis (PTM) merupakan semua pekerjaan yang berhubungan
dengan kegiatan penggalian, pemuatan, pengangkutan, penimbunan, perataan, dan pemadatan
tanah atau batuan dengan menggunakan alat mekanis. Pada konsep PTM segala hal mengenai alat
mekanis diperhitungkan, mulai dari waktu edar alat, produktivitas, efesiensi, keserasian alat, dsb
yang akan mempengaruhi proses pemindahan material.
Pada kaitannya dengan konsumsi bahan bakar adalah didapatkan konsumsi bahan bakar
alat per jamnya dengan diketahui waktu kerja efektif alat tersebut, selain itu dengan pendekatan
PTM juga dapat diketahui alasan perbedaan konsumsi bahan bakar antara satu alat dengan alat
yang lainnya, serta didapatkan nilai fuel ratio dari alat tersebut.
Hal-hal yang diperhitungkan dalam pendekatan konsep pemindahan tanah mekanis
adalah:
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B.2.1.1. Cycle Time


Alat Gali Muat
Cycle Time = waktu gali + waktu ayunan bermuatan + waktu menumpahkan isi bucket
+ waktu ayunan kosong (1)



Alat Gali Muat
Cycle Time = waktu muat + waktu mengangkut muatan+ waktu menumpahkan + waktu
kembali + waktu mengarahkan (2)

B.2.1.2. Efisiensi Kerja Alat
𝐸=

𝑤𝑒
𝑥 100% (3)
𝑤𝑝

Dimana:
E
: Efisiensi Kerja Alat (%)
We
: Waktu kerja alat efektif
Wp
: Waktu kerja alat tersedia

B.2.1.3. Produktivitas Alat


Alat Gali Muat
𝑄=

𝑞𝑥𝐸𝑓𝑓𝑥 3600𝑥 𝑆𝐹
𝐶𝑡

(4)

Dimana:
Q
: Produktivtas alat gali muat ( Bcm / jam )
q
: Produksi per siklus
Eff
: Faktor koreksi Efisiensi kerja alat (%)
Ct
: Cycle Time (Detik)
SF
: Swell Factor


Alat Angkut
𝑄=

𝐶𝑥𝑀𝑥𝑆𝐹𝑥𝐸𝑡𝑥 60
𝐶𝑡

(5)

𝐶 = 𝑞1 𝑥 𝑛 𝑥𝐾 (6)
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Dimana:
Q
: Produktivtas alat angkut (Bcm / Jam )
C
: Produksi per siklus
M
: Jumlah truk yang dioperasikan
Et
: Efisiensi kerja truk (%)
Ct
: Cycle Time (Menit)
n
: Jumlah siklus untuk pengisian dump truck
q1
: Kapasitas Bucket Loader (m3)
K
: Bucket Fill Factor
SF
: Swell Factor
Setelah dilakukan pendekatan secara pemindahan tanah mekanis, selanjutnya dilakukan
pendekatan secara statistika dengan uji hipotesa dan analisa regresi. Pada uji hipotesa dilakukan
pengujian atas asumsi-asumsi yang ada untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan,
sedangkan analisa regresi bertujuan untuk mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua
atau lebih variabel.
Pada penentuan batas kewajaran konsumsi bahan bakar pada alat gali-muat dan alat
angkut digunakan uji dua-ujung untuk mengetahui signifikansi perbedaan konsumsi bahan bakar
antara kondisi aktual dengan yang tercantum pada manual handbook.
Formula hipotesa pada uji dua-ujung adalah sebagai berikut:
 H0 = konsumsi bahan bakar sesuai manual handbook
 H1 ≠ H0 = konsumsi bahan bakar secara aktual
Dengan ketentuan H0 ditolak jika:
zo < - p atau zo > + p. Jika tidak demikian maka H0 diterima
𝒛𝟎 =

̅ −𝝁𝟎
𝑿
𝒔
√𝒏

(7)

