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BAB  II 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum 

 Peralatan atau alat berat dalam pekerjaan sipil banyak berkaitan dengan 

pemindahan tanah (earth moving) dan segala aspek yang timbul dari peralatan yang 

digunakan untuk memindahkan tanah tersebut. Dalam hal pemindahan tanah ini selain 

memindahkan juga mengadakan pembentukan terhadap permukaan tanah yang baru 

sesuai kondisi fisik/teknis yang diinginkan. Diperlukan beberapa jenis peralatan dan 

metode yang sesuai untuk pembentukan permukaan tanah pada lokasi baru tersebut. 

 Karena pekerjaan ini berhubungan dengan tanah, batuan, vegetasi (pohon, semak 

belukar, dan alang-alang) maka perlu diketahui sifat tanah dan tipe galian tanah. Sifat 

fisik yang harus dihadapi alat berat akan berpengaruh dalam : 

1. Menentukan jenis alat dan taksiran atau kapasitas produksi. 

2. Perhitungan volume pekerjaan. 

3. Kemampuan kerja alat pada kondisi material yang ada. 

 Ketidaksesuaian pemilihan jenis alat berat terhadap kondisi material yang ada 

berakibat tidak efisiennya alat (lost time). 

 

2.2. Karakteristik Tanah 

Tanah (soil) merupakan bagian dari pekerjaan konstruksi yang harus 

diperhatikan karena tanah adalah elemen utama pendukung struktur dalam dunia 

konstruksi. Beberapa jenis tanah mungkin cocok digunakan dalam keadaan aslinya, 

sementara yang lain harus digali, diproses dan dipadatkan agar memenuhi tujuannya. 

Pengetahuan mengenai sifat-sifat, karakteristik dan perilaku tanah sangat penting bagi 

para pelaku proses konstruksi yang melibatkan penggunaan tanah. Sebelum membahas 

penanganan tanah atau menganalisis persoalan-persoalan mengenai pekerjaan tanah 

diperlukan sekali pengenalan lebih lanjut mengenai beberapa sifat-sifat fisis tanah. 

Sifat-sifat ini berpengaruh langsung atas mudah atau sulitnya penanganan tanah, 

pemilihan peralatan dan laju produksi peralatan. 
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2.2.1 Sifat – sifat Tanah 

Material tanah (soil) tidak mempunyai sifat yang benar-benar khas, berbeda 

sekali dengan beton dan baja. Material tanah di alam terdiri dari dari dua bagian yaitu 

bagian padat terdiri dari partikel-partikel material tanah yang padat, sedangkan bagian 

pori berisi air dan udara. Sifat-sifat fisik material tanah juga perlu diketahui, tetapi yang 

penting disini adalah keadaan material tanah yang dapat berpengaruh terhadap volume 

tanah yang dijumpai dalam usaha pemindahan tanah, yaitu : 

a. Keadaan asli sebelum diadakan pengerjaan. Ukuran material tanah demikian 

biasanya dinyatakan dalam ukuran alam, yaitu Bank Measure (BM) keadaan ini 

digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pemindahan tanah. 

b. Keadaan lepas, yaitu keadaan suatu material tanah setelah diadakan suatu 

pengerjaan (disturbed). Material tanah demikian misalnya terdapat di atas truck, 

di dalam bucket, dan sebagainya. Ukuran volume material tanah dalam keadaan 

lepas biasanya dinyatakan dalam Loose Measure (LM) yang besarnya sama 

dengan BM + % swell (kembang) x BM. Faktor swell ini biasanya tergantung 

dari jenis tanah. Maka dapat dimaklumi bila LM mempunyai nilai yang lebih 

besar dari BM. 

c. Keadaan padat adalah keadaan tanah setelah ditimbun kembali kemudian 

dipadatkan. Volume tanah setelah diadakan pemadatan mungkin lebih besar atau 

mungkin lebih kecil dari volume keadaan bank. Hal ini tergantung usaha 

pemadatan yang dilakukan dan jenis material yang dipadatkan. 

Pada tabel 1 dapat dilihat besarnya swell pada jenis-jenis tanah, namun perlu diketahui 

bahwa angka-angka pada tabel 1 tidak pasti. Hal ini tergantung dari berbagai faktor 

yang dijumpai secara nyata di lapangan. 

Tabel  1. Faktor Kembang 

Jenis Tanah Swell (% BM) 

-  Pasir 5 – 10  

-  Tanah Permukaan (top soil) 10 – 25  

-  Tanah Biasa 20 – 45  

-  Lempung (Clay) 30 – 60  

-  Batu 50 – 60 
Sumber : Alat-alat Berat dan Penggunaannya, Ir. Rocmanhadi, Badan Penerbit PU 1983 

 



 

8

 Sedangkan Tabel 2 berikut diberikan conversation ratio untuk beberapa jenis 

tanah dalam keadaan bank measure, loose measure, compacted measure. 

Tabel  2. Faktor Konversi untuk Volume Material 

Conversation Ratio 
Kind of Materials Condition of 

Materials Bank 
Loose 

Loose 
Measure 

Compaction 
Measure 

Sand 

(pasir) 

Bank 

Loose 

Compacted 

1.00 

0.90 

1.05 

1.11 

1.00 

1.17 

0.95 

0.86 

1.00 

Soil 

(tanah liat berpasir) 

Bank 

Loose 

Compacted 

1.00 

0.80 

1.11 

1.25 

1.00 

1.39 

0.90 

0.72 

1.00 

Clay 

(Tanah Liat) 

Bank 

Loose 

Compacted 

1.00 

0.70 

1.11 

1.43 

1.00 

1.59 

0.90 

0.63 

1.00 

Sand & Gravel 

(Tanah campur kerikil) 

Bank 

Loose 

Compacted 

1.00 

0.85 

0.93 

1.18 

1.00 

1.09 

1.08 

0.91 

1.00 

Gravel 

(Kerikil) 

Bank 

Loose 

Compacted 

1.00 

0.88 

0.97 

1.13 

1.00 

1.10 

1.03 

0.91 

1.00 

Bank 1.00 1.42 1.29 
Firmed Gravel 

Loose 0.70 1.00 0.91 
(Kerikil Kasar) 

Compacted 0.77 1.10 1.00 
Sumber : Kapasitas & Produksi Alat-alat Berat, Tabel 1, Ir. Rocmanhadi, Badan Penerbit PU 1983 
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Selain keadaan tersebut di atas, perlu pula diketahui faktor tanah yang dapat 

mempengaruhi produktivitas alat berat, antara lain : 

1. Berat Material 

Berat material adalah berat tanah dalam keadaan asli atau lepas pada suatu 

volume tertentu (ton/m3). Berat material ini akan berpengaruh terhadap volume 

yang diangkut/didorong, berhubungan dengan Draw Bar Pull (DBP) atau 

tenaga terik. 

2. Kekerasan 

Tanah yang lebih keras akan lebih sukar untuk dikerjakan oleh suatu alat, 

sehingga kekerasan tanah ini berpengaruh terhadap produktivitas alat. Oleh 

karenanya diperlukan pengukuran kekerasan tanah. 

3. Daya ikat/Kohesivitas 

Merupakan kemampuan untuk saling mengikat diantara butir tanah itu sendiri, 

sifat ini berpengaruh terhadap alat, misalnya pengaruh terhadap spillage factor 

(faktor luber). 

4. Bentuk 

Bentuk material yang dimaksudkan disini didasarkan pada ukuran butir kecil 

akan terdapat rongga yang berukuran kecil pula, demikian pula pda tanah 

dengan ukuran butir besar akan membentuk rongga yang besar. Ukuran butir 

berpengaruh terhadap pengisian bucket, dengan mengingat kapasitas munjung 

dan rongga tanah yang ada dalam bucket. Konversi juga perlu dilakukan 

terhadap pengembangan (swell) dan penyusutan (shrinkage) material tersebut. 

 

2.2.2 Pengembangan (swell) dan Penyusutan (shrinkage) 

1. Pengembangan (swell). 

Bila tanah mengalami perubahan atau diusik dari kondisi aslinya, bagian pori tanah 

akan dimasuki udara sehingga volumenya lebih besar dari keadaan  asli atau bank 

volume. 

