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3.1 Drainasi 

Dry atau drain artinya keringlpengeringan tanah jadi unsur kelebihan air. 

Pengertian pengeringan tanah disini cukup luas yakni dapat berupa pengeringan 

suatu kota, pengeringan udara (misal udara lembab). Drainasi adalah suatu ilmu 

pengetahuan yang mempe/ajari tentang pengeringan tanah kota atau udara. 

3.1.1	 Sistem Drainasi 

Sistem Drainasi ada 2 macam : 

I. Pengeringan a/ami (Natural) 

II. Pengeringan buatan (Artifical) 

I. Natural Drainasi 

Pcngeringan tanah disini secara otomatis terjadi dengan sendirinya (oleh 

alam). Kondisi yang sering tetjadi pada : 

a. Tanah miring 

b. Tanah pervous 

a. Tanah Miring 

Pada tanah yang cukup miring dcngan i cukup, maka air hujan yangjatuh 

disini ccpat mcngalir dengan scndirinya, kemudian masuk kc sclokan dan tcrus kc 

sungai. Pada kondisi seperti ini tanah terscbut ccpat mengering, karena air segcra 

mcninggalkannya. Air yang mcngalir di pcrmukaan tanah discbut "Run - Ofr' 

8
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b. Tanah Poreous 

Pada kondisi tanah ini, air cepat meresap kedalam tanah sebagai infiltrasi 

dan akan bersatu dengan air tanah, mengalir bersama-sama sebagai perkolasi. 

II. Artifical Drainasi 

Pada pengeringan buatan diperlukan biaya relative sangat mahal, karena 

perlu adanya pipa-pipa, selokan, pompa dU. Dalam perencanaan drainasi suatu 

kota/daerah tertentu kita usahakan dengan suatu sistem drainasi alami (natural). 

Hal ini karena selain biaya pembuatan relatif murah juga biaya pemeliharaan 

relatif murah pula. 

3.1.2	 Sasaran Drainasi 

8uatu system drainasi untuk keperluan : 

I. Pertanianlpersawahan 

2. Tanggul, dam, bendung dan dinding penahan tanah 

3. Lapangan olahraga, lapangan terbang, jalan raya, jalan kereta api 

4. Kesehatan Iingkungan, gedung, pemberantasan nyamuk 

5. Pengeringan kota dan daerah pemukiman 

6. Pengeringan rawa, hutan dll 

3.1.3 Volume Pekerjaan Rehabilitasi Drainasi Sungai Serang 

Didalam proses analisis simulasi Pckcrjaan Rehabilitasi Drainasi Sungai 

Serang terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana proses dalam 

pelaksanaannya. Adapun rchabilitasi dminasi yang akan dikcr:jakan tcrlcbih 
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dahulu harus mengetahui keliling, luasan volume dan panjang Iintasan yang 

dikeJjakan setiap stasiun. 

., . ,,.",. .- ---t 7-r<',l\""".:. ;". : I h ...... ·~·"I.·· ......". .
 
r b-,f
 

A~ ~ ( b ~ c h ) h.. . 
-~~---


~, 1& b • 2 h V1 + c'"
 

Gambar 3.1.3 Drainasi 

Volumepe ker jaan = PxL 

Volumepe ker joan = AxL 
I 

Dimana : A = Luasan
 

L - Punjung lintasan
 _Jp"" Keliling 

3.1.4 Pcmilihan Alat Derat SelJuai Dengan Bidang Pckcrjuan Yang 

Dikerjakan
 

Ruang lingkup pckerjaan drainasi yang dikc~jakan adalah :
 

I. Volume galian 

2. Volume stripping 



, 
----'-.--'-  ---_._-~~-_._-

1t 

3. Volume fill I timbunan 

4. Volume pemadatan 

Untuk itu didalam pelaksanaanya diperlukan alat berat sebagai alat 

bantu. Ditinjau dari ruang lingkup yang dikerjakan kategori alat yang dipilih 

adalah: Backhoe Excavator pada pekerjaan galian. Buldozer pada pekerjaan 

stripping. Dump truck pada pekerjaan timbunan. dan vibrator roller pada 

pekerjaan pemadatan. 

3.2. Pengertian-pengertian Mengenai Tanah 

Seperti kita ketahui tanah tidak mempunyai sifat-sifat yang khas, berbeda 

sekali dengan beton dan baja. Tanah dalam keadaan alam terdiri dari dua bagian : 

t. Bagian padat (solids) 

2. Bagi~n pori (Voids)
 

Bagian padat terdiri dari partikel-partikel tanah yang padat, sedangkan bagian pori
 

berisi air dan/atau udara.
 