Pada alat angkut, dilakukan perhitungan signifikansi antara grade jalan dan jarak
angkut pada konsumsi bahan bakar menggunakan analisa regresi untuk mendapatkan hasilnya.
Persamaan umum garis regresi untuk regresi linear sederhana adalah:
Y = a + bx (8)
Dimana:
Y
: variabel terikat
x
: variabel bebas
a
: titik potong garis regresi
b
: gradien/kemiringan garis regresi
a = (Σy) (Σx²) – (Σx) (Σxy) (9)
n(Σx²) – (Σx)²
b = n(Σxy) – (Σx) (Σy) (10)
n(Σx²) – (Σx)²
Konsumsi bahan bakar (fuel consumption) adalah total pemakaian bahan bakar untuk
masing-masing alat muat dan alat angkut dalam satu fleet yang ditunjukkan dalam volume (liter)
per jam. Konsumsi bahan bakar dapat dihitung dengan rumus umum sebagai berikut :
𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑎𝑟 =
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝐵𝑀
𝐽𝑎𝑚 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓

(11)
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Khusus pada perhitungan konsumsi bahan bakar aktual alat angkut, menggunakan rumus
sebagai berikut:
𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑎𝑟 =

(

𝐶𝑇 𝑋 𝐿𝑜𝑎𝑑
)𝑥
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑎𝑚 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑅𝐷

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑎𝑟

𝐽𝑎𝑚 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑅𝐷 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐸𝑋𝐶𝐴

(12)

Ketentuan Konsumsi bahan bakar alat angkut yang ditetapkan pada manual handbook
alat disajikan dalam bentuk kisaran dan dibagi di dalam beberapa kategori (rendah, medium, dan
tinggi), sehingga untuk dapat menentukan suatu batasan yang nantinya akan dibandingkan dengan
konsumsi aktual, dilakukan pendekatan dengan cycle time alat angkut. Batasan untuk alat angkut
berbeda-beda pada kedua pit tersebut dikarenakan kondisi lapangan yang berbeda sehingga cycle
time yang dihasilkan juga berbeda. Parameter cycle time yang digunakadan adalah persen waktu
loading dan dumping dikalikan dengan konsumsi bahan bakar kategori rendah, sedangkan persen
waktu travelling dikalikan dengan konsumsi bahan bakar kategori tinggi.
Justifikasi hanya waktu loading dan dumping yang dikalikan dengan konsumsi kategori
rendah karena pada kategori ini diartikan bahwa alat angkut lebih banyak waktu menunggu dan
parameter waktu loading dan dumping yang lebih merepresentasikan keadaan tersebut. Hanya
waktu travelling yang dikalikan dengan konsumsi kategori medium karena keadaan di lapangan
lebih sesuai pada kategori medium dan pada kategori medium diartikan alat angkut dimuat pada
kondisi yang berbeda dan kondisi jalan angkut yang bervariasi. Sementara kategori tinggi tidak
dimasukkan dalam perhitungan karena dalam kategori ini diartikan kondisi jalan angkut yang
buruk dan hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pada perhitungan konsumsi bahan bakar alat angkut dengan pendekatan Cycle Time,
menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:


Konsumsi kategori rendah:
(𝐿+𝐷)

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑎𝑟 = ( (𝐿+𝐷+𝑇) 𝑥 100%) 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ (13)


Konsumsi kategori medium:
(𝑇)

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑎𝑟 = ( (𝐿+𝐷+𝑇) 𝑥100%) 𝑥𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 (14)
Dimana:
L
: Waktu Loading (Jam)
D
: Waktu Dumping (Jam)
T
: Waktu Travelling (Jam)
Sehingga konsumsi bahan bakar dengan pendekatan cycle time adalah Konsumsi Kategori Rendah
ditambah dengan Konsumsi Kategori Medium.
Kemiringan Jalan (Grade) berhubungan langsung dengan kemampuan alat angkut (baik
dari penggunaan rem maupun dalam mengatasi tanjakan). Kemiringan jalan angkut biasanya
dinyatakan dalam persen (%). Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Grade jalan
adalah:
Grade Jalan =