%1001
./
./(%) ×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

volumeloosweight
volumebankweightSwell  

 

 



 

10

2. Penyusutan (shrinkage). 

Bila tanah dipadatkan, bagian udara dipaksa keluar dari pori tanah sehingga 

volumenya lebih kecil dari pada keadaan loose volume maupun bank volume. 

%100
./

./
1(%) ×⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−=

volumecompactedweight
volumebankweight

Shrinkage  

 

2.2.3 Jenis – Jenis Tanah 

Tanah dapat digolongkan menurut ukuran butir-butir yang menyusunnya, 

menurut sifat-sifat fisisnya, atau menurut perilakunya apabila kandungan 

kelembabannya berubah-ubah. Seorang kontraktor terutama memperhatikan lima jenis 

tanah yaitu : kerikil, pasir, lumpur, lempung dan bahan organik. Batas-batas ukuran 

butiran yang sering digunakan sekarang ini adalah sebagai berikut : 

1. Kerikil (gravel) adalah bahan sepeti batuan yang buti-butirnya lebih besar dari ¼ in 

(0.6 mm). Ukuran-ukuran yang lebih besar dari sekitar 10 in biasanya disebut batu. 

2. Pasir (sand) adalah batuan yang hancur yang butir-butirnya mempunyai ukuran 

yang bervariasi dari yang sebesar kerikil sampai 0.002 in (0.05 mm). Pasir dapat 

digolongkan sebagi pasir kasar dan halus, tergantung pada ukuran butirnya. Pasir 

adalah bahan yang lepas, atau tidak kohesif yang kekuatannya tidak dipengaruhi 

oleh kandungan kelembabannya. 

3. Lumpur (silt) adalah pasir yang halus, dan dengan demikian merupakan suatu 

bahan berbutir yang butir-butirnya lebih kecil dari 0.002 in (0.05 mm), dan lebih 

besar dari sekitar 0.005 mm. Lumpur adalah bahan yang tidak kohesif, dan 

kekuatannya kecil atau tidak ada sama sekali. Bahan ini sangat sukar memadat. 

4. Lempung (clay) adalah bahan yang kohesif yang buti-butirnya berukuran 

mikroskopik, kurang dari sekitar 0.005 mm. Kohesi antara butir-butirnya 

memberikan kekuatan yang cukup besar pada lempung ketika kering. Lempung 

mengalami perubahan-perubahan volume yang cukup besar dengan berubah-

ubahnya kandungan kelembaban. Apabila lempung digabung dengan tanah berbutir, 

maka kekuatan tanah yang demikian sangat bertambah besar. 

5. Bahan organik (organic) adalah bahan tumbuh-tumbuhan yang sebagian telah 

hancur. Jika bahan itu ada di tanah yang digunakan untuk maksud-maksud 
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konstruksi, bahan itu harus disingkirkan dan harus diganti dengan tanah yang lebih 

cocok. 

             

2.3. Macam Pekerjaan Tanah 

Pekerjaan tanah dapat dipisahkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu : 

a. Pekerjaan pemotongan tanah (Cutting) 

Pekerjaan yang dimaksud mengurangi ketinggian tanah sampai dengan 

ketinggian yang direncanakan. 

b. Pekerjaan pemuatan (Loading) 

Pekerjaan memuat hasil pemotongan tanah ke dalam alat pengangkut. 

c. Pekerjaan pengangkutan (Hauling) 

Pekerjaan memindahankan tanah ke tempat lain. 

d. Pekerjaan penebaran tanah (Spreading) 

Penebaran tanah untuk mendapatkan tanah yang rata. 

e. Pekerjaan pembersihan permukaan (Stripping) 

Pemotongan bagian permukaan tanah agar bersih dari rumput maupun tanah 

yang kurang baik. 

f. Pekerjaan pemadatan tanah (Compacting) 

Pekerjaan memadatkan tanah agar didapatkan kepadatan tanah yang disyaratkan. 

g. Pekerjaan pembasahan (Watering) 

Pekerjaan membasahi tanah agar pada pelaksanaan pemadatan diperoleh 

kepadatan yang maksimal dalam waktu yang singkat. 

h. Pekerjaan galian tanah (Excavating) 

Pekerjaan membuat lubang atau saluran yang lebih rendah dari permukaan tanah 

dimana alat tersebut berdiri. Karena sifat pekerjaannya yang berbeda-beda, maka 

tiap pekerjaan memerlukan alat yang berbeda pula. 
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Gambar 2.  Alur pekerjaan tanah 

Excavation 

Spreading 

Compacting 

Hauling ke lokasi 

Dumping dilokasi 

Loading 

 

 Tipe Galian Tanah 

 Tanah atau material dimuka bumi ini terdiri dari bermacam jenis, dimana dalam 

hal pemindahan tanah mekanis digolongkan berdasarkan tahanan tanah terhadap usaha 

penggalian (digging resistance). Berdasarkan buku pegangan kuliah Pemindahan Tanah 

Mekanis, jenis tanah yang dijumpai di lapangan adalah : 

1. Tanah Permukaan 

Tanah ini terdapat pada permukaan bumi dan bercampur dengan 

tumbuhan/tanaman kecil. Untuk keperluan pekerjaan sipil ini harus dibersihkan 

(top soil stripping) sehingga bebas dari bahan-bahan organis. Pembersihannya 

dapat dilakukan dengan Bulldozer atau Scrapper, tergantung dari luas medan 

dan kondisi tanahnya. Sebagai contoh bila luas medan relatif besar dan kondisi 

tanahnya berupa tanah organik yang dimana daya dukungnya rendah dengan 

kadar air tinggi, maka digunakan Swamp Dozer dan Scraper.  

2. Tanah Dalam 

Tanah ini terdapat di bawah tanah permukaan (top soil) sehingga penggalian 

dilakukan setelah pembersihan tanah permukaan. Pada umumnya tanah ini 

digunakan sebagai bahan timbunan/konstruksi badan jalan atau pondasi dengan 

memperhatikan persyaratan tertentu. Sedangkan untuk penggaliannya dapat 

digunakan Bulldozer, Scrapper atau Backhoe. 
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3. Batuan 

Penggalian untuk batuan dapat menggunakan bajak (Ripper) yaitu suatu 

peralatan khusus yang terpasang di belakang Bulldozer. Tetapi penggunaan 

Ripper ini sangat terbatas, sehingga apabila batuan cukup keras, harus dilakukan 

peledakan (Blasting). 

  

2.4. Sifat – Sifat Teknis Alat Berat 

 Sumber tenaga alat berat adalah mesin pengegrak utama yang dipasang pada alat 

tersebut. Semua gerakan maupun sistem-sistem hidraulis mengambil tenaga dari mesin 

penggerak utama ini. Faktor-faktor yang menentukan dalam penggunaan alat berat 

adalah : 

a. Tenaga yang dibutuhkan (Power Required). 

b. Tenaga yang tersedia (Power Available). 

c. Tenaga yang dimanfaatkan (Power Usable). 

 Hubungan antara tenaga yang dibutuhkan, tenaga tersedia dan tenaga yang dapat 

dimanfaatkan adalah sangat penting diketahui, karena kita dapat menentukan berapa 

kapasitas alat yang harus kita pilih untuk sesuatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

 Beberapa hal yang mempengaruhi besarnya tenaga yang dapat dimanfaatkan 

dari alat-alat berat sesuai dengan kondisi lapangan yang dihadapi, antara lain : 

a. Temperatur 

Apabila suhu udara naik udara mengembang, hal ini akan mengurangi kandungan 

oksigen per satuan volume udara, sehingga akan mengurangi tenaga mesin pada 

pengaruh ketinggian. Pengaruh berkurangnya tenaga pada mesin akibat temperatur 

ini adalah, tenaga mesin berkurang 1% untuk tiap suhu udara naik 100F, atau tenaga 

mesin bertambah 1% bila suhu udara turun tiap 100 0F dibawah temperatur 85 F. 

b. Pay Load 

Pay Load adalah muatan bersih yang bisa diangkut oleh suatu unit alat pengangkut 

dan dinyatakan dalam Bank Meter Cubic (tanah dalam keadaan asli), Loose Meter 

Cubic (tanah dalam keadaan lepas), maupun Compacted Meter Cubic (tanah dalam 

keadaan telah dipadatkan). 
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c. Tahanan Gelinding (Rolling Resistance) 

Adalah tahanan gelinding terhadap roda yang akan menggelinding akibat adanya 

gesekan antara roda dengan permukaan tanah. 