Sifat Phisik tanah yang perlu kita ketahui antara lain: 

I. Batas-bataskonsistensi (atteberg's limits) 

2. Kadar air (moisture content) 

3. Kepadatan (density) 

4. Berat 

5. Volume 

6. Gradasi 
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Hal penting yang harus diperhatikan didalam pekerjaan tanah, disamping sifat

sifat tadi adalah : 

1.	 Permeability (permeabilitas) 

2.	 Porosity (porositas) 

3.	 Consolidation (konsolidasi) 

4. Kekuatan geser (shear strenghth) 

Sifat-sifat diatas tadi tidak akan diuraikan disini, hanya sebagai referensi untuk 

dipe1ajari lebih lanjut pada Ilmu Tanah.-------

Yang penting disini adalah keadaan tanah yang dapat berpengaruh 

terhadap volume tanah yang dijumpai dalam usaha pemindahan tanah, yaitu : 

a.	 Keadaan asli, sebelum diadakan pengerjaan ukuran tanah demikian biasanya 

dinyatakan dalam ukuran alam, Bank Measure (BM) ini digunakan sebagai 

dasar perhitungan jumlah pemindahan tanah. 

b.	 Keadaan lepas, yakni keadaan tanah setelah diadakan pengerjaan (disturb), 

tanah demikian misalnya terdapat didepan dozer blade, diatas truck, didalam 

bucket dan sebagainya. Ukuran volume tanah dalam keadaan lepas biasanya 

dinyatakan dalam Loose Measure (LM) yang besarnya sarna dcngan BM + % 

swell x BM (swcll=kcmbang) 

c.	 Keadaan radat, ialah kcadaan tanah sctclah ditimbun kcmbali dcngan 

diadakan usaha pcmadatan. Volume tanah setclah diadakan pcmadatan, 

mungkin lcbih besar atau mungkin juga lebih keci! dari volume kcadaan 

Bank, hal ini tcrgantung dari usaha pcmadatan yang kita lakukan. 
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Tabel 3.2 Load Factor, Prosentase Swell Dan Berat Dari Berbagai Jenis
 

Material
 

Jenis Tanah Swell (%BM) 

- Pasir 

- Tanah pennukaan (top soil) 

- Tanah biasa 

- Lempung (clay) 

- Batu 

5-10 

10-25 

20-45 

30-60 

50-60 

Sebagai contoh tabel diatas : 

Tanah biasa pada keadaan tanah asli (Bank) = 1m3 

Swell 20%-45% 0,2 -0,45 m3 

Volume dalam keadaan lepas = 1,2 - 1,45 m3 

Selain keadaan tadi, perlu pula diketahui faktor tanah yang dapat berpengaruh 

terhadap produktivitas alat berat. Faktor yang dimaksud : 

I.	 Berat material 

Berat material ini dihitung dalam satuan berat (kg, ton, Ib). Biasanya dihitung 

dalam keadaan asH atau lepas. Berat material ini akan berpengaruh terhadap 

volume yang diangkut/didorong dalam hubungannya dengan Draw Bar Pull 

(DBP) atau tenaga tarik. 

2.	 Kekerasan 

Jclas bagi kita bahwa tanah yang Icbih kcras akan Icbih sukar untuk 

dikerjakan oleh alat, kekerasan tanah ini juga bcrpengaruh terhadap 

produktivitas alat. Pengukuran kekerasantanah yang bisa dilakukan dcngan : 

I.	 Shear meter 
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2.	 Seismic (suara, atau getaran) 

3.	 Soil investigation drill (pengeboran) 

4.	 Dan lain-lain 

3.	 Daya ikatIKohesivitas 

Merupakan kemampuan untuk saling mengikat di antara butir tanah itu 

sendiri, sifat ini jelas berpengaruh terhadap alat, misalnya pengaruh terhadap 

spillage faktor (faktor pengisian). 

4.	 Bentuk (shape of material) 

Bentuk material yang dimaksudkan di sini didasarkan pada ukuran butir, 

ukuran butir-butir yang kecil akanmembentuk rongga yang berukuran kecil 

pula, demikian pula sebaliknya ukuran butir yang besar membentuk rongga 

yang besar. Ukuran butir ini berpengaruh terhadap pengisian bucket, misalnya 

pada pengisian munjung (heaped) dan rongga-rongga tanah yang terbentuk 

dalam bucket. 