Δℎ
Δ𝑥
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Dimana:
Δℎ = Beda Ketinggian (m)
Δ𝑥 = Jarak (m)
Besaran Grade Resistance (GR) bebanding lurus dengan beratnya tanjakan yang dilalui
alt angkut. Dengan kata lain, semakin berat tanjakan yang akan dilewati semakin berat pula
tahanan yang terjadi, sehingga semakin berat juga tenaga yang diperlukan. Setiap tanjakan 1%
akan menyebabkan terjadinya Grade Resistance sebesar 20 lbs/ton berat alat. Jadi, kemiringan 1
% perlu disediakan tenaga 20 lbs (9,1 kg) untuk menarik alat angkut yang beratnya 1 kg.
Rimpull adalah besarnya kekuatan tarik yang dapat diberikan oleh mesin atau ban
penggerak yang menyentuh permukaan jalur jalan dari suatu kendaraan. Rimpull biasanya
dinyatakan dalam satuan kg atau lbs. Rimpull tergantung pada HP (Horse Power) dan kecepatan
gerak dari alat berat tersebut.
B.2.2. Orientasi Lapangan
Pengambilan data dilakukan pada konsesi PT Teguh Sinar Abadi/Fajar Sakti Prima, Site
Melak, Kalimantan Barat. Sampel data diambil dari kegiatan operasional di Pit Kinong (PT FKP)
dengan alat gali-muat yaitu EXCA HITACHI 2500-1648 dan alat angkut yang bekerja pada alat
gali-muat tersebut dan Pit Lisat (PT TSA) dengan EXCA LIEBHERR 9350-9003 dan alat angkut
yang bekerja pada alat gali-muat tersebut.
B.2.3. Pengambilan Data
Dilakukan pengambilan data seperti data topografi, jam kerja alat, jarak angkut lapisan
tanah penutup, grade jalan angkut, cycle time alat gali-muat dan alat angkut, dan konsumsi aktual
bahan bakar alat operasional.
B.2.4. Pengolahan Data
Dilakukan pengolahan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan produktivitas alat,
total konsumsi bahan bakar alat, pengaruh pola pemuatan, jarak angkut serta grade jalan terhadap
konsumsi bahan bakar alat, fuel ratio, dan signifikansi perbedaan konsumsi bahan bakar alat.
B.2.4.1. Produktivitas Alat
B.2.4.1.1. Produktivitas Alat Gali-Muat EXCA-LIEBHERR 9350-9003
Berdasarkan jenis material yang dilakukan pada saat penggalian OB yaitu batu pecah
baik, sehingga fill factor sebesar 0,75. Swell factor untuk free dump ditetapkan sebesar 0,8. Nilai
qi yang diambil adalah saat kondisi maksimum dari kapasitas bucket yaitu sebesar 18 m3. Efisiensi
alat merupakan jam kerja efektif alat terhadap jam kerja tersedia, didapatkan sebesar 69,62%.
Data cycle time merupakan nilai rata-rata dari data pengamatan yang dilakukan di lapangan,
sebesar 41,41 detik. Sehingga didapatkan nilai produktivitas alat gali-muat EXCA LIEBHERR
9350- 9003 sebesar 655,43 BCM/Jam.
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B.2.4.1.2. Produktivitas Alat Gali-Muat EXCA HITACHI 2500-1648
Berdasarkan jenis material yang dilakukan pada saat penggalian OB yaitu batu pecah
baik, sehingga fill factor sebesar 0,75. Swell factor untuk free dump ditetapkan sebesar 0,8. Nilai
qi yang diambil adalah saat kondisi maksimum dari kapasitas bucket yaitu sebesar 15 m3. Efisiensi
alat merupakan jam kerja efektif alat terhadap jam kerja tersedia, didapatkan sebesar 58,07%.
Data cycle time merupakan nilai rata-rata dari data pengamatan yang dilakukan di lapangan,
sebesar 43,15 detik. Sehingga didapatkan nilai produktivitas alat gali-muat EXCA LIEBHERR
9350- 9003 sebesar 431,43 BCM/Jam.
B.2.4.1.3. Produktivitas Alat Angkut Pada EXCA-LIEBHERR 9350-9003
Berdasarkan jenis material yang dilakukan pada saat penggalian OB yaitu batu pecah
baik, sehingga fill factor sebesar 0,75. Swell factor untuk free dump ditetapkan sebesar 0,8. Nilai
qi yang diambil adalah saat kondisi maksimum dari kapasitas bucket yaitu sebesar 18 m3. Efisiensi
alat merupakan jam kerja efektif alat terhadap jam kerja tersedia, didapatkan sebesar 78,18%.
Data cycle time merupakan nilai rata-rata dari data pengamatan yang dilakukan di lapangan,
sebesar 16,33 menit. Banyaknya pemuatan (N) yang dilakukan oleh alat gali-muat rata-rata
sebanyak tiga kali. Sehingga didapatkan nilai produktivitas alat angkut pada EXCA LIEBHERR
9350- 9003 sebesar 89,75 BCM/Jam.
B.2.4.1.2. Produktivitas Alat Angkut Pada EXCA HITACHI 2500-1648
Berdasarkan jenis material yang dilakukan pada saat penggalian OB yaitu batu pecah
baik, sehingga fill factor sebesar 0,75. Swell factor untuk free dump ditetapkan sebesar 0,8. Nilai
qi yang diambil adalah saat kondisi maksimum dari kapasitas bucket yaitu sebesar 15 m3. Efisiensi
alat merupakan jam kerja efektif alat terhadap jam kerja tersedia, didapatkan sebesar 63,79%.
Data cycle time merupakan nilai rata-rata dari data pengamatan yang dilakukan di lapangan,
sebesar 13,74 menit. Banyaknya pemuatan (N) yang dilakukan oleh alat gali-muat rata-rata
sebanyak lima kali. Sehingga didapatkan nilai produktivitas alat angkut pada EXCA LIEBHERR
9350- 9003 sebesar 121,57 BCM/Jam.
B.2.4.2. Signifikansi Perbedaan Konsumsi Bahan Bakar Alat
Pada pengaplikasian statistika, dilakukan Uji Hipotesa Dua-Ujung (twotailed test) untuk
mendapatkan persentase perbedaan konsumsi bahan bakar yang signifikan. Pada uji ini
menggunakan distribusi normal. Nilai yang diasumsikan sebagai H0 adalah konsumsi bahan bakar
alat sesuai dengan ketentuan pada manual handbook
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B.2.4.2.1. Uji Signifikansi Perbedaan Konsumsi Bahan Bakar Alat Gali-Muat
Tabel B.1 Signifikansi Perbedaan Konsumsi Bahan Bakar Alat Gali-Muat EXCA LIEBHERR
9350-9003