Tahanan gelinding = W x r (kg) 

Keterangan  :  

 W =  Berat kendaraan (kg) 

 r =  Koefisien tahanan gelinding 

Koefisien tahanan gelinding dapat dilihat pada Tabel 3. 

d. Tenaga Roda (Rimpull) 

Rimpull adalah tenaga gerak yang dapat disediakan mesin kepada roda-roda gerak 

suatu kendaraan beroda biasa (wheels) yang dinyatakan dalam kg atau lbs. Jika data 

rimpull tidak diperoleh dari spesifikasi alat, maka dapat dihitung dengan rumus : 

lbs
mphKec
EffisiensixHPx ..........

)( 
    375Rimpull (lbs) =   

Keterangan :  

 Effisiensi =  Perbandingan daya yang dihasilkan mesin (80 – 85%) 

 Speed =  Kecepatan kendaraan (mph) 

 HP =  Horse Power (daya mesin) 

 1 mph =  1,14 ft/sec  =  27 m.menit 
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Tabel 3.  Koefisien Tahanan Gelinding (r) 

Koefisien Tahanan Gelinding 
Tipe dan Keadaan Landasan 

Roda Besi Roda Ban 

Rel Besi 0.01 - 

Beton 0.02 0.02 

Jalan, macadam 0.03 0.03 

Perkerasan kayu 0.03 - 

Jalan datar, tanpa perkerasan, kering 0.05 0.04 

Landasan tanah keras 0.10 0.04 

Landasan tanah gembur 0.12 0.05 

Landasan tanah lunak 0.16 0.09 

Kerikil, tidak dipadatkan 0.15 0.12 

Pasir, tidak dipadatkan 0.15 0.12 

Tanah basah, lumpur - 0.16 

Sumber : Alat-alat Berat dan Penggunaannya, Tabel II.2, Ir. Rocmanhadi, Badan Penerbit PU 1983 

 

e. Tenaga Tarik (Draw Bar Pull) 

Tenaga yang tersedia pada traktor/kendaraan beroda rantai yang dapat dihitung 

untuk menarik muatan disebut Tenaga Tarik Traktor (Draw Bar Pull = DBP), ialah 

tenaga yang terdapat pada gantol hook di belakang traktor tersebut, yang dinyatakan 

dalam kilogram atau lbs. Dari tenaga mesin secara keseluruhan setelah dikurangi 

untuk mengatasi gesekan-gesekan mekanisme traktor, untuk menggerakkan, 

kendaraannya sendiri dan lain-lain pengaruh yang mengurangi daya guna mesin, 

maka sisanya dihitung sebagai DBP. DBP ini besarnya tergantung juga dari 

kecepatan gerak kendaraan (gear selection), untuk masing-masing gigi dinyatakan 

DBP nya untuk kecepatan maksimal pada gigi tersebut, pada putaran mesin tertentu 

(rated RPM). Biasanya dalam daftar spesifikasi yang diberikan oleh masing-masing 

pabrik telah diperhitungkan besarnya Rolling Resistance sebesar 110 lbs/ton berat 

traktor. Jika dalam kenyataan nila RR tersebut lebih kecil atau lebih besar, maka 

dapat dilakukan penyesuaian nilai DBP nya. 
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f. Pengaruh lain 

Disamping beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, beberapa hal pelu juga 

dipertimbangkan dalam menghitung produksi dan pemilihan alat yang digunakan, 

antara lain sebagai berikut : 

a. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

b. Material yang dikerjakan, berat volume, jenis tanah kohesif atau kepasiran, 

faktor besar kecilnya kembang susut tanah perlu juga untuk diketahui untuk 

menghitung efisiensi penggunaan alat. 

c. Efisiensi Kerja 

Disini dipertimbangkan efisiensi kerja untuk siang atau malam akan berbeda. 

Kondisi kerja pada malan hari banyak dipengaruhi oleh jarak pandangan 

operator, karena sinar lampu yang digunakan jaraknya sangat terbatas. 

d. Kemampuan Operator 

Jika operator mampu dan berpengalaman akan diperoleh hasil yang optimal. 

e. Keadaan Medan 

Keadaan medan yang baik akan mempenagruhi produksi kerja, sebaliknya bila 

medan jelek, berdebu, berkabut dan tidak rata/datar akan mengurangi produksi 

kerja. 

f. Kondisi alat yang digunakan 

Jika alat masih baik, terpelihara akan sangat membantu peningkatan produksi, 

begitu pula sebaliknya. 

 

 

2.5.   Jenis – Jenis Alat Berat Dan Fungsi Attachment 

A. Bulldozer 

Bulldozer adalah traktor yang mempunyai traksi besar. Bulldozer dapat 

melakukan pekerjaan menggusur, meratakan, menarik dan dapat dioperasikan pada 

medan yang berlumpur, berbatu, berbukit dan didaerah yang berhutan. Untuk lebih 

jelasnya mengenai Buldozer dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Keterangan Gambar : 

1.  Blade 

2.  Lift Cylinder 

3.  Hydraulic tank 

4.  Ripper 

5.  Main frame 

6.  Straight frame 

7.  Track shoe 

 

 
 
 

Gambar 3.  Bulldozer 
Arti kode : 

D     8    5    E    SS  -  2 

Modifikasi 

Skipper 

Long Track 

Torque Conventer 

Size/besarnya unit 

Dozer 

 

Attachment yang biasa menyertai antara lain dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Fungsi Attachment Pada Bulldozer 

KETERANGAN GAMBAR ATTACHMENT 
1. Blade   

 a. Universal Blade Blade dengan bentuk U 

kelebihannya adalah effisien 

waktu mendorong, karena 

makin sedikit tanah yang 

terbuang ke samping. 

 

    (U-Blade) 
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 b. Straight Blade Paling cocok untuk segala 

jenis lapangan, merupakan 

modifikasi U-Blade. 

 

    (S-Blade) 

Dengan blade ini Bulldozer 

dapat menghandel material 

dengan mudah. 

 c. Angling Blade A-Blade dibuat untuk posisi 

lurus dan menyerong, dapat 

diserongkan 25

    (A-Blade) 
0 ke kanan 

atau ke kiri. 
 

 d. Straight - Tilt Adalah blade yang dapat di 

tinggikan sebelah, untuk 

mendapatkan kemiringan 

hasil pemotongan. 

Disamping itu pada medan 

tanah lembek, blake dengan 

tilt ini dapat bekerja efektif. 

    Dozer 

 

 e. Rake Blade Adalah blade berbentuk 

garpu terpasang pada bagian 

depan unit bulldozer. Fungsi 

untuk mencabut sisa akar 

pohon sehingga kerusakan 

top soil jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan blade 

biasa. 
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2. Towing Winch Adalah gulungan kawat baja 

yang dipasang dibelakang 

unit dozer, yang berfungsi 

menarik kayu, unit portable 

camp, dan lain-lain. 

 

3. Ripper Adalah peralatan yang 

berbentuk taji, dipasang 

pada bagian belakang 

bulldozer. Fungsinya untuk 

memecah batu dan tanah 

keras untuk memudahkan 

penggusuran. 
 

    

4. Track Shoes 

 a. Single Grouser Untuk Bulldozer  

    Shoe 

 

 b. Semi double Untuk Dozer Shovel 

    Grouser Shoe 

 
 c. Triple Grouser Untuk Dozer Shovel 

    Shoe 
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 d. Rockbed Shoe Di reinforce agar tahan 

terhadap pekerjaan berat 

 

 e. Scoria Disposal Terbuat dari logam mangan 

yang tahan terhadap panas     Shoe 

 

 f. Swamp Shoe Untuk daerah berlumpur 

 

 g. Flat Shoe Untuk daerah-daerah yang 

sudah diratakan. 

