
BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Teori Antrian

Kegiatan antrian sering dijumpai dan tidak pernah lepas dari aktifitas diri kita

baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Misainya kebutuhan

jasmani adalah aniri berbelanja di pasar atau supermarket, antrl pembayaran rckcning

telcpon atau pembayaran rekening air, sedangkan untuk kebutuhan rohani seperti kita

menunggu giliran mengambii air wudhu di masjid-masjid untuk menunaikan shalat

W till IV l-»Ci iCtlllClClil.

Deret antnan juga bisa ditemukan di mdustri-industri bask itu pada sektor
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manusia saja yang mengalami deret antrian tetapi benda kerja dan informasi juga bisa
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akan antrl bila barang tersebut akan diturunkan, begitu juga pesawal ierbang harus

antri dalam deretan untuk menggunakan landasan, bahkan terkadang pesawat harus

berputar-putar beberapa waktu diatas udara untuk menunggu pengosongan landasan,

contoh antnan lainnya yaitu mobii yang berhenti di traffic light, peralatan-peralatan

yang menunggu diservis, pelanggan yang menunggu pelaksanaan pembangunan pada
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jasa layanan kontraktor dan lain sebagainya terkadang melelahkan bagi kita yang

mengalaminya.

3.1.1 Konsep dasar teori antrian

Pada gambar 2.1 kedatangan adalah populasi yang memasuki sistem antrian

untuk mendapatkan jasa pelayanan. Populasi dapat segera menerima pelayanan

apabila antrian sedang kosong atau tidak ada yang menunggu dan akan menuju

fasiiitas pelayanan berdasarkan sistem pelayanan yang berlaku. Sesudah pelayanan

lengkap populasi akan keluar dari sistem.

3.1.2 Eiemen-eiemen pokok dalam sistem antrian

Eiemen-eiemen pokok dalam sistem antrian pada industri beton ready mixed:

a. Sumber Masukan

Sumber masukan dari sistem antrian di industri beton ready mixed berupa

sejumlah pelanggan yang memesan campuran beton ready mix dengan mutu

beton tertentu.

b. Pola Kedatangan

Pola kedatangan (arrival pattern) pelanggan yang memasuki sistem antrian

pada industri beton ready mixed, datang dengan tingkat kedatangan (arrival

rate) yang acak (yaitu berapa banyak individu-individu per periode yvaktu).

c. Disiplin Antrian

Perusahaan beton ready mixed, didaiam menerima pesanan beton ready

mixed berdasarkan ketentuan pertama datang pertama dilayani atau dengan

istilah FIFO (First In First Out).



d. Kcpanjangan Antnan

Kapasitas sistem pada industri beton ready mixed, sangat dibatasi oleh

jumiah truckmixed yang ada, bila kapasitas I truk ada yang 7 nr = 10 unit,

berarti sistem mampu melayani pelayanan sebanyak 70 m ' sekaligus.

c. Pola Pelayanan

Pola pelayanan pada industri beton ready mixed, didaiam melayani

pelanggan dalam suatu sistem tergantung dari jarak pengiriman sehingga

waktu pengiriman bersifat acak.

f. Keluaran (exit)

Sesudah pelanggan selesai dilayani, pelanggan keluar dari sistem.

3.1.3 Struktur teori antrian

Ada 4 model struktur antrian yang terjadi dalam sistem antnan :
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Gambar 3.1 Single channel - single phase
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7) Single channel - multiplephase

Model ini menunjukan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan

secara berurutan namun hanya memiliki satu jalur untuk memasuki sistem

pelayanan.
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Gambar 3.2 Single channel - multiple phase

3) Multiple channel - single phase

Ada dua atau lebih fasiiitas pelayanan yang dapat melayani secara bersama

;ngan satu stasiun peiayanan

p elayaiian

\.Oi"\i}fw

/ /
/

/ . / „ .
/

/

AlVTi^n
, /

/ 11 list
/

/
" /

/

W' wr \_s:infi
/

/ /

^ ,M<f If/

w

(Jam bar 3.3 Multiple channel - single phase

4} Multiple channel - multiple phase

Bentuk ini mempunyai beberapa fasiiitas peiayanan pada setiap tahap

dengan beberapa stasiun pelayanar
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Gambar 3.4 Multiple channel - multiple phase

Berdasarkan pada sifat proses pelayanan, fasiiitas peiayanan dalam susunan

channel (single atau multiple) dan phase (single atau multiple) yang akan membentuk

berbagai struktur antrian yang berbcda-beda. Istilah phase berarti tahap-tahap yang

haras dilalui para individu-individu agar pelayanan dinyatakan lengkap.