Cara menghitung perubahan volume dari berbagai keadaan tanah : 

I.	 Swell atau kembang dapat dihitung dcngan rurnus : 

('S-L)Swell =Sw = L- xIOO% 

2.	 Shrinkage (penyusutan) dapat dihitung dengan rumus berikut : 

Sh= (c B)-c xIOO% 

Dimana:
 

Sw = Swell = % pengembangan
 

Sh = Shrinkage = % penyusutan
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B = Berat jenis tanah keadaan asH
 

L = Bernt jenis tanah keadaan lepas
 

C = Berat jenis tanah keadaan padat
 

Cara lain ialah dengan menggunakan Load Factor (LF) ialah prosentase 

pengurangan density material dalam keadaan asli menjadi keadaan lepas LF 

ditentukan sebagai berikut : 

LF = Berat.lenistanahgembur
 

Berat.lenisTanahAsli
 

Volume-tan ahasli
 

Volume tan ahlepas
 

Volumetanahasli = LFxVolumetanahlepas dengan demikian: 

Sw = (~ -1)xIOO% 

1(i) -lxl00% 

1 
LF -lxlOO% 
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Tabel 3.2 Load Factor & Prosentase Swell Dan Berat dari berbagai-bagai 
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3.3 Backhoe 

Backhoe merupakan alat penggali dan pemuat, yang sering juga disebut 

sebagai : Pull Shovel yaitu alat tambahan dari golongan shovel yang khusus 

diciptakan untuk penggalian -penggalian dibawah permukaan tanahlkedudukan 

excavator. Alat ini cocok untuk membuat parit-parit; saluran ataupun lubang

Iubang untuk fondasi bangunan dsb. Perlu diketahui pula tentang bagian-bagian 

dari excavator antara lain: 

I. Bagian atas revolving unit (bisa berputar). 

2. Bagian bawah travel unit (untuk berjalan). 

3. Bagian attachment yang dapat diganti. 

Gambar 3.3 Backhoe 
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alP1.1 & 
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Bajak gigi tunggal Kait Kran Magnit Mata Bor 
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\

•... T~t \;11\ tfii \I L~.; .. ,.~l 
Pemecah Datu Cakup Hidrolis Auger Alat Pancang & Pengarah 

\, 

\~" 
Bucket Klem 

Gambar 3.3 Backhoe Dan Bermacam-macam Perlengkapannya 

Keuntungan backhoe jika dibandingkan terhadap dragline dan clamshell y(lne 

fungsinya juga hampil' sama, adalah dapat menggali dengan kedalaman yUJlg jaull 

lebih teliti, juga backhoe bias digunakan sebagai alat pemuat bagi truck-truck. 

Pada umumnyajenis backhoe dibedakan menurut kendalinya adalah : 

I. dcngan cable controlled. 

2. dengan hydraulic controlled. 
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Pada prinsipnya cara kerja kedua jenis backhoe ini hampir sarna. hanya saja perlu 

kita ketahui bahwa suatu kerogian untuk kendali hydraulic (hydraulic controlled) 

adalah bahwa kemungkinan untuk diganti attachment lain adalah terbatas sekali. 

3.3.1	 Waktu Siklus Dan Kerja Backhoe 

Gerakan -gerakan backhoe dalam beroperasi. terdiri dari empat : 

1. Mengisi bucket (land bucket) 

2. Mengayun (swing loaded) 

3. Membongkar beban (dump bucket) 

4. Mengayun balik (swing empty) 

WaktuSiklus(CM) = waktugali + [2 *[waktuputarn+ waktubuang 

Empat gerakan dasar tadi akan menentukan lama waktu siklus, tetapi waktu siklus 

ini juga tergantung dari ukuran backhoe, Backhoe yang kecil waktu siklusnya 

akan lebih cepat daripada backhoe yang besar, dan tcntll saja kondisi kerja yang 

berpengaruh. Dengan kondisi kerja yang baik siklus waktu akan lebih kecil 

(cepat), sebaliknya dengan kerja yang berat seperti : 

• penggalian tanah yang ulet; 

• penggalian parit yang ada; 

• dan lain-lain 

gerakan excavator menjadi lebih lambal. 

Tanah yang sulit untuk digali, waktu pcngisian akan Jebih lama. 

Penggalian parit yang dalam dengan jarak pembuangan yang agak jauh, maka 

bucket harus bergerak lebih jauh, dcngan dcmikian siklus waktu akan Icbih lama. 
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Waktu siklus backhoe terdiri dari : 

a.	 Waktu gali/muat, besamya dipengaruhi kondisi galian dan kedalaman 

maksimum galian. Sebagai pendekat dapat digunakan Tabel 3.3.1 sebagai 

berikut: 

TabeI3.3.1 Waktu Gali Excavator (Detik) 

Kedalaman 
Ringan

r--" 

Kondisi 
Galian 

Rata-rata· AJlak Sulit Sulit 

0-2 m 6 9 15 26 

2-4m 7 11 17 ' 28 

>4m 8 13 19 30 

b. Waktu putar, dipengaruhi sudut dan kecepatan putar. 