 

Sumber : Pengenalan Produck, Training Centre Dept. PT. United Tractor Jakarta. 
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B. Backhoe 

Backhoe adalah suatu alat dengan perlengkapan untuk pekerjaan menggali, 

membaut parit, mengangkat material. Bodynya dapat berputar (swing) 3600. Bagian-

bagian utama dari excavator antara lain : 

1. Upper Structure, bagian atas unit yang bisa berputar. 

2. Lower Structure, bagian bawah unit untuk berjalan. 

Untuk lebih jelas mengenai backhoe dapat dilihat pada gambar 4. 

Arti kode hydraulic Excavator : 

P    C/W  200  LC  - 6   

Modifikasi 

Long Crawler 

Operating Weight (berat siap operasi) 

200 x 0,1  =  20 ton 

C = Crawler tractor/roda track 

W = Wheel tractor/roda karet 

Hydraulic Excavator 

 

Keterangan Gambar : 

1. Bucket 

2. Bucket cylinder 

3. Arm 

4. Arm Cylinder 

5. Boom 

6. Boom Cylinder 

7. Sprocket 

8. Track frame 

9. Idler 

10. Track shoe 

 

Gambar 4.  Backhoe 
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Attachment yang biasa menyertai Excavator antara lain dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5.  Fungsi Attachment Pada Backhoe 

ATTACHMENT FUNGSI GAMBAR 
1. Bucket   

 a. Large Bucket Untuk operasi pekerjaan 

ringan 

 
 b. Narrow Bucket Untuk operasi pekerjaan 

berat 

 

 c. Side Cutters Untuk pemotongan tanah 

 

 d. Clamshell Bucket Untuk penggalian dengan 

arah tegak lurus 

 

 e. Ejector Bucket Untuk penggalian tanah 

yang lunak 
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 f. Ripper Bucket Untuk tanah keras atau 

areal yang berbatu 

 
 g. Slope Finishing  Untuk pembuatan atau 

finishing slop     Bucket 

 

 h. Trapezoid Bucket Untuk irigasi dan 

drainage 

 

 i.  Single – shank Untuk penggalian dan 

penghancuran batu     Ripper 

 

 j. Shank – Ripper  Untuk penggalian tanah 

keras, ideal untuk 

pemboran aspal 

 
2. Track Shoes   

 a. Triple Grouser Shoe Sesuai dengan daerah 

yang shoft/lunak 
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 b. Flat Shoe Untuk daerah yang rata  

 c. Swamp Shoe Untuk daerah yang 

berlumpur 

 

3. Boom & Arm   

 a. Short Arm Untuk areal yang terbatas  

 b. Long Arm &  Untuk menambah 

working range dan 

kedalaman digging 

 

    Super long front 

 d. Extention Arm Dipasang pada arm 

standar untuk jangkauan 

yang lebih panjang. 

 

Sumber : Pengenalan Produck, Training Center Dept. PT. United Tractor Jakarta. 

 

Tabel  6.  Tabel Bucket Factor 

KONDISI OPERASI / PENGGALIAN BUCKET FACTOR 

Mudah Tanah clay, agakm lunak 1.20 – 1.10 

Sedang Tanah asli kering, berpasir 1.10 – 1.00 

Agak Sulit Tanah asli berpasir, & berkerikil 1.00 – 0.80 

Sulit Tanah keras bekas ledakan 0.90 – 0.70 

Sumber : Training Centre Dept. United Tractors Jakarta 1997. Latihan Dasar Sistem Mesin 
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C. Dump Truck 

Dump Truck adalah alat yang dapat memimdahkan material pada jarak 

menengah sampai jarak jauh (500 – up). Dump Truck dibagi dua golongan menurut 

muatannya : 

1. On High Way Dump Truck, muatan <  20 m3 (Dump Truck Kecil). 

2. Off High Way Dump Truck, muatan >  20 m3 (Dump Truck Besar) 

Umumnya dikenal tiga macam Dump Truck : 

1. Side Dump Truck (Penumpahan ke samping) 

2. Rear Dump Truck (Penumpahan ke belakang) 

3. Rear and Side Dump Truck (Penumpahan ke belakang dan ke samping). 

Kapasitas yang dipilih harus berimbang dengan alat pemuatnya. Jika tidak 

berimbang akan terjadi antrean atau menunggu terlalu lama, atau sebaliknya alat pemuat 

yang menunggu. Perbandingan truck dan alat pemuat  = 4 – 5 : 1 (Kapasitas truck 4 

sampai 5 kali bucket alat pemuat). Gambar Dump Truck dapat dilihat pada  Gambar 5. 

Sedangkan keuntungan dan kerugian penggunaan Dump Truck besar dan Dump Truck 

kecil dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Keterangan Gambar : 

1. Dump Body 

2. Fuel Tank 

3. Main Light 

4. Direction Light 

5. Hydraulic Tank 

6. Rear Frame 

7. Tipping Cylinder 

8. Tandem Wheels 

 

 

 
Gambar  5.  Dump Truck 
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Tabel  7.  Keuntungan dan Kerugian Truck Kecil dan Truck Besar 

TRUCK KEUNTUNGAN KERUGIAN 
KECIL - Lincah dalam beroperasi - Waktu hilang lebih banyak akibat 

banyaknya truck yang beroperasi, 

terutama waktu muat. 

- Mudah pengoperasiannya 

- Jalan kerja lebih terjaga karena 

beban tidak terlalu berat - Excavator lebih sulit memuat 

- Salah satu break down tidak 

berpengaruh terhadap produksi 

- Lebih banyak membutuhkan 

sopir 

- Maintenance lebih mudah - Biaya pemeliharaan lebih banyak 

dengan dipergunakan unit yang 

banyak 

BESAR - Jumlah unit lebih sedikit - Jalan kerja sering diperbaiki 

akiabt beban berat - Sopir yang dibutuhkan sedikit 

- Cocok untuk jarak jauh - Pengoperasian lebih sulit 

- Alat pemuat lebih mudah dalam 

memasukkan bucket ke vessel/bak 

- Produksi terpengaruh bila salah 

satu break down 

- Maintenance lebih sulit. 

 

Dengan memperhatikan faktor untung dan rugi, kiranya cukup pertimbangan. 

Namun selain itu juga harus diperhatikan situasi lokasi pekerjaan sehingga kapasitas 

dump truck harus sesuai dengan kebutuhan dan effisiensi. 
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D. Compactor (Pemadat) 

Compactor adalah alat yang berfungsi memadatkan tanah atau material sehingga 

tercapai kepadatan yang diinginkan. Pada dasarnya type alat-alat pemadat ini antara lain 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel  8.  Tipe – tipe Alat Pemadat 

TYPE FUNGSI GAMBAR 
1. Smooth Steel Roller   

(penggilas roda halus) 

 - Three Wheel  Pemadat material 

berbutir kasar    Roller/Macadam  

   Roller 

 
 - Tandem Roller/ Pemadat permukaan 

berbutir halus, misal : 

aspal 

   Smooth Steel Roller 

 

 - Vibration Roller/ Mempunyai effisiensi 

pemadatan yang sangat 

baik dan efek yang 

diakibatkan adalah gaya 

dinamis terhadap tanah, 

sehingga butir-butir 

tanah saling mengisi. 

  Penggilas dengan  

  getaran 
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2. Mesin Grid Roller/ Memberikan efek 

pemadat dari bawah dan 

mendapatkan hasil baik 

untuk tanah berbutir 

kasar 

Penggilas type 

anyaman 

 

3 Segment Roller/ Memberikan efek 

pemadatan dari bawah 

dan dapat mengeluarkan 

air dari dalam tanah 

ditekan keluar. 

Penggilas type 

lempengan 

 

4. Pneumatic Tired Roller Menghasilkan 

“Kenading” Action 

(tekanan) terhadap tanah 

sehingga membantu 

konsolidasi tanah. 