No.

1
2
3
4
5

H₀ (Konsumsi
H₁ (Konsumsi
Bahan Bakar
Bahan Bakar
Pada Manual
Alat Secara
Handbook Alat)
Aktual)
(Liter/Jam)
(Liter/Jam)
214,93
215,52
207,23
219,66
227,12
227,33

Variansi
Konsumsi
Bahan
Bakar Alat
(%)
3,72
4
6
9,6
9,7

Nilai z₀

Kesimpulan

Keterangan

0,76
0,82
1,22
1,96
1,98

H₀ Diterima
H₀ Diterima
H₀ Diterima
H₀ Diterima
H₀ Ditolak

Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan

Tabel B.2 Signifikansi Perbedaan Konsumsi Bahan Bakar Alat Gali-Muat EXCA
HITACHI 2500-1648

No.

1
2
3
4
5
6
7
8

H₀ (Konsumsi
H₁ (Konsumsi
Bahan Bakar
Bahan Bakar
Pada Manual
Alat Secara
Handbook Alat)
Aktual)
(Liter/Jam)
(Liter/Jam)
197,75
199,17
203
206,83
191,51
210,66
214,49
219,28
219,47

Variansi
Konsumsi
Bahan
Bakar Alat
(%)
3,26
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,50
14,60

Nilai z₀

Kesimpulan

Keterangan

0,44
0,54
0,81
1,08
1,35
1,62
1,95
1,97

H₀ Diterima
H₀ Diterima
H₀ Diterima
H₀ Diterima
H₀ Diterima
H₀ Diterima
H₀ Diterima
H₀ Ditolak

Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan

B.2.4.2.2. Uji Signifikansi Perbedaan Konsumsi Bahan Bakar Alat Angkut
Tabel B.3 Signifikansi Perbedaan Konsumsi Bahan Bakar Alat Angkut Pada EXCA
LIEBHERR 9350-9003

No.