TabeI3.3.1 Waktu Putar (Detik) 

Sudut Putar 

45°-90° 

90°-180° 

Waktu Putar (Detik) 

_.... "'--.- 

4-7
 

5-8
 

c. Waktu buang, tcrgantung kondisi pcmbuangan : 

Kedalam dump truck : 5-8 detik 

Kctcmpat pcmbuangan : 3-6 dctik 
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3.3.2 Aoalisis Produksi Backhoe 

Untuk menghitung produktivitas excavator dalam hal ini backhoe 

pertama-tama kita harus membatasi terhadap kondisi yang ada pada setiap 

keadaan pekerjaan. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap produktivitas 

excavator antara lain : 

I.	 Faktor keadaan pekerjaan 

o keadaan dan jenis tanah
 

a tipe dan ukuran saluran
 

a jarak pembuangan
 

o	 kemampuan operator 

o	 job management/pengaturan operasional dan sebagainya. 

2.	 Faktor keadaan mesin 

o	 "attachment" yang cocok untuk pekerjaan yang bersangkutan 

o	 kapasitas bucket 

o	 waktu siklus yang banyak dipengaruhi a/eh kecepatan travel dan system 

hidraulis 

o	 kapasitas angkatan 

3.	 Pengaruh dalamnya pemotongan dan sudut swing 

Bahwa dalam pengoperasiannya, makin dalam pcmotongan (cutting) 

yang diukur dari permukaan dimana excavator sedang operasi, makin sulil. pula 

mengisi bucket secara optimal dengan hanya sckali gcrakan, dcngan demikian 

untuk mengisi bucket secara optimal diperlukan bebcrapa kali gcrakan, tcntu saja 
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gerakan-gerakan ekstra ini dapat menambah waktu siklus. Selain faktor diatas, 

sudut swing yakni besar sudut-sudut yang dibentuk antara posisi dipper (bucket) 

waktu mengisi dan waktu membuang beban akan berpengaruh terhadap waktu 

siklus, makin besar sudut swing, makin besar pula waktu siklus. 

Adapun rumus dalam mencari produktivitas backhoe yaitu : 

3600
Q=qx--xE ,m3/jam, cu ydljam 

eM 

Dimana: q : Produksi per siklus (m3, cu.yd) 

E : Efisiensi kerja 

em : Waktu siklus dalam detik 

Dibawah ini diberikan tabel pengaruh dari factor swing dan kedalaman 

galian. 

Tabel 3.3.2 Faktor Swing & Kedalaman Galian 

Faktor Swing & Kedalaman 
Kedalaman Galian 

Besar sudut Swing 
Optimum (derajat) 

% 45 60 75 90 '120 '150 180 

40 0,93 0,85 0,85 0,80 0,72 0,65 0,59 
60 1,10 1,03 0,96 0,91 0,81_ -----.0,73 0,66 
80 1,22 1,12 1,04 0,98 0,86 0,77 0,69 
100 1,26 1,16 1,07 1,00 0,88 O,7Y 0,71 
120 1,20 1,11 1,03 0,97 0,86 0,77 0,70 
140 1,12 1,04 0,97 0,91 0,81 0,73 0,66 
160 1,03 0,96 0,90 0,85 0,75 0,67 0,62 

1 
I
 
I
 

I
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Tabe) 3.3.2 Ukuran Bucket 

Ukur~n b I.J C ., ~ t . (c;y .,d I 
J~" Matfl' ill 

y, 1\. ,.~3/8 ~ 1 ... 1~ 2 2'~ 

T&I\Ih '~mNb
 

i:l!U fet'"~ 3.8 4.G S.3 6.0 6~ 7.~ 7.':' U: 8~
 

Vf~P!\'t.
 

P,nic dan 
Kctikil.-
T4nMb~3. 

4.~ 5.1 8.a 7.8 8.5 9.1 9.7 1D.' 11.2b3,l; 

T"n:h Ii.)t. 
~ik.wa~ 6.0 7.0 B.O 9.0 9.S HU t t,5 !2.1 13.3
T~l'\olh I~r. 

C42Jh. 