Metode struktur antrian yang terjadi dalam sistem antrian pada industri beton

ready mixed dengan rnenggunakan susunan : Single Channel Single Phase.

3.1.4 Modei teori antrian

Model matematika dapat dibedakan dalam metode analitis dan metode numeris.

Untuk mendapatkan jumiah truck mixer yang optimal, tidak dapat diselesaikan

dengan menggunakan metode analitis. Untuk mencapai pengoptimalan pelayanan,

diperlukan proses pcnguiangan untuk suatu model matematika, jadi model antrian

yang dapat diterapkan pada industri beton ready mixed hanya dapat diselesaikan

dengan simulasi atau model antnan secara numeris.



3.1.4.1 Model antrian secara numeris

Metode numeris melibatkan penggunaan prosedur-prosedur komputasi untuk

menyelesaikan persamaan-persamaan yang ada. Jika model matematika dan suatu

sistem antrian tidak diperoleh infbrmasi secara analitis, maka model tesebut dapat

diselesaikan secara numeris, teknik khusus yang disebut simulasi akan memecahkan

persamaan-persamaan model langkah derm langkah. Ilasilnya adalah nilai pada setiap

langkah penghitungan menggambarkan keadaan sistein yang dimodelkan pada saat

itu.

a Simulasi

Simuiasi adalah duplikat atau abstraksi dari persoalan kehidupan nyata ke

daiam model-model matematika. Dalam ha! mi biasanya dilakukan

penyerderhanaan, sehingga pemecahan dengan model-model matematika

bisa dilakukan. Simulasi sering digunakan dalam pemecahan masalah

antrian dengan mengimitasi garis tunggu dengan menggunakan angka-

angka sehingga keputusan yang dibuat bisa mendekati kenyataannya.

Pemecahan masalah dengan model simulasi biasa dilakukan dengan

memakai komputer, sebab banyak ha! atau perhitungan - perhitungan yang

terialu rumit dihitung dengan tangan.

b Modei simulasi tipe stochastic

Model ini disebut juga sebagai simulasi monte carlo. Didaiam proses

stochastic sifat-sifat keluaran (output) dan proses ditentukan berdasarkan

hasil dari konsep random (acak). Meskipun output yang diperoleh dapat



dinyatakan dengan rata-rata. kadang-kadang ditunjukan pula pola

penyimpangan.

3.1.5 Model-mode! keputusan antrian

Pemilihan satu modei antrian yang sesuai hanya dapat memberikan data

ukuran-ukuran kinerja yang menjabarkan perilaku sistem yang bersangkutan.

Penggunaan teori antrian dalam praktek melibatkan dua aspek utama, yaitu :

a) Pemilihan model matematis yang sesuai dan mewakili sistem secara

memadai dengan tujuan menentukan ukuran kinerja sistem tersebut.

b) Penerapan sebuah model keputusan yang didasari oleh ukuran kinerja

sistem tersebut dengan maksud perancangan sarana pelayanan.

Dalam sistem antrian mengenal dua biaya yang berkaitan yaitu biaya tidak

langsung (indirect cost) pada individu-individu yang menunggu dan biaya langsung

(direct cost) unluk penyedian pelayanan.