(Penggilas Roda Ban 

Angin) 

 

5 Sheep Foot Type Roller Memberikan pemadatan 

dari bawah karena pada 

silinder dipasang kaki-

kaki sehingga kaki-kaki 

tersebut masuk kedalam 

tanah. 

(Penggilas type kaki 

kambing) 

 
Sumber : Alat-alat berat dan Penggunaannya, Ir. Rocmanhadi 
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2.6. Produktifitas Alat Berat 

 Produksi peralatan merupakan perkalian dari pada q (kapasitas produksi per 

cycle), N (jumlah cycle tiap jam) dan E (faktor kerja) sebagaimana rumus umum di 

bawah ini :  

TP  =  q  x  N x  E 

             atau 

cycletime
60  x  E …………………………… m3/jam TP  =  q  x  

Keterangan : 

TP   =  Taksiran produksi (m3/jam) 

q   = Kapasitas produksi per cycle (m3) 

N   =  Jumlah cycle tiap jam 

E  =  Faktor kerja 

Harga q  bisa diketahui/dihitung dari data-data yang ada, harga N merupakan 

pembagian dari 
cycletime

60 , sedangkan E bisa diperoleh dari tabel untuk kondisi 

pekerjaan dan peralatan yang sesuai. 

 Pengertian cycle time adalah waktu yang dipakai sebuah mesin (kendaraan) 

untuk menjalani suatu siklus pekerjaan. Sebagai contoh sebuah dump truck mempunyai 

siklus sebagai berikut : memuat – mengangkut – membuang – berjalan kembali. 

 

 Mengangkut 
 

Membuang  Memuat 
 

 Berjalan kembali 
 

Gambar  6.  Siklus kendaraan 
 

Cycle time terdiri dari : 

Fixed time : Merupakan waktu untuk pemuatan, pembuangan, parkir dan lain-

lain, yang sudah tertentu. Jadi fixed time tidak terpengaruh oleh jauh 

dekatnya jarak angkut. 
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Variabel time : Merupakan waktu yang diperlukan untuk pengakutan dan berjalan 

dalam keadaan kosong. 

88  )( 
)(  

88  )( 
)(  

21 xmphv
ftKembaliJarak

xmphv
ftPembuanganJarak

+Variabel Time  =   

Keterangan :        

 V    =  Kecepatan pada saat membuang 1

 V    =  Kecepatan pada saat kembali 2

 Jadi cycle time  =  Fixed time + variable time 

1. Cycle time (waktu untuk satu gerakan) Bulldozer terdiri dari : 

- Maju untuk mengambil matrial 

- Menancapkan blade 

- Mundur dan berbelok maju (manuver) 

- Menebar matrial 

- Mundur dan kembali pada posisi semula 

2. Cycle time (waktu untuk satu gerakan) Backhoe terdiri dari : 

- Mengisi bucket (land bucket) 

- Mengayun (swing loaded) 

- Membongkar beban (dump bucket) 

- Mengayun balik (swing empty) 

3. Cycle time (waktu untuk satu gerakan) Dump truck terdiri dari : 

- Waktu yang dibutuhkan untuk backhoe mengisi dump truck hingga 

penuh (loading time) 

- Waktu pengangkutan material (houling time) 

- Waktu bongkar material (dumping time) 

- Waktu kembali ke lokasi excavating (returning time) 

- Waktu mengambil posisi dan menunggu untuk diisi kembali (spot and 

delay time) 

 Guna meningkatkan produksi peralatan, maka diperlukan jumlah cycle tiap jam 

sebanyak mungkin. Untuk hal ini cycle time mencapai minimum melalui berbagai 

usaha, diantarnya menggunakan operator yang terlatih, memelihara jalan angkut dan 

lain-lain. 
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 Secara garis besar produksi suatu alat dipengaruhi oleh 3 faktor dasar yaitu : 

waktu, material, dan effisiensi. 

a. Waktu 

Pertama harus diketahui banyaknya volume pekerjaan sehingga dapat ditentukan 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sebelum 

melaksanakan suatu pekerjaan, harus diketahui kapasitas peralatan termasuk di 

dalamnya adalah kondisi tempat kerja dan kemampuan operator sebagai pelaksana 

pekerjaan di lapangan. 

b. Material 

Dari sifat-sifat material yang dikerjakan, maka dapat diketahui load ability dari 

material tersebut. Sebagai contoh, jika penggalian dan pemuatan dapat dikerjakan 

dengan mudah, berarti material tersebut mempunyai tingkat load ability yang tinggi 

dan sebaliknya. 

c. Effisiensi 

Berhasilnya pekerjaan tergantung kepada bermacam-macam faktor yang tergabung 

menjadi suatu faktor yang disebut effisiensi. Pekerjaan produksi untuk satu 

pekerjaan atau untuk satu armada peralatan, hasilnya akan didasarkan kepada 

effisiensi 100%. Pada pekerjaan pemindahan tanah misalnya, yang berhubungan 

dengan orang, cuaca dan mesin yang memerlukan suku cadang dan peralatan, maka 

faktor effisiensi akan kurang dari 100%.  

 

A. Bulldozer 

 Produksi bulldozer telah ditentukan oleh pabrik pembuatnya, sebagai contoh                   

PT. United Tractor membuat perkiraan produksi sebagai berikut : 

ZRJFJ
FKKB
++

∗∗
)/()/(

    60    TP  =   …………………………………. m3/jam 

Keterangan : 

TP   =  Taksiran produksi (m3/jam) 

KB   = Kapasitas blade (m3) 

FK   =  Faktor koreksi 

J   =  Jarak dorong (m) 

F    = Kecepatan maju (m/menit) 
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R    = Kecepatan mundur (m/menit) 

Z     = Waktu tetap 

Faktor-faktor yang mendukung dari perhitungan-perhitungan dapat dilihat pada Tabel 9, 

10 dan 12 berikut ini. 

Tabel  9.  Faktor Effisiensi Waktu 

EFFISIENSI KONDISI KERJA 
Menyenangkan 0.90 

Normal 0.83 

Jelek 0.75 
 Sumber : Training Center Dept PT. United Tractors Jakarta 1997. Latihan Dasar Sistem Mesin 

 

Tabel  10.  Faktor Effisiensi Kerja Bulldozer 

KEADAAN ALAT 
KEADAAN MEDAN 

MEMUASKAN BAGUS BIASA BURUK 

Muaskan 0.84 0.81 0.76 0.70 

Bagus 0.78 0.75 0.71 0.65 

Biasa 0.72 0.69 0.65 0.60 

Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 
Sumber : Training Center Dept. PT. United Tractors Jakarta 1997. Latihan Dasar Sistem Mesin. 

 

 
Tabel  11.  Blade Factor untuk Bulldozer 

KONDISI OPERASI 
UNTUK DOZING BLADE FACTOR 

Mudah digusur Blade mendorong tanah penuh, untuk tanah 

yang loose, lepas kandungan airnya rendah. 
1.10 – 0.90 

Blade tidak penuh, mendorong tanah untuk 

tanah dengan campuran gravel pasir atau 

lepas. 

Sedang 0.90 – 0.70 

Agak sukar digusur Untuk tanah liat yang kandungan airnya 

tinggi, pasir tercampur kerikil, tanah liat 

yang keras 

0.70 – 0.60 
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Sukar Untuk tanah hasil ledakan atau batuan 

berukuran besar dan tertanam pada tanah. 
0.40 – 0.60 

Sumber: Training Center Dept. PT. United Tractors Jakarta 1997. Latihan Dasar Sistem Mesin 

 

Tabel  12.  Faktor Effisiensi Operator 

KETRAMPILAN OPERATOR EFFISIENSI 
Baik 0.90 – 1.00 

Normal 0.75 

Jelek 0.50 – 0.60 
Sumber: Training Center Dept. PT. United Tractors Jakarta 1997. Latihan Dasar Sistem Mesin 
 
 
B. Backhoe 

 Menurut PT. United Tractor produktivitas per jam suatu backhoe dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

E
Cm

qQ ××=
3600TP     =   …………………………………… m3/jam 

Keterangan : 

TP = Taksiran produksi (m3/jam) 

q = kapasitas (m3) 

E = Faktor koreksi total 

Cm = Cycle time (detik) 

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap produktivitas backhoe antara 

lain faktor keadaan pekerjaan, faktor keadaan mesin, pengaruh dalamnya pemotongan 

dan sudut swing. Berdasarkan Tabel 13, 14, dan 15, berikut ini dapat diketahui nilai-

nilai dari faktor yang mempengaruhi produksi backhoe. 