TabeI3.3.2 Faktor kondisi kerja dan tata laksana 

Kondisi 
Pekerjaan Baik sekali 

Kondisi Tata Laksana 
Baik Sedang Buruk 

Baik sekali 
Baik 
Sedang 
Buruk 

0,84 
0,78 
0,72 
0,63 

0,81 
0,75 
0,69 
0,61 

0,75 
0,71 
0,65 
0,57 

0,70 
0,65 
0,60 
0,52 

TabeI3.3.2 Faktor pengisian bucket 

Material Faktor penaisian 

Pasir & Kerikil 0,9-1 
Tanah biasa 0,8-0,9 
Tanah liat keras 0,65-0,75 
Tanah liat basah 0,50-0,60 
Batu pecahan baik 0,60-0,75 
Batu pecahan kurana baik 0,4-0,5 
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3.4 Duldozer 

Pada dasarnya bulldozer adalah alat yang menggunakan traktor sebagai 

penggerak utamanya. Kita menyebut bulldozer. sebenamya adalah traktor yang 

dilengkapi dengan dozer attachment, dalam hal ini attachmentnya adalah blade. 

Buldozer sebenamya adalah nama jenis dari dozer. yang memungkinkan untuk 

diberikan kemampuan untuk mendorong kemuka . 

" \,
\iI ..... 

,-
~-....-

Gombar 3.4 Duldozer 

3.4.1 Fungsi Dan Kerja Duldozer 

Pada proyek-proyek konstruksi, terutama proyek yang ada hubungannya 

dengan pemindahan tanah tentunya, bulldozer digunakan pada pclaksanaan 

pekerjaan seperti tersebut dibawah ini : 

J
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l.	 Pembersihan medan dari kayu-kayuan, pokok-pokok/tonggak-tonggak pohon 

dan batu-batuan 

2.	 Pernbukaanjalan kerja di pegunungan rnaupun didaerah berbatu 

3.	 Mernindahkan tanah yangjauhnya hingga 300 feet, atau ± 90 rn 

4.	 Menarik scrapper 

5.	 Menghampar tanah isian (fills) 

6.	 Menirnbun kernbali trencher 

7.	 Pernbersihan siteslrnedan 

8.	 Perneliharaan jalan kerja 

9.	 Menyiapkan bahan-bahan dari soil borrow pit dan quarry pit/ternpat 

pengarnbilan bahan 

3.4.2 Macam-macam Perlengkapan Blade Duldozer 

Pada umurnnya blade yang dipakai pada bulldozer dan/atau angle dozer 

ada beberapajenis : 

A. Universal Blade (U-BJade) 

I 
-'---

l 

Gambar 3.4.2 (V-Blade) 

II 
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Sayap (wing) yang terdapat di sisi blade maksudnya adalah untuk 

effektifitas produksi. Kebanyakan bulldozer dengan blade jenis ini digunakan 

dalam : 

I. Land reclamationlreklamasi tanah 

2. Stock pile workiPekerjaan-pekerjaan penyediaan bahan 

3. Dan lain-lain 

B. Straight Blade (S-Blade) 

, . .._. 
I., 
I 
I 

Gambar 3.4.2 (S-Blade) 

Blade jenis ini adalah yang paling cocok untuk segala jenis Japangan, 

blade ini merupakan modifikasi dari U-Blade, maneuver lebih mudah dan blade 

ini pula dapat menghandel material dengan mudah 
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C. Angling Blade (A-Blade) 
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Gambar 3.4.2 (A-Blade) 

Angle blade ini dibuat untuk posisi lurus dan menyudut. Blade ini juga 

dibuat untuk : 

1. Pembuangan kesamping (site casting) 

2. Pembukaanjalan (pioneering roads) 

3. Menggali saluran (cutting ditches) 

4. Dan lain pekeJjaan sesuai 

D. Cushion Blade (C-Blade) 

Gamba.· 3.4.2 (C-B1ade) 

Blade jenis ini dilengkapi oleh "rubber cushion" (banta Ian karet) " untuk 

mercdam tumbukan. Selain untuk push-loading juga dipakai untuk pcmcliharaan 

jalan dan pekcrjaan dozing yang lain mcngingat Icbamya C-Bladc ini 

mcmungkinkan untuk mcningkatkan kcmampuan manuvcr. 

i 
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E. Bowldozer 

~ ...... ~ .. '" •• It 

Gambar 3.4.2 Bowldozer 

Blade demikian dibuat untuk mem~awaJmendorong material, dalam 

jumlah kehilangan yang sesedikit mungkin, hal ini terjadi akibat adanya dinding

dinding besi yang ada disamping blade, juga untuk jarak yang cukup jauh. 

F. Universal Blade (U-Blade For Light Material) 

Gambar 3.4.2 Ligbt Material U-Blade 

Blade ini lIidesain untuk pekerjaan yang noncohcsivc material (material 

yang terlepas) yang ringan. 