Komponen-komponen dan kedua biaya tersebut adalah :

a) Biaya menunggu

Biaya menunggu mencakup biaya menganggurnya karyawan, kehiiangan

pelanggan, kehiiangan pcnjualan. kemacetan sistem atau kehiiangan

kepercayaan. Biaya menunggu tidak selalu mudah ditentukan bahkan

sangat sulit pada kasus-kasus tertentu.

b) Biaya peiayanan

Biaya pelayanan meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk melayani

customer, biava ini mencakup biava investasi fasiiitas, biaya



pemeiiharaan. biaya latihan dan biaya variabel seperti gaji karyawan

Penambahan fasiiitas peiayanan dapat mengurangi biaya menunggu.
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Gambar 3.5 Total biaya menunggu dan biaya pelayanan (Hamdy A Taha, 1997)

3.1.6 Model Tingkat Aspirasi

Model tingkat aspirasi menyadari kesuiitan dalam mengestimasikan parameter

biaya dan model ini didasari oleh analisis yang lebih sederhana. Model ini secara

langsung mcmanfaatkan karakteristik yang terdapat dalam sistem yang bersangkutan

dalam memutuskan nilai-nilai optimal dari parameter perancangan. Optimasi ini

dipandang dalam arti memenuhi tingkat aspirasi tertentu yang ditentukan oleh

pengambilan keputusan. Tingkat aspirasi didetlnisikan sebagai batas atas dan nilai-

nilai ukuran yang saiing bertentangan yang ingin diseimbangkan oleh pengambilan

iiTPTV '"*"' iCQrt tf^rcpHjltIS.V'lJvu.viOt.i-ii ivi JWi_/vi(..

Daiam model pelayanan berganda dimana kita perlu menentukan jumiah

pelayanan c yang optimum, dua ukuran yang saiing bertentangan adalah :

I) Waktu menunggu yang diperkirakan dalam sistem Ws.

' \ PrnQPtitacp \i/oL''t"ii m^nfTfTO-ntTi ir nqro r\Aiq\?pn x
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Kedua ukuran ini mencerminkan aspirasi pelanggan dan pelayan. Anggaplah

tingkat aspirasi (batas atas) untuk Ws dan Xdiketahui a dan p. Maka model tingkat

aspirasi dapat diekspresikan secara sistematis sebagai benkut:

Ws < a dan X < p

Kisaran c yang dapat diterima

Gambar 3.6 Jumiah optimal pciayan dengan menggunakan tingkat aspirasi
(namdy A. Taha, 1997)

3.2 Simulasi Monte Carlo

Arti istilah Monte Carlo sering dianggap sama dengan simulasi probabilistic

Namun Monte Carlo mempunyai teknik memilih angka secara random dari distribusi

probabilistik untuk menjalankan simulasi. Jadi Monte Carlo bukanlah jenis simulasi,

melamkan suatu teknik yang digunakan dalam simulasi. Dasar simulasi Monte Carlo

adalah melakukan eksperimen pada kemungkinan atau probabiiitas eiemen-eiemen

melalui random sampling. Metode ini dapat menterjemahkan yvaktu kedatangan dan

yvaktu pelayanan menjadi distribusi probabiiitas dan menghasilkan infbrmasi keluaran
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dari pcnggunaan waktu kedatangan dan waktu pelayanan. Jika jumiah observasi

meningkat, hasil simuiasi akan lebih dekat dengan situasi nyata.

Simulasi Monte Carlo pada dasarnya adalah suatu metode yang digunakan

untuk menghasilkan out come dan suatu distribusi probabiiitas.

Proses random dalam simulasi Monic Carlo mempergunakan angka-angka

random. Angka random ini adalah suatu set angka yang kemungkinan timbulnya

adalah sama (probabiiitas timbulnya angka tersebut sama) dan pola angka yang

tiinbul tidak dapat diidenfikasikan.

Bilangan random yang digunakan dalam metode ini dapat bcrasal dari bcrbagai

sumber yang menunjukan kerandoman yang diperlukan. Khususnya dapat diperoleh

dan 2 sumber, yaitu :

1) Untuk penyelidikan yang luas tergantung pada komputer yang dapat

menampilkan bilangan random

2) Untuk penyelidikan yang sederhana biasanya menggunakan biiangan-

bilangan dan suatu tabel bilangan random.