Tabel  13.  Faktor Effisiensi Kerja Excavator 

KONDISI OPERASI EFFISIENSI KERJA 

Baik 0.83 

Normal – Sedang 0.75 

Kurang Baik 0.67 

Buruk 0.58 

Sumber : Training Centre Dept. United Tractors Jakarta 1997. Latihan Dasar Sistem Mesin 
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Tabel  14.  Konversi Faktor Menurut Kedalaman dan Kondisi Penggalian (Backhoe) 

Kondisi Penggalian (Dikajikan dengan Cycle Time) Kedalaman 
Galian Mudah Normal Agak Sulit Sulit Sekali 

Dibawah 40% 0.70 0.90 1.10 1.40 

40% - 75% 0.80 1.00 1.30 1.60 

Diatas 75% 0.90 1.10 1.50 1.80 

Sumber : Training Centre Dept. United Tractors Jakarta 1997. Latihan Dasar Sistem Mesin 

 

Tabel  15.  Tabel Standard Cycle Time 

Swing Angle (detik) 
Model 450 – 900 900 - 180 

PC 60 10 – 13 13 – 16 

PW 60 10 – 13 13 – 16 

PC 80 11 – 14  14 – 17 

PC 100 11 – 14 14 – 17 

PW 100 11 – 14 14 – 17 

PC 120 11 – 14 14 – 17 

PC 150 13 – 16 16 – 19 

PW 150 13 – 16 16 – 19 

PC 180 13 – 16 16 – 19 

PC 200 13 – 16 16 – 19 

PC 210 14 – 17 17 – 20 

PW 210 14 – 17 17 – 20 

PC 220 14 – 17 17 – 20 

PC 240 15 – 18 18 – 21 

PC 280 15 – 18 18 – 21 

PC 300 15 – 18 18 – 21 

PC 360 16 – 19 19 – 22 

PC 400 16 – 19 19 – 22 

PC 650 18 – 21 21 – 24 

PC 1000 22 – 25 25 – 28 
Sumber : Training Centre Dept. United Tractors Jakarta 1997. Latihan Dasar Sistem Mesin 
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C. Dump Truck 

 Produktivitas per jam suatu Dump Truck dapat dihitung dengan rumus sbb : 

Et
Cmt

qQ ××=
60  

Keterangan : 

Q =   Produktivitas (m3/jam) 

q =   Produksi per cycle (m3) 

  q =   n x q’ x E 

  Keterangan : 

  n =  Jumlah cycle backhoe untuk memenuhi truck 

  q’ =  Kapasitas Bucket (m3) 

  E =  Faktor koreksi total backhoe 

Cmt =   Cycle time dump truk (menit) 

  tt V
L

V
LCmsnCmt 2

2
1

1

. ++++=  

  Keterangan : 

  n =   c’/q’ 

   Keterangan :     

   c’ =   Kapasitas muat truck : Faktor koreksi muat 

     Faktor koreksi muat, untuk   :   

    Tanah (umum) =  1,6 

    batu pecah  =  2 

    batu   =  2,2 

  Cms =   Waktu siklus backhoe (menit) 

  L =   Jarak pengangkutan (m) 

  V  =   Kecepatan rata-rata truk bermuatan (m/mnt) 1

  V  =   Kecepatan rata-rata truk tidakbermuatan (m/mnt) 2

  t1 =   Waktu membuang (mnt) 

  t2 =   Waktu posisi truk siap muat (mnt) 

  n x Cms  =   Waktu muat (mnt) 

Et =   Efisiensi total 
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Tabel  16.  Bucket Factor untuk Dump Truck 

Faktor Muatan 
Kelompok Material 

Tanah Tebing (asli) Tanah Gembur 
Butir Campuran Lembab 0.95 – 1.00 0.95 – 1.00 

Sampai 3 mm 0.95 – 1.00 

3 mm – 9 mm 0.90 – 0.95 

12 mm – 20 mm 0.85 – 0.90 

Butir 

seragam 
 

24 mm lebih 0.75 – 0.85 

Diledakkan baik 0.95 – 1.00 

Sedang 0.95 – 1.00 
Material 

hasil 

peledakan 

 
Diledakkan buruk 

(dengan blok-blok batu) 
0.95 – 1.00 

Lempung lembab 1.00 – 1.10 

Tanah, batu besar, berakar 0.80 – 1.00 
Sumber : Training Center Dept. PT. United Tractors Jakarta 1997. Latihan Dasar Sistem Mesin 
 

Tabel  17.  Waktu Dumping dan Persiapan Loading 

Waktu Dumping Waktu Siap Loading tKondisi Operasi 1

Baik 0.50 – 0.70 0.10 – 0.20 

Sedang 1.00 – 1.30 0.25 – 0.35 

Buruk 1.50 – 2.00 0.40 – 0.50 

Sumber : Training Center Dept. PT. United Tractors Jakarta 1997. Latihan Dasar Sistem Mesin 
 

D. Compactor 

 Produksi pemadatan dinyatakan dalam compacted cubic yard per jam (ccy/jam) 

atau compacted cubic per jam (ccm/jam). Menurut buku Alat-alat Berat dan 

Penggunaannya, Ir. Rochmanhadi, produksi pemadatan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut ini : 

N
EHvWeQp ××××

=
1000 ………………………………………….. (m3/jam) 
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Keterangan : 

 Qp =    Kapasitas produksi alat per jam (m3/jam) 

We = Lebar pemadatan efektif tiap lintasan (m) 

H = Tebal lapisan (mm) 

v = Kecepatan rata-rata (km/jam) 

N = Jumlah lintasan 

E =  Efisiensi kerja 

• Metode Pemadatan Standar 

Metode pemadatan standar yang biasa digunakan untuk menghitung kapasitas 

produksi alat pemadatan tanah dapat dilihat pada tabel dibawah, 

Tabel  18.  Metode pemadatan standar 

Tanah yang 
dipadatkan 

Tebal per Jml lintasan Lbr efektif Kecepatan 
Jenis peralatan lapis (cm) per 10cm We (m) (km/jam) 

Tanah lempung 30-45 5-10 W-0,2 4-10 Mesin gilas tumbuk 

Tanah campuran 15-25 5-10 W-0,2 4-10 

Tanah pasir 30-50 4-8 W-0,2 2-5 Mesin gilas getar 

Tanah campuran 20-30 4-8 W-0,2 2-5 

  

 Jika pengukuran kecepatan yang sebenarnya tidak dapat dilakukan, maka 

kecepatan rata-rata di bawah bisa dipakai sebagai pedoman : 

 Sheep foot roller  =           7.5 km/m 

 Pneumatic tired roller  =           10 km/jam 

 Sheep foot roller ditarik wheel tractor =  7.5 – 15 km/jam 

 Sheep foot roller ditarik crawler tractor =  7.5 – 15 km/jam 

 Pneumatic roller ditarik crawler tractor =  4.5 – 7.5 km/jam 

 Penggunaan alat-alat berat dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, sangat 

membantu manusia dalam mencapai beberapa maksud, yaitu : 

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, terutama pada pekerjaan-pekerjaan 

yang sedang dikejar target penyelesaiannya. 

2. Melaksanakan jenis pekerjaan yang sukar atau tidak bisa dikerjakan oleh tenaga 

manusia. 
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3. Karena alasan effisiensi, keterbatasan tenaga kerja, keamanan dan faktor-faktor 

ekonomi lainnya. 