3.4.3 Waktu Siklus Dan Kerja Duldozer 

Waktu siklus bulldozer dipcrhitungkan untuk menggusur, ganti 

persnelling dan mundur diperhitungkan dcngan rumus bcrikut : 

~ . 
~ 
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D D
CM= -+-+Z

F R 

Dimana: D =jarak angkut (m,yd) 

F = kecepatan maju (m/menit), berkisar 3-5 kmIjam 

F = kecepatan mundur (m/menit), berkisar 5-8 kmJjam 

Z = waktu ganti persnelling (menit) 

3.4.4 Aoalisis Produksi Buldozer 

Produksi bulldozer (Q) = q x 60 x E 
.j Cm 

Dimana : q = Produksi per siklus (m 3 ,cu.yd) 

E = Efisiensi kerja 

em = waktu siklus dalam menit 

Beberapa faktor yang mendukung kinerja bulldozer yaitu : faktor koreksi 

kondisi kcrja dan kemiringan. Dihawah ini !abel dan grafik yang mendukung 

adalah: 
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Gambar 3.4.4 Grafik Kemiringan 0./0 
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Tabel 3.4.4 Kecepatan Dorong 

Giti 
(Gear) 

SpMd 
(~un) 

~ ~ 

Draw ax ~ 
(OIP, 

CbI Ir.a 
, 

FOfWIfd 
CmaJu) 

Aeycrsc: 
(muodur) 

-

1 u 
2M 
3 rc$ 
~ th 
5 th 
a ttt 
1 $t 
2 ftd 
:1 td 

1.4 
2.0 
2.~ 
;':1 
4.4
5·1 
'.6 
3.4 
4.4 

2..3 
3.0 
~.7 

6.0 
1.1 
9.2 
2.6 
5.5 
1.1 

.OOO-~1-2'" 
17..450 7-115 
1z.300 5..AO 
$.300 -4.220 
7.760 3.61~ 
5..6(0 2.~ 

23.GOO 10.750 
to.~15O .c.650 

7.700 3.495 

-----_/ 
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3.5 Dump Truck 

Dalam pekeJjaan konstruksi terutama yang berhubungan dengan masalah 

Penggusuran tanah yang relatif besar jarak angkut yang cukup jauh. Juga yang 

berhubungan dengan pengangkutan alat-alat berat ke lapangan pekerjaan, sering 

digunakan alat angkut khusus seperti : 

I. Dump truck 

2. Trailer 

3. Dumper 

4. Dan lain-lain 

Masing-masing alat tersebut dibuat untuk specialisasi pekeJjaan, sehingga 

pemiliha alat angkut yang tepat adalah sangat bijaksana. Dalam pekerjaan 

konstruksi dikenal 3 macam : 

I. Side dump truck (penumpahan ke samping) 

2. Rear dump truck (penumpahan ke belakang) 

3. Rear and side dump truck (penumpahan ke belakang dan ke sam ping) 

(\-.-.. . . 
, : 

/. 

;~,i
I . ~r{ t. 
&-' '..L;II

:::t1.--_ - . _:::Ill _,_ --==:.=..4f~.: 

!l_ --------- ,/ 
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Gambar 3.5 Dump Truck 

3.5.1	 Waktu Siklus Dan Kerja Dump Truck 

Adapun rumus waktu siklus dan kelja dump truck adalah : 

Cm =Tmuat + Tangkut + Tbuang + Tkembali + Ttunggu,putar 

D D
Cm =n..Cms+-+/1 +-+/2

VI	 V2 

n=~ 
qlxk 

Dimana: 

n : Jumlah siklus yang diperlukan pemuat untuk memuat truck 

C I : Kapasitas rata-rata dump truck (m3, cu,yd)
 

q I : Kapasitas bucket pemuat (loader, excavator)
 

k : raktor bucket pemullt
 

Cms : Waktu siklus pemuat (Ioader,excavator, men it)
 

o : Jarak angkut dump truck (m,yd) 

V I : Kecepatan rata-rata dump truck bcrmuatan (m/menit,yd/menit) 

V2 : Kecepatan rata-rata dump truck kosong (m/menit,yd/menit) 

I 
L 
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tl : Waktu buang standby sampai pembuangan mulai (menit) 

t2 : Waktu untuk posisi pengisian dan pemuat mulai mengisi (menit) 

3.5.2 Perkiraan Jumlah Dump Truck 

Untuk pekerjaan kombinasi dump truck denga pemuatnya 

(loader/excavator), jumlah dump truckyang dibutuhkan agar efisiensi kerja 

maksimum pada kondisi normal dapat dihitung dengan formula berikut : 

M= Cmt
 
n.Cms
 

Dimana: 

M : Jumlah dump truck
 

Cmt : Waktu siklus dump truck (menit)
 

n : Jumlah siklus yang diperlukan pemuat untuk mengisi dump truck
 

Cms : Waktu siklus pemuat (loader/excavator) (menit)
 

n.Cms: Waktu muat dump truck
 

i 
,I 

" 