Penggunaan dari bilangan random ini bertujuan agar setiap kejadlan memiliki

kesempatan yang sama untuk diamati, disamping unluk memamin bahwa sampel

yang diambil benar-benar dipilih secara acak. Cara pengambilan bilangan random

dilaksanakan secara acak dari tabel bilangan random yang bisa dilihat dalam setiap

lampiran-lampiran buku-buku teks statistik. Karena simuiasi Monte Carlo sering

disebut puia dengan simulasi probabilistic maka diperlukan analisa distribusi

probabiiitas.
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3.2.1 Distribusi probabiiitas

Distribusi probabiiitas adalah model matematika yang menghubungkan nilai

variabel dengan probabiiitas teriadinya nilai itu didaiam populasi. Ada dua macam

distribusi probabiiitas, yaitu : distribusi kontinyu dan distribusi diskrit.

3.2.2 Maeain-macain distribusi kontiyu dan diskrit

Ada beberapa jems distribusi probabiiitas, baik yang diskrit maupun yang

kontinyu yang sering digunakan dalam ilmu manajemen dan operasi riset diantaranya,

yaitu :

1) Distribusi poisson

Distribusi ini digunakan untuk menggambarkan distribusi kedatangan per

unit waktu pada fasiiitas produksi meiiputi kedatangan kendaraan pada

gerbang tol, kedatangan pengendara sepeda motor pada pompa bensin.

Situasi tersebut dapat digambarkan dengan variabel acak diskrit berupa

bilangan bulat berniiai nor, negatif 0,1,2,3... dst.

Pi x \ = v=!) i i3

P(X) = probabiiitas tepat terjadinya x.

A = jumiah keiadian per interval yvaktu.

2) Distribusi eksponensial

Bila jumiah kedatangan per unit waktu digambarkan oleh distribusi poisson,

maka interval waktu ( yvaktu selang dua kedatangan berurutan ) akan

berdistribusi eksponensial. Berarti waktu selang kedatangan tidak harus
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merupakan jumiah unit waktu yang bulat. Karakteristik distribusi

eksponensial digunakan untuk menggambarkan distribusi waktu pada

fasiiitas produksi dengan mengasumsikan bahwa waktu peiayanan bersifat

acak. Artinya yvaktu untuk melayani pendatang tidak tergantung dan

banyaknya waktu yang telah dinabiskan untuk melayani pendatang

sebelunmya dan tidak tergantung pada jumiah pendatang yang sedang

menunggu untuk dilayani.

P(t) = ue~*

P(T< t) = 1- e^lt

P(T< t) = probabiiitas pelayanan akan berkurang atau sama dengan t

3) Distribusi normal

Distribusi ini mempunyai kedudukan penting dalam ilmu manajemen,

karena distribusi nonnal mempunyai sifat yang dapat digunakan pada

berbagai situasi manajerial dimana pengainbil keputusan harus membuat

keputusan berdasarkan sampel.

3.2.3 Distribusi frekuensi

Data yang diperoleh dari hasil peneiitian atau hasil pengujian terhadap suatu

obiek biasanya dibuat dalam bentuk angka-angka yang pada umumnya tidak tersusun

dan masih merupakan bahan mentah, tidak dapat memberikan infbrmasi kepada yang



mclihatnya sehingga diperlukan teknik pengolahan supaya data yang terkumpul

memberikan arti.

Oleh karena itu data yang terkumpul perlu disusun skor yang dimulai dan skor

yang paling rendah sampai ke skor yang paling tinggi. Untuk membuat daftar

distribusi irekuensi dengan panjang kcias interval yang sama, maka dilakukan

langkah sebagai berikut:

a) Menentukan rentang (R);

R = X„-Xi

dengan ; Xn nilai observasi terbcsar

Xi = nilai observasi terkecil

b) Menentukan jumiah kelas interval yangdiperlukan

Banyaknya kelas sebaiknya antara 7 dan 15, paling banyak 20. (tidak ada

aturan umum yang menentukan jumiah kelas), atau menggunakan rum us :

K = 1 -t 3,322 log N

dengan ; K = banyaknya kelas

N = banyaknya nilai observasi

c) Menentukan interval kelas yaitu :

dengan ; I = interval kelas



A. Distribusi frekuensi reiatif kumulatif

Daftar distribusi frekuensi dengan banyak data biasanya tidak dmyatakan dalam

frekuensi sebenarnya atau frekuensi mutlak, melamkan dmyatakan dalam persen,

sehingga didapat daftar distribusi irekuensi reiatif Jika dijumlahkan selangkah

demi selangkah maka dinamakan distribusi irekuensi kumulatif unluk frekuensi

mutlak dan frekuensi reiatif kumulatif untuk distribusi frekuensi reiatif.