 Pemilihan alat yang akan dipakai sangat berpengaruh terhadap keuntungan atau 

kerugian suatu proyek. Dalam hal ini perlu pemikiran yang matang, karena ada alat 

yang efektif bekerja tetapi memakan biaya besar atau sebaliknya. Jadi harus ada 

keseimbangan antara kapasitas alat dan biaya. 

 Pemilihan jenis peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan yang akan 

dikerjakan, bukan saja mengakibatkan tidak tercapainya maksud-maksud yang 

diharapkan seperti tersebut di atas, akan tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan 

terhadap alat itu sendiri. Oleh sebab itu jenis alat-alat berat yang akan dipergunakan 

harus tepat guna dan ekonomis, dimana alat tersebut harus sesuai dengan kondisi 

pekerjaan, mampu memproduksi tinggi dengan biaya yang relatif rendah. 

 Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam memilih peralatan yang akan 

digunakan dalam setiap jenis pekerjaan tanah adalah sebagai berikut : 

1. Harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan 

2. Harus sesuai dengan keadaan mesin / lokasi proyek dan jenis material yang 

dikerjakan. 

3. Jumlah peralatan yang akan digunakan harus sesuai dengan jumlah volume 

pekerjaan yang akan dikerjakan. 

4. Ketersediaan alat tersebut di pasaran (perusahaan-perusahaan penyewaan alat-alat 

berat). 

5. Kapasitas alat semaksimal mungkin dengan biaya sewa maupun biaya lainnya, yang 

minimal. 

 

2.7. Manajemen dan Biaya Pekerjaan Dengan Menggunakan Alat 

Alat berat diperlukan untuk memudahkan dan membantu manusia dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan, keuntungan-keuntungan yang diperoleh adalah : 

- Waktu yang sangat cepat 

- Tenaga yang besar 

- Nilai ekonomis 
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Tujuan manajemen alat-alat berat adalah : 

1. Menjaga nilai alat, dalam hal ini : 

- Umur alat sesuai umur ekonomis. 

- Alat dapat beroperasi dengan baik. 

2. Alat dalam kondisi siap pakai bila diperlukan. 

3. Pengontrolan segi pembiayaan agar memberi keuntungan. 

Manajemen alat berat ini ditinjau dari segi : 

a. Pemilihan alat. 

b. Analisa biaya. 

c. Cara memperoleh alat berat : 

- Cara sewa. 

- Cara sewa beli (leasing). 

- Cara membeli. 

 

2.7.1. Analisa Biaya 

Dalam memperoleh alat berat ada tiga cara yang umum digunakan yaitu : 

membeli, sewa beli (leasing) dan menyewa. Perbedaan diantara cara-cara tersebut 

terdapat pada biaya total untuk memperoleh alat dan bagaimana cara pembayaran biaya 

tersebut selama periode tertentu. 

1. Cara Sewa 

Menyewa suatu peralatan dapat dikatakan ekonomis bila jumlah pekerjaan 

terbatas/sedikit atau bila alat tersebut dibutuhkan hanya sesekali saja. Perhitungan biaya 

dilakukan dengan mengalikan biaya sewa dengan jumlah peralatan dan lama waktu 

sewa. Untuk cara ini biasanya terdapat minimal sewa alat, misalnya minimal sewa 200 

jam/bln. 

2. Cara Leasing 

Merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk kepemilikan alat yang dilakukan 

secara berkala dan biasanya dilakukan setiap bulan, kuartal dan setiap setengah tahun 

selama jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktu leasing tersebut telah habis, maka 

kontraktor (pihak lease) mempunyai hak pilih untuk memiliki peralatan tersebut atau 

tidak selama berlangsung perjanjian leasing, pihak lease tidak diperkenankan 

mengakhiri perjanjian sebelum waktunya. Jika hal tersebut sampai terjadi, pihak lease 
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harus mengganti ganti rugi kepada pihak lessor. Pada akhir perjanjian leasing, pihak 

lease mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut seharga nilai sisa atau 

mengembalikan barang tersebut pada pihak lessor untuk juga mengadakan perjanjian 

leasing lagi untuk tahap kedua atau barang yang sama.  

3. Cara Membeli 

Pembelian alat berat meliputi pembiayaan awal oleh pembeli untuk memperoleh 

hak pemilikan atas alat. Pembiayaan awal meliputi pembayaran tunai untuk : 

1. Harga pembelian alat. 

2. Pembayaran bea atau pajak impor bila diperlukan. 

3. Pembayaran ongkos angkut ke tempat pemesanan. 

4. Pembayaran ongkos pemeriksaan awal bila diperlukan. 

5. Pembayaran untuk modifikasi, perbaikan awal atau perakitan bila diperlukan. 

Sebagai imbalan atas pembiayaan awal maka pemilik dapat menggunakan 

tersebut secara tidak terbatas sampai alat tersebut tidak dapat dipakai atau sampai alat 

tersebut dijual kepada orang lain dengan suatu harga jual (nilai sisa). 

 

Secara keseluruhan biaya alat dapat diperinci seperti berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biaya Kepemilikan 

Biaya kepemilikan adalah jumlah biaya dalam rupiah yang harus diterima 

kembali oleh pemikil alat karena telah mengeluarkan biaya untuk : pembelian 

alat, angkutan, pajak, asuransi, setiap jam selama umur ekonomis alat. Bunga 

modal juga harus diterima pemilik alat setiap jam selama umur ekonomis alat. 

Biaya Kepmilikan terdiri dari : 
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1. Biaya penyusutan (Depresiasi) 

)(tan
tantan

jampenyusuwaktuLama
NettopenyusuNilaipenyusuBiayaDepresiasi ==  

Jangka waktu penyusutan biasanya diberikan oleh pabrik pembuat sesuai 

jenis alat dan kondisi kerja. 

2. Bunga modal, pajak dan asuransi 

Karena hanya pembelian, bunga modal, pajak, asuransi serta umur ekonomis alat 

merupakan bilangan tetap/konstan, maka biaya kepemilikan biasa disebut biaya 

tetap. 

 Biaya Operasi 

Biaya operasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan-keperluan 

pengoperasian alat, yang terdiri dati biaya-biaya untuk : 

1. Bahan bakar 

Penggunaan bahan bakar sangat tergantung dari daya mesin alat. 

2. Pelumas, filter 

Penggunaan pelumas bergantung dari ukuran mesin, kapasitas karter oli, 

keadaan piston ring dan lama waktu penggantuan. 

3. Perbaikan alat 

Biaya perbaikan dapat diperkirakan sesuai dengan jam penggunaannya. 

Tetapi, pada umumnya, biaya perbaikan merupakan biaya rata-rata seluruh 

total biaya perbaikan selama waktu tertentu. 

4. Penggantian ban 

Faktor utama yang mempengaruhi ausnya ban adalah : 

- Cuaca 

- Keadaan permukaan lapangan 

- Ketrampilan operator 

5. Gaji / upah operator / mekanik 

Besarnya sangat tergantung dari tempat/lokasi pelaksanaan pekerjaan, 

perusahaan yang bersangkutan dan peraturan-peraturan yang ada, yang 

berlaku di lokasi tersebut dan yang berlaku antara operator dan perusahaan 

yang bersangkutan. 
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6. Bagian / suku cadang khusus 

Penggantian suku cadang tergantung dari kualitas dan jenis material yang di 

kerjakan. 

Pada dasarnya semua biaya untuk keperluan operasi didasarkan pada : 

Harga Satuan x Penggunaan 

 

2.8. Program Linier 

2.8.1. Pengertian Program Linier 

Program Linier merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam 

pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. 

Masalah tersebut timbul apabila seseorang diharuskan memilih atau menentukan tingkat 

setiap kegiatan yang akan dilakukannya, dimana masing-masing kegiatannya 

membutuhkan sumber yang sama sedangkan jumlahnya terbatas. Secara sederhana, 

dapat digambarkan sebuah contoh keadaan bagian produksi suatu perusahaan yang 

dihadapkan pada masalah penentuan tingkat produksi masing-masing jenis produk 

dengan memperhatikan batasan-batasan faktor-faktor produksi : mesin; tenga kerja; 

bahan mentah dan sebagainya. Untuk memperoleh tingkat keuntungan maksimum atau 

biaya minimum.  