1

H₀ (Konsumsi
H₁ (Konsumsi
Bahan Bakar Alat
Bahan Bakar
Dengan
Alat Secara
Pendekatan
Aktual)
Cycle Time )
(Liter/Jam)
(Liter/Jam)
61,26
79,42

Variansi
Konsumsi
Bahan
Bakar Alat
(%)

Nilai z₀

Kesimpulan

Keterangan

29,65

7,34

H₀ Ditolak

Signifikan
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Tabel B.4 Signifikansi Perbedaan Konsumsi Bahan Bakar Alat Angkut Pada EXCA
HITACHI 2500-1648

No.

1
2
3
4

H₀
H₁
(Konsumsi
(Konsumsi
Variansi
Bahan
Bahan
Konsumsi
Bakar Alat
Bakar Alat Bahan Bakar
Dengan
Secara
Alat
Pendekatan
Aktual)
(%)
Cycle Time )
(Liter/Jam)
(Liter/Jam)
54,74
7,15
63,67
8
58,95
63,79
8,2
63,85
8,3

Nilai z₀

-1,7
1,91
1,95
1,98

Kesimpulan

Keterangan

H₀ Diterima Tidak Signifikan
H₀ Diterima Tidak Signifikan
H₀ Diterima Tidak Signifikan
H₀ Ditolak
Signifikan

B.2.4.3. Fuel Ratio
B.2.4.3.1. Pit Lisat
Tabel B.5 Fuel Ratio Fleet Pada Pit Lisat

No.

Alat

Fuel Ratio
(Liter/BCM)

1
2

Liebherr R9350
CAT 777D

0,33
0,88

B.2.4.3.2. Pit Kinong
Tabel B.6 Fuel Ratio Fleet Pada Pit Kinong

No.

Alat

1
2

Hitachi 2500
CAT 777D

Fuel Ratio
(Liter/BCM)
0,37
0,45

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsumsi bahan bakar alat gali-muat secara aktual memiliki perbedaan dengan literatur
(manual handbook) dimana konsumsi secara aktual lebih besar dibandingkan dengan ketentuan
pada Handbook kedua alat tersebut. Jika dilihat dari kondisi di lapangan hal ini dikarenakan atas
dua faktor utama yaitu jenis material dan kondisi front loading.
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Jenis material yang digali merupakan hasil peledakan yang material aslinya merupakan
mudstone. Ditemukan di lapangan bahwa fragmen hasil peledakan masih belum sempurna, masih
ditemukannya hasil ledakan dalam bentuk bongkahan yang cukup besar. Hal ini menyebabkan
sebelum melakukan pemuatan, alat gali-muat harus memberai material terlebih dahulu sebelum
dilakukan penggalian dan menyebabkan konsumsi bahan bakar alat menjadi lebih besar.
Tabel C.7 Perbandingan Konsumsi Bahan Bakar Alat Gali-Muat

No.

Alat Gali -Muat

1
2

EXCA HITACHI 2500 -1648
EXCA LIEBHERR 9350-9003

Konsumsi
Bahan Bakar
(Manual
Handbook )
(Liter/Jam)
191,51
207,23

Konsumsi Bahan
Bakar (Aktual)
(Liter/Jam)
(B)

Variansi B-A (%)