3.5.3 Analisis Produksi Dump Truck 

Produksi dump truck (Q) =qx 60 xE (m3/jam, cu.yd/jam) 
Cm 

Dimana: 

q : Kapasitas volume bak (m3, cu.yd) 

E : Etisicnsi kcrja 

Cm : Waktu siklus dalam mcnit 

1_ 
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Adapun faktor tabel yang mendukung dalam menganalisis produksi 

dump truck: 

Tabel 3.5.3 Daftar Rimpull 

Gigi Kecepatan Rimpul 

(mph) (Ib) 

1 3.2 19.900 

2 6.3 10.100 

3 11.9 5.350 

4 20.8 3.060 

5 32.7 1.945 

3.6 Vibrator Roller 

Versi lain dari tandem roller adalah vibration roller (penggilas getar). 

Vibration roller mempunyai effisiensi pemadatan yang sangat baik. Alat ini 

memungkinkan digunakan secara luas dalam liap jt=nis pekerjaan pemadatan. 

Efek yang diaklbatkan vibration rolleradalah gaya dinamis Lerhallap I-I 
tanah. Butir-butir tanah cenderung mengisi bagian-bagian yang kosong yang 

I 
terdapat di antara butir-butirnya. Sehingga akibat getaran ini tanah menjadi padat, I 
dengan susunan yang lebih kompak. 

Ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pemadatan dengan 

menggunakan vibration roller: 

1. Frekwensi getaran 

2. Amplitudo getaran, dan 
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3. Gaya sentrifugal 
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Gambar 3.6 Vibration Roller 

3.6.1 Analisis Produksi Pemadatan 

Produksi pemadatan dinyatakan dalam compacted cubic yard per jam 

(ccy/jam) atau compacted cubic meter per jam (cern/jam). Rumus dibawah ini bisa 

dipakai untuk menghitung produksi pemadatan : 

satuanfnggris =CCY / jam = WxLxSxC
 
P
 

satuanmetrik =CM3/ jam == WxLxS 
p 
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Dimana: 

W = lebar pemadatan dalam satu laluan (feet untuk satuan Inggris atau 

meter untuk satuan metrik). 

L =Tebal lapisan (inch atau mm). 

S = Kecepatan rata-rata (mph atau km/jam). 

C =Tetapan konversi dari satuan inggris ke satuan metrik : 

5280 = 16,3 
C = 12x27 

P = Jumlah pass yang diperlukan untuk kepadatan tertentu. 

Adapun faktor tabel yang mendukung dalam menganalisis produksi 

vibration roller: 

TabeI3.6.1 Kecepatan Operasi (V) Tergantung Dan Jenis Pemadat 

Tipe Pemadat 

Mesin gilas roda besi
 

Mesin gilas roda ban
 

Mesin gilas getar (PTR)
 

Kompaktor tanah
 

Mesin gilas roda ban
 

Tamper
 

Kecepatan V (km/jam)
 

± 2,0 km/jam
 

± 2,5 km/jam
 

± 1,5 km/jam
 

± 4-10 km/jam
 
~-± 2,5 km/jam -~ 

± 1,0 km~iam 

I
 
I: 

I 
I
 

I 
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TabeI3.6.1 Lebar Pemadatan Efektif (W) 

Tipe Pemadat W(m) 

Mesin gilas macadam 

Mesin gilas tandem 

Kompaktor tanah 

Mesin gilas roda ban 

Mesin gilas getar besar (PTR) 

Mesin gilas getar kecil (PTR) 

Lebar roda gerak = 0,2 m 

Lebar roda gerak = 0,2 m 

Lebar roda gerak = 0,2 m 

Jarak terluar roda luar = 0,3 m 

Lebar roller = 0,2 m 

Lebar roller = 0, I m 

3.7 Dump Wagon 

Untuk pengangkutan material yang khusus dan dalam jumlah besar maka 

dipakai suatu alat angkut yang dinamakan dump wagon. Dilihat dari eara 

pembuangannya, maka dump wagon dapat dibagi 3 maeam : 

1.	 Rear dump (Pembuangan kc bclakang) 

2.	 Side dump (Pembuangan ke samping) 

3. botton dump (pembuangan ke bawah) 

Masing.masing ke tiga macam tadi penggunaanya disesuaikan dengan keadaan 

dan kebutuhan di lapangan. Bebcrapa keuntungan yang didapat dari pcnggunaan 

dump wagon antara lain: 