Mengingat ada dua cara untuk menjumlahkan distribusi frekuensi kumulatif,

maka juga ada dua macam daftar distribusi frekuensi kumulatif yakni distribusi

kumulatif kurang dan (menjumlahkan data dari atas kehawah) dan distribusi

kumulatif lebih dari (menjumlahkan data dan bawah keatas).

B. Histogram dan poligon frekuensi

Untuk mempermudah daiam penyajian data suatu tabel senngkali data disajikan

dalam bentuk grafik. Histrogram dan poligon adalah dua gambaran secara grafik

dari distribusi frekuensi.

3.2.4 liji chi kuadrat

Hasil yang diperoleh dalam sampel tidak sama dengan hasil-hasil yang secara

teoritis diharapkan sesuai dengan aturan-aturan probabiiitas. Peneiitian empiris

menunjukkan bahwa asumsi distibusi eksponensial maupun poisson senngkali tidak

tepat. Karena itu asumsi harus dipenksa sebeium mencoba menggunakan suatu

model. Maka terlebih dahulu harus melakukan test kebaikan suai dengan

menggunakan Uji Chi Kuadrat untuk memeriksa dan menentukan sejauh niana



distribusi-distribusi teoritis, sepcrti distribusi normal, poisson, eksponensial, dll,

sesuai dengan distribusi-distribusi empiris yang diperoleh dan data sampel.

Langkah-langkah melakukan uji Chi Kuadrat, sebagai berikut:

1. Membuat distribusi frekuensi pada data hasii peneiitian.

2. Menentukan frekuensi yang diharapkan dari sampel (oi).

Yaitu menghitung nilai tengah dari distribusi frekuensi hasii pengamatan

(oi) kemudian dilakukan penyamaan antara nilai tengah yang diperoleh

dengan distribusi probabiiitas teoritis yang diharapkan sehingga didapat

frekuensi yang diharapkan (ei). Peraturan umum yang harus dipenuhi jika

frekuensi yang diharapkaiL frekuensi teoritis (ei) dalam setiap interval tidak

lebih besar dari 5 maka dilakukan penggabungan beberapa interval sampai

peraturan ini dipenuhi

3. Melakukan test kebaikan sua! dengan uji Chi Kuadrat, adapun iangkah-

langkahnya adalah sebagai berikut:

a) Menentukan pengujian distribusi (hipotesis) terhadap distnbusi tertentu

H0 atau hipotesis no/ (null hypothesis) merupakan hipotesis yang akan di

uji dan nantinya akan diterima atau ditolak tergantung pada hasii

eksperimen atau sampelnya. Hi merupakan hipotesis ahernatif

(alternative hypothesis), pengujian diatas membutuhkan observasi

sampel yang bersifat random



n sb) Taraf signifikasi a

Nilai taraf signifikasi yang digunakan adalah 5%.

c) Derajat kebebasan

v -

dengan ; v = derajat kebebasan

K - banyaknya sampel (kelas)

d) Nilai krltis

X2 ,uM) - X., >=> tabel statistik Uji Chi kuadrat

e) Nilai Uji Chi Kuadrat

7 ^—i i OI — ci !

UtilSiUli oi = frekuensi obsevasi

ei = frekuensi harapan

K = banyaknya kelas

Jika dalam hipotcsa X" yang dihitung lebih besar dari suatu nilai kritis tertentu,

maka frekuensi yang diobservasikan berbeda nyata dari frekuensi yang diharapkan.

3.2.5 Metode visual

Metode visual adalah suatu metode yang membandingkan histrograrn

probabiiitas teoritis dengan histrograrn probabiiitas observasi. Jika keduagrafik sudah

didapat dianggap sama, maka distribusi probabiiitas mengikuti disribusi probabiiitas

teoritis yang telah ditentukan sebelumnya.