197,75
214,93

3,26%
3,72%

Setelah dilakukan pengujian statistik didapatkan hasil bahwa perbedaan konsumsi bahan
bakar pada alat gali-muat EXCA HITACHI 2500-1648 sebesar 3,26% hasilnya tidak cukup
signifikan, perbedaan yang cukup signifikan terjadi apabila mencapai 13,9%. Sedangkan pada
alat gali-muat EXCA LIEBHERR 9350-9003 perbedaan sebesar 3,72% hasilnya juga tidak cukup
signifikan, perbedaan yang cukup signifikan terjadi apabila mencapai hingga 9,2%.
Dilihat dari uji signifikansi yang dilakukan pada kedua alat gali-muat tersebut didapatkan
bahwa konsumsi bahan bakar aktual kedua alat tersebut masih dalam batas wajar. Hal tersebut
dikarenakan hasil uji signifikansi perbedaan konsumsi bahan bakar hasilnya tidak signifikan,
dicirikan saat nilai rasio uji (z0) berada di daerah penerimaan hipotesa nol.
Pola pemuatan yang kurang efektif akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar alat,
terdapat dua pola pemuatan yang dilakukan di lapangan yaitu pola top loading dan bottom
loading. Dari hasil pengamatan di lapangan, alat yang menggunakan pola top loading, konsumsi
bahan bakarnya lebih sedikit dibandingkan dengan pola bottom loading. Hal tersebut dikarenakan
pada pola bottom loading, waktu untuk swing menjadi lebih lama.
Tabel C.8 Hubungan Pola Pemuatan Dengan Konsumsi BBM, Cycle Time &
Produktivitas
Konsumsi
Produktivitas Bahan Bakar
No.
Alat Gali -Muat
Pola Pemuatan
(BCM/Jam)
Aktual
(Liter/Jam)
Top Loading
33,56
602,15
181,22
1
EXCA HITACHI 2500 -1648
Bottom Loading
36,77
529,21
219,29
Top Loading
40,81
709,88
216,70
2
EXCA LIEBHERR 9350-9003
Bottom Loading
43,18
695,85
250,41
Pada konsumsi bahan bakar alat angkut memiliki perbedaan dengan standar yang
ditetapkan (konsumsi bahan bakar dengan pendekatan cycle time). Konsumsi bahan bakar alat
angkut pada EXCA HITACHI 2500-1648 dan alat angkut pada EXCA LIEBHERR 9350-9003
lebih tinggi dari standar tersebut.
Rata-Rata
Cycle Time
(Detik)
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Tabel C.9 Perbandingan Konsumsi Bahan Bakar Alat Angkut

No.

Alat Angkut

Konsumsi
Bahan Bakar
(Aktual)
(Liter/Jam)
(A)

Konsumsi Bahan
Bakar (Pendekatan
dengan Cycle Time ) Variansi B-A (%)
(Liter/Jam)
(B)

1

CAT 777D Pada EXCA HITACHI 2500 -1648

54,74

58,95

7,14%

2

CAT 777D Pada EXCA LIEBHERR 9350-9003

79,42

61,26

29,64%

Tabel C.10 Konsumsi Bahan Bakar Alat Angkut Pada Manual Handbook

No.
1
2
3

Konsumsi Bahan Bakar (Manual Handbook )
(Liter/Jam)
36 - 53
53 - 73,8
73,8 - 96,5

Kategori
Rendah
Medium
Tinggi

Pada konsumsi bahan bakar aktual alat angkut pada EXCA HITACHI 2500-1648
termasuk pada kategori medium sedangkan alat angkut pada EXCA LIEBHERR 9350-9003
termasuk pada kategori tinggi. Salah satu hal yang berpengaruh dalam konsumsi bahan bakar
adalah kemiringan jalan angkut, pada Pit Lisat lebih besar dibandingkan pada Pit Kinong. Saat
kemiringan jalan meningkat, tahanan kemiringan juga semakin tinggi, menyebabkan rimpull yang
dibutuhkan untuk menggerakan beban meningkat, berdampak pada kebutuhan akan bahan bakar
yang meningkat.
Tahanan Kemiringan pada Pit Kinong sebesar 61,86 kg sedangkan pada Pit Lisat sebesar
79,1 kg dan Rimpull yang dibutuhkan alat angkut pada Pit Kinong sebesar 11680,49 kg sedangkan
pada Pit Lisat 12370,7 kg. Sehingga kebutuhan bahan bakar pada alat angkut yang beroperasi
pada EXCA LIEBHERR 9350-9003 (Pit Lisat) menjadi lebih banyak dibandingkan alat angkut
yang beroperasi pada pada EXCA HITACHI 2500-1648 (Pit Kinong).
Jarak angkut dan kemiringan jalan merupakan faktor yang mempengaruhi konsumsi
bahan bakar alat angkut. Umumnya semakin besar jarak angkut dan kemiringan jalan, maka
konsumsi bahan bakar alat akan semakin besar juga. Akan tetapi, di antara kedua faktor tersebut
terdapat faktor yang memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap konsumsi bahan bakar
alat angkut.
Tabel C.11 Pengaruh Jarak Angkut dan Grade Jalan Terhadap Konsumsi Bahan Bakar
Alat Angkut

No.