I.	 Material yang diangkat cukup bcsar 

2.	 Bisa digunakan penarik tersendiri, sehingga bisa menghcmat penggunaan alat
 

bcrat
 

I 
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Gambar 3.7 Dump Wagon 

3.8 Analisis Simulasi Biaya Operasional ~Iat Berat Sesuai Dengan Bidang 

Pekerjaan Yang Dikerjakan
 

Analisis simulasi biaya operasional alat berat terdiri dari :
 

A.	 Waktu yang dibutuhkan pada semua bidang pekerjaan yang dikerjakan 

B.	 Biaya sewa yang dibutuhkan pada semua bidang pekerjaan yang dikerjakan 

C.	 Biaya operasional dalam pelaksanaan pekerjaan pada semua bidang pekerjaan 

yang dikerjakan 

A. Waktu yang dibutuhkan pada semua bidang pekerjaan yang dikerjakan 

•	 Tahap galian drainasilsaluran 

Untuk melaksanakan tahap penggalian drainasi/saluran, alat yang 

digunakan adalah backhoe. Analisis simulasi wal{tu yang (jibutunKaIl untuk lahap 

penggalian drainasi/saluran adalah : 

Waktuyangdihutuhkan = Volume tan ahyangdigali .
~fL:'_~r()~/~I':\'~~~!,:,~h()er (han) 
jumlahjam ker japerj,~ri 
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• Tahap uruganltimbunan drainasilsaluran 

Untuk melaksanakan tahap uruganltimbunan drainasi/saluran, alat yang 

digunakan adalah dump truck. Analisis simulasi waktu yang dibutuhkan untuk 

tahap uruganltimbunan drainasilsaluran adalah : 

Waktuyangdibutuhkan = Volume tan ahurugan Itimbunan (hari)tnxProduksidumptruck]

jumlahjam ker japerhari 

• Tahap Stripping drainasi/saluran 

Untuk melaksanakan tahap stripping drainasilsaluran, alat yang digunakan 

adalah buldozer. Analisis simulasi waktu yang dibutuhkan untuk tahap stripping 

drainasilsaluran adalah : 

Volume tan ahstripping (hari)
Waktuyangdibutuhkan = lnxProduksibuldozerJ 

jumlahjam ker japerhari 

• Tahap pemadatan drainasi/saluran 

Untuk melaksanakan tahap stripping drainasi/saluran, alat yang digunakan 

adalah vibration roller. Analisis simulasi waktu yang dibutuhkan untuk tahap 

pcmadatan drainasi/saluran adalah : 

Volume tan ahpemada tan 
(hari)Waktuyangdibu/uhkan = 1nx Pr()d~'5:~~vib!.~!!l!_r!Cl!H~!.J 

i~~/~hjam ker japerhari 

B. Biaya scwa yang dibutuhkan pada scmua bidang pckcrjaan yang dikcriakan 

• Tahap galian drainasi/saluran 

lJiayasewabackhoe = biayasewabackhoel harixjumlahbackhoexwaklu 
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• Tahap urugan/timbunan drainasilsaluran 

Biayasewadumptruck =biayasewadumptruck I harixjumlahdumptruckxwaktu 

•	 Tahap stripping 

Biayasewabuldozer = biayasewabuldozer(1hari)xjumlahbuldozerxwaktu 

• Tahap pemadatan 

Biayasewavibrationroller =biayasewavibrationroller Iharixjumlahvibrationrollerxwaktu 

c.	 Biaya operasional dalam pelaksanaan pekeriaarrpada semua bidang pekerjaan
 

yang dikerjakan
 

•	 Tahap galian drainasilsaluran 

Operasionalbackhoe = kebutuhansolarbackhoexharg asolarxjmlbackhoexwaktu 

Biayaoperator, tenaga = fjmloperatorbackhoexupahxwaktu] + fjmltenagabackhoexupahxwaktu] 

I 

• Tahap uruganltimbunan drainasilsaluran 

Operasionaldumplruck =kebuluhansolarD.Txharg asolarxjmlD.Txwaktu I 
Biayaoperator,tenaga = fjmloperatorD.TxupahxwakJu l+ fjmltenagaD.TxupahxwakJu] 

•	 Tahap stripping _J
.Operasionalbuldozer·=kebuluhans6larouldiJierXhargasoliitXjmloulaozerxwaktu I 
Biayaoperalor,lenaga = fjmloperatorbuldozerxupahxwaktu] + fjmltenagabuldozerxupahxwaktu] :' 

I 

•	 Tahap pemadatan 

OperasionalVibrationRol/ler = kebutuhan.wlarV.Rxh arg asolarxjmlV.Rxwaktu 

Biayaoperalor,lenaga = [jmloperalorV.Rxupahxwaktul+ umllenaga V.Rxupahxwaktu l 