Metode visual menggunakan prosedur Quantil-Quantil Plot (Q-Q plot),

dilakukan untuk memeriksa distribusi yang terjadi pada waktu pelayanan dan waktu



kedatangan. Q-Qplol adalah teknik grails untuk menentukan apakah 2 kelompok data

berasal dari sumber dengan berdistribusi yang sama.

Q-Q plot adalah penggambaran dan quantii kelompok data pertama terhadap

quantii kelompok kedua. Berdasarkan quantii, maksudnya adalah pecahan

(persentasl) dari titik dibawah nilai yang dilentukan. Dalam ha! ini 0,3 (30%) quantii

adalah titik dimana 30% dari data terletak dibawah dan 70% terletak diatas nilai

tersebut.

Sebuah garis referensi 45° juga digambarkan. Bila kedua kelompok data berasal

dari sumber yang berdistribusi sama, maka titik-titik seharusnva icrlelak mcndekati

garis referensi ini. Semakin besar jarak dan garis referensi ini, semakin besar bukti

untuk disimpulkan bahyva kedua kelompok data tersebut berasal dari sumber yang

memiliki distribusi berbeda.

Keuntungan dari grafik Q-Q plot :

1. Ukuran sampel tidak harus sama

2. Banyak aspek distnbusi yang dapat sekaligus di uji

Misalnya : bila kedua kelompok data berasal dari sumber yang

berdlstribusinya berbeda oleh perubahan lempat, maka titik-titik akan

bergeser keatas atau kebawah dari garis referensi 45".

Grafik Q-Q plot sama dengan grafik probabiiitas. Untuk grafik probabiiitas,

quantii dari saiah satu kelompok data diganti dengan quantii dari sebuah distribusi

teoritis.

Contoh grafik : / ~ ~~^7>k

*V^K s I "7/



Gambar 3.7 Gambar Q-Q plot

Grafik Q-Q plot diatas menunjukkan:
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2. Nilai dan batch 1 jeias lebih tmggi dan nilai batch 2

Dalam penulisan tugas akhir ini yang menjadi objek peneiitian berdasarkan

teori-teori yang telah disebutkan diatas adalah industri beton ready mixed. Karenanya

ai-akan aiuraixan seaik.ii xenxang maustri oeion reaay mixea.

3.3 Industri Beton Ready Mixed

Daiam sebuah perusanaan mdustn, termasuk industri ready mixed, berlangsung

apa yang dinamakan dengan proses produksi, yaitu proses yang mengolah input

menjadi output. Daiam ha! ini inputnya berupa pasir, kenkii, batu pecan, semen dan

bahan tambah ( additive ). Sedangkan outpuinya berupa campuran beton cor siap

luang ( ready mixer concrete ). Untuk mengetahui proses pelayanan, dimulai dari
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pengambilan material sampai dengan proses pengiriman beton ready mixer kc lokasi

pengecoran,dapat dijeiaskan pada gambar dibawah ini.

Q 8

Gambar 3.8 Sistem pelayanan pada industri ready mixed

veteranaan :
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Tempat penimbunan agregat halus.
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i empat penvimpanan agregat kasar dan halus (stockpile).
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12 Tempat penvimpanan bahan addiiij.

i -\ = 1-4sitIi/ri7V}fT lJlAtvii

!4 = Tempat menunggu /'n/dir mixer.

a = Pengangkutan agregat halus dari sumber oleh dump truck ke stockpile.

b Pengangkutan agregat kasar dari sumber oleh dump truck ke stockpile.

c = Pengangkutan material dari stockpile oleh loader ke timbangan material,

d = Pengiriman pesanan beton ready mixer dan bathcingplant oleh /n/cA'

ffitXcr kc lOicasi ocrii^ccoran.

e Pcngisian /rz/c£ mixer dari tempat menunggu kc hatching plant.

Pada gambar 3.8 dapat dijelaskan bahyva pada sistem pelayanan di industri

beton ready mixed mencakup :

I Penyediaan bahan material

a) Agregat kasar dan halus

Agregat kasar dan halus diangkut oleh dump truck dari sumber untuk

dikirim ke tempat penimbunan agregat di base camp, lalu diterima

dibagian penerimaan agregat untuk diiakukan pengujian di laboratorium.