1
2

Konsumsi
Jarak
Bahan
Grade
Pit
Angkut Bakar Alat
Jalan (%)
(m)
Angkut
(Liter/Jam)
Lisat
4,09
1.593,99
54,74
Kinong
5,23
2.128,37
79,42
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Grafik C.1 Pengaruh Grade Jalan Terhadap Konsumsi Bahan Bakar

Grafik C.2 Pengaruh Jarak Angkut Terhadap Konsumsi Bahan Bakar
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Didapatkan bahwa hubungan antara konsumsi bahan bakar dengan grade jalan angkut
memiliki nilai kemiringan garis linear yang lebih besar yaitu sebesar 8,1% sedangkan antara
konsumsi bahan bakar dengan jarak angkut sebesar 0,04%. Sehingga pengaruh grade jalan angkut
lebih signifikan dibandingkan dengan jarak angkut.
Alat angkut yang terdapat pada kedua pit tersebut memiliki perbedaan konsumsi bahan
bakar dengan standar yang ditetapkan. Alat angkut pada EXCA HITACHI 2500-1648 memiliki
perbedaan konsumsi sebesar 7,14%, setelah diuji dengan uji signifikansi, perbedaan tersebut tidak
cukup signifikan, perbedaan akan menjadi cukup signifikan jika mencapai 17,5% dan alat angkut
pada EXCA LIEBHERR 9350-9003 memiliki perbedaan konsumsi sebesar 29,64%, setelah
dilakukan pengujian dengan uji signifikansi hasilnya perbedaan tersebut cukup signifikan.
D. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:
1. Pola pemuatan menjadi salah satu faktor pada konsumsi bahan bakar alat gali-muat, pola
Bottom Loading menghasilkan konsumsi yang lebih besar. Jarak angkut dan kemiringan jalan
berpengaruh pada konsumsi bahan bakar ala angkut, lokasi yang Jarak angkut dan grade jalan
lebih besar menyebabkan konsumsi bahan bakar alat angkut lebih banyak.
2. Menggunakan analisa lanjutan dengan metode statistika yang diaplikasikan pada konsumsi
bahan bakar alat gali-muat didapatkan hasil bahwa konsumsi aktual kedua alat gali-muat (EXCA
HITACHI 2500-1648 dan EXCA LIEBHERR 9350-9003) masih dalam batas wajar konsumsi
bahan bakar alat, hal tersebut dibuktikan saat dilakukan uji signifikansi terhadap perbedaan
konsumsi bahan bakar yang terjadi hasilnya tidak cukup signifikan, dimana nilai uji signifikansi
(zo) terdapat dalam daerah penerimaan hipotesa nol (H0).
3. Menggunakan analisa lanjutan dengan metode statistika yang diaplikasikan pada konsumsi alat
angkut didapatkan hasil bahwa konsumsi aktual alat angkut pada EXCA HITACHI 2500-1648
masih dalam batas wajar konsumsi bahan bakar, hal tersebut dibuktikan saat dilakukan uji
signifikansi terhadap perbedaan konsumsi bahan bakar yang terjadi hasilnya tidak cukup
signifikan, dimana nilai uji signifikansi (zo) terdapat dalam daerah penerimaan hipotesa nol (H0).
Sedangkan konsumsi aktual alat angkut pada EXCA LIEBHERR 9350-9003 sudah melebihi batas
wajar konsumsi bahan bakar alat, hal tersebut dibuktikan saat dilakukan uji signifikansi terhadap
perbedaan konsumsi bahan bakar alat angkut yang terjadi hasilnya cukup signifikan, dimana nilai
uji signifikansi (zo) terdapat di luar daerah penerimaan hipotesa nol (H0).
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