Setelah pengujian agregat telah memenuhi syaral agregat, agregat bisa

disimpan di stockpile, agregat kasar dan halus disimpan secara terpisah

sesuai ukuran inasing - masing di stock pile. Pengujian agregat bisa

dilakukan setiap hari atau sewaktu - waktu apabila terjadi perubahan

sumber atau kondisi agregat.
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b) Semen

Penvimpanan semen di letakkan di silo baja plant, kapasitas satu silo di

PT. Adhi Karya mampu menampung 40 ton dan 20 ton beton. Produsen

semen memberikan iaporan hasil test semen setiap bulan, sedangkan

semen yang ada di batching plant dapat diambil sewaktu - waktu jika

diperlukan, untuk dilakukan pengujian di iaboratorium.

c) Admixture

Admixture disimpan didaiam drum piastik atau baja dan terlindung dari

konlaminasl luar, admixture dikontrol kondisinya setiap harl daiam

produksi beton ready mixer berjalan.

d) Air

Pengetesan air yang dipakai sebagai eampuran seperti yang disyaratkan

dilakukan secara periodik, terutama terhadap kandungan kimia.

2. Proses produksi beton ready mixer

SoIaoIi jty\ tY«p]qini]t'^*l r\rr\cc\c nrA/^uVci Hi1 o L'i i L'or\ for i ol-\i h /jqiiiiiii
vi/wl liiii i nw juivu.j\ciri j Ut vjvj Ui vuui\J! . di iuivUKuj i ivl lvfiii vicliitu w

pengontroian terhadap timbangan material dan alat penakar semen, agar

tidak terjadi kesalahan didaiam pcmbacaan. Kalibrasi dilakukan secara

periodik dan sewaktu - waktu jika diperlukan.

"PfAQ^C *^"*"A^1*ii'C Hot/"vr> r*r\r cior\ rjoVoi •

a) Proses pengangkutan

Materia! yang ada di stockpile seperti pasir dan kerikil / split, diangkui oleh

loader, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam bin timbangan material.



b) Proses penimbangan

Proses penimbangan merupakan proses penyiapan bahan campuran beton,

sebeium proses pencampuran. Bahan bahan material yang akan ditimbang

meliputi : agregat halus ( pasir ), agregat kasar (kenkil), seinen, admixture

dan air.

c) Proses pencampuran

Setelah bahan bahan campuran beton ready mixer selesai ditimbang, maka

oanan tersebui uimasuiCKan Kedaiam trucx mixer, untuic vjiOiah Genaan

kecepatan putaran sesuai standart dengan minimal 70 kali putaran selama

truck mixer berjalan menuju ke lokasi pengecoran, tahapan proses pengisian

kedaiam truck mixer adalah sebagai berikut:

a) Untuk pasir, kerikii / split

Dari aial penimbangan mekanis dipindahkan ke mixer dengan banluan

conveyor. Bahan material ini dimasukkan kedaiam mixer setelah

terlebih dahulu air dimasukkan kira kira 1/3 dari total kebutuhan air

untuk suatu campuran beton ready mixer.

b) Air

Air dimasukkan kedaiam mixer meiaiui pipa. Air ini berasal dari sumur

yang dipompa dengan bantuan alat pemompa dengan tekanan tinggl.

Proses pemasukan air ini tidak sekaligus, pada awalnya sekitar 1/3 dari

total kebutuhan air, kemudian sisanya yang 2/3 dimasukkan pada akhir

proses, setelah bahan - bahan campuran beton ready mixer (pasir,



kerikii, seinen) dimasukkan. Fungsinya sebagai pencampur dari bahan-

bahan yang telah disediakan sebelumnya agar tidak ada yang menempel

pada dinding mixer.

c) Zat additif

Zal addilif dimasukkan bersama- sama dengan air.

d) Semen

Semen ditimbang dengan alat mekanis yang terdapat dibayvah silo.

Semen dimasukkan kedaiam mixer, bisa dimasukkan sebeium atau

sesudah pasir dan kerikii dimasukkan kedaiam mixer.

(Jwtilu UiiiUlii jy Oivili v^Cti i pivj^wUi v*»4u.l.l.i pi vuujVji yCiii*^ iviwtipui. »_/t.i\-*4.4

industri beton ready mixed adalah :
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Gambar 3.9 Sistem produksi pada industri beton ready mixed



Sedangkan prosedur yang terjadi Industri Beton Ready mixed adalah

a) Mesin iddle
b) Persediaan bahan baku
c) Kondisi mesin dan

peraiatan

d) Jadwal produksi
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Gambar 3.10 Prosedur produksi pada industri beton ready mixed

Daiam suatu proses produksi tersebut tentunya akan timbul suatu antnan dan

yvaktu menunggu. Anlrian dan waktu menunggu tersebut dapat berupa antrian

pemesan, truk-truk yang menunggu untuk dimuati dan para pekerja yang terpaksa

menganggur sejenak.

Terjadi atau tidaknya suatu antnan dalam suatu sistem produksi (pelayanan),

tergantung dari faktor-fakior yang mendukung proses produksi

Faktor-faktor tersebut dalam hai ini berupa peraiatan yang dipergunakan, seperti :



1) Truk aduk beton (truck mixer)

Truk adukan beton pada dasarnya merupakan alat campur yang berfungsi

untuk mencampur atau mengaduk sampai merata bahan-bahan pembuat

beton sesuai dengan takaran yang diinginkan di dalam lieding box (box

tempat pencampur yang ada pada truk), alat ini umumnya berpuiar pada

10-15 putaran per menit digerakkan oleh tenaga dan mesin truknya atau

oleh suatu mesin pembantu tersendin dengan bahan bakar solar. Kapasitas

pencampur mi bervariasi antara 3,5 m sampai dengan 7 m'. Truk yang

digunakan pada umumnya mempunyai 3 sumbu roda yang mampu

membawa 7 nr beton.

2) Alat timbangan materia! (bin)

Alat timbangan material mi berupa kotak penimbang dengan sistem

kescimbangan mekanis, banyak digunakan pada instansi pcnakaran dan

dilengkapi indikasi berat jarak jauh elektris, sehingga semua material dapat

dikontro! dari jarak jauh dengan melihat jarum penunjuk pada ruang

kontrol (pengendali).

3) Alat penakar semen

Mesin penimbang yang operasinya berhubungan dengan pengisian semen

dalam jumiah besar sering digunakan baik pada pekerja kecil maupun

besar. Seinen dalam jumiah besar dihembuskan dengan kekuatan yang

tinggl dimasukkan kedaiam silo (tempat penyimpanan semen) yang

kapasitasnya sekitar 60 ton. Silo ini umumnya dilengkapi dengan



mckanisme untuk menimbang jumiah yang besar pada suatu iakaran dan

mengeluarkan lewat suatu lubang ke dalam hopper pencampur atau

langsung ke dalam alat campur.

4) Loader

Loader merupakan alal bantu dalam proyek pembuatan beton cor slap

pakai (ready mixed concrete/ yang berfungsi untuk mengangkut materia!

pasir maupun kerikii ke dalam timbangan mekanis.

5) Pompa beton

Pompa beton atau yang disebut juga dengan concrete pump adalah salah

satu alat yang digunakan untuk mengecor bangunan terutama untuk

bangunan bertingkat. Adukan beton di truk pengaduk di pompa dan

dialirkan meiaiui pipa, kemudian dialirkan ke tempat yang hendak di cor.

Pompa ini dilcmpclkan pada chasis suatu kendaraan atau trailer yang

dipasang dengan lengan'tangkai (boom) yang membawa unit pompanva.

Pompa ini memberikan fieksibilitas yang tmggi di dalam penyediaan beton

f%n/io UiarKniirii IaI/^C! • In+i 11^ «^i t^o t^Oi-io t&-*n->u (itiv>in ironrr W^t"'!"! If* frC'-t caKon-nifclLiu i/v^I t/cik,cii tUKa.M. vjin.Li.rv ^"i|;d \jcl\j.cl iiLi^rx frn~\tr yciiiix ij\^i i uiit^Jii ^v-i/cti^cii

alat untuk mengalirkan campuran beton ready mixed ke tempat pengecoran,

penggunaannya dapat disambung-sambung sesuai kebutuhan, untuk satu

pipanya mempunyai panjang 5 m.