Dalam memecahkan masalah di atas, program linier menggunakan model 

matematis. Sebutan “Linier” berarti bahwa semua fungsi matematis yang disajikan 

dalam model ini haruslah fungsi-fungsi linier. Kata “program” bukan berarti “komputer 

programming” seperti yang sering didengar dalam pembicaraan sehari-hari, walaupun 

secara mendasar keduanya sering digunakan untuk masalah perencanaan. Jadi, program 

linier mencakup perencanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu hasil yang 

optimal, yaitu suatu hasil yang mencerminkan tercapainya sasaran-sasaran tertentu yang 

paling baik. Salah satu cara untuk meringkas tahapan-tahapan program linier adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendefinisikan masalah dan mengumpulkan data yang relefan. 

2. Memformulasikan model matematis untuk menggambarkan suatu masalah. 

3. Mengembangkan prosedur komputer untuk mengarahkan pemecahan atas masalah 

yang didapat dari pemodelan. 
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4. Menguji model, dan bila diperlukan, melakukan pendefinisikan ulang. Model 

matematis merupakan representasi dalam bentuknya yang ideal dan ditampilkan 

dalam bentuk simbol dan ekspresi-ekspresi matematis. Sejalan dengan itu model 

matematis dari suatu masalah yang dianalisis, berbentuk suatu sistem persamaan 

serta metode matematik, yang memberikan gambaran mengenai intisari dari 

problem atau masalah yang dihadapi. Jadi, apabila ada n keputusan yang harus 

dibuat, keputusan ini direpresentasikan sebagai peubah keputusan atau decision 

variable (x1, x , x2 3,…xn), yang nilai respektifnya hendak ditentukan. Pengukuran 

dari kinerja, diekspresikan sebagai salah satu fungsi matematis berdasarkan decision 

variable tersebut (misalnya : p = 3x  + 2x  + … + 5x1 2 n) fungsi ini diistilahkan sebagai 

fungsi-fungsi objektif (objective function). Batasan (retriksi) apabila yang berlaku 

atas suatu nilai dari fungsi ini juga diekspresikan secara matematis. Biasanya dalam 

bentuk persamaan dan pertidaksamaan (sebagai contoh : x  + 3x  + 2x1 2 3 < 10) 

ekspresi matematis di atas diistilahkan sebagai kendala (constraint). Konstanta-

konstanta yang berlaku (misalnya koefisien ataupun ruas kanan dari persamaan) 

dalam suatu constraint disebut sebagai parameter dari model. Model matematis 

tersebut dapat menjadi sarana dalam menentukan nilai-nilai tertentu dari decision 

variable, dengan memaksimalkan fungsi objektifnya, merupakan model tipikal yang 

digunakan dalam model linier.  

 

2.8.2. Formulasi Model Program Linier 

Program Linier adalah salah satu pendekatan matematis yang paling sering 

digunakan atau diterapkan dalam pengambilan keputusan-keputusan manajerial. Tujuan 

penggunaan Program Linier adalah untuk menyusun suatu model yang dapat digunakan 

untuk pengambilan keputusan dalam menentukan alokasi yang optimal dari sumber 

dengan perusahaan ke berbagai alternatif. Oleh karena sumber daya yang dipakai suatu 

perusahaan mempunyai nilai ekonomis maka sumber daya itu harus dapat menghasilkan 

laba yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya. Dengan 

demikian alokasi yang harus dibuat tergantung dari kendala tersedianya sumber daya.  

Dalam penyusunan model yang akan diterapkan dalam Program Linier harus ada 

tiga kondisi utama yang harus diperlukan yaitu :  
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1. Harus ada fungsi tujuan untuk meminimalkan pengeluaran atau memaksimalkan 

keuntungan. 

2. Harus ada sumber daya yang terbatas. 

3. Harus ada linieritas. 

Kondisi lain yang berhubungan dengan masalah Program Linier adalah dapat 

dibaginya suatu hal yang akan dicari kedalam bentuk pecahan. Jika pembagian ini tidak 

memungkinkan maka modifikasi Program Linier dapat digunakan Program Linier 

Integer. 

 Proses Penyusunan Model 

Dalam penyusunan model linier variabel-variabel keputusan baik untuk fungsi 

tujuan maupun fungsi kendala, harus ditentukan. Variabel-variabel ini digunakan untuk 

menentukan simbol dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Akhirnya yang perlu 

diperhatikan juga adalah kesatuan unit yang digunakan. Untuk satuan antar koefisien 

dari fungsi tujuan dan koefisien fungsi kendala dengan variabel-variabel pengambil 

keputusan harus konsisten.  

Proses penyusunan model Program Linier mengikuti ketentuan sebagai berikut : 

1. Formulasi model Program Linier hanya akan mempunyai fungsi tujuan 

maksimalisasi dan minimalisasi dan tidak mungkin terjadi keduanya. 

2. Jika data atau masalah yang dihadapi hanya memberi informasi tentang biaya suatu 

produk, maka fungsi tujuan adalah untuk meminimalkan biaya produksi. 

3. Jika data atau masalah yang diberikan tentang harga jual produk atau pengeluaran, 

maka harus dicari keuntungan per unit produk dan fungsi tujuan adalah 

memaksimalkan keuntungan dari tiap unit produk. 

4. Dalam penyusunan kendala (constraint), suatu pernyataan tentang persyaratan selalu 

dinyatakan dengan tanda sama dengan. 

5. Sedangkan suatu pernyataan tentang demand atau pemenuhan kebutuhan suatu 

produk dinyatakan dengan tanda kendala lebih besar sama dengan atau sama 

dengan, tergantung dari kendala yang diinginkan. 

6. Suatu pernyataan tentang supply atau terbatasnya suatu sumber daya dinyatakan 

dengan tanda kendala lebih kecil sama dengan. 

 



 

45

7. Dalam formulasi model Program Linier dengan fungsi tujuan meminimasi, tidak 

mungkin mempunyai kendala dengan semuanya mempunyai tanda lebih kecil sama 

dengan, karena solusi dari model seperti ini akan menghasilkan nilai nol. 

 

 Formulasi Model 

Pada dasarnya Program Linier diformulasikan sebagai berikut 

Minimal / maksimal     ∑
=

=
n

ij
XjCjz .

    bXjaj
n

ij
≤∑

=

.

   Untuk xj  > 0 

   j = i………….n 

Keterangan : 

Cj  =  Parameter kriteria optimasi  

aj =  koefisien peubah keputusan  

b =  sumber daya yang terbatas  

xj =  variabel peubah keputusan 

 

 Penyelesaian Model Matematis 

Untuk mencari nilai maksimal atau minimal pada program linier pada kasus 

yang sederhana, dapat dilakukan dengan menggunakan metode grafik. Karena 

keterbatasan kemampuan grafik dalam “menyampaikan” sesuatu, metode grafik hanya 

dapat digunakan dalam pemecahan masalah program linier berdimensi dua (mempunyai 

dua variabel), walaupun sebenarnya grafik tiga dimensi dapat digambarkan, tetapi 

sangat tidak praktis.  

Sebagai contoh dapat dilihat pada kasus di bawah ini : 

Maksimalkan   z = 3x1 + 5x2  

Dengan kendala  x   <1  4  ;  x1 > 0 

   x <2   6  ;  x >2   0  ;  3x  + 2x1 2  <  18 
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Gambar  7.  Denah Feasible 

Bagian yang diarsir disebut daerah feasible, yang menunjukkan bagian yang 

memenuhi persyaratkan yang ditetapkan fungsi-fungsi batasan. Gradien persamaan z = 

3x  + 5x1 2 , adalah – 5/3. Untuk mencari nilai maksimal dari z, dilakukan cara trial and 

error. 

 = 2 dan x  = 6.  Z maksimal yang didapat adalah 36; yaitu pada saat x1 2
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Gambar  8.  Menentukan nilai titik Z 
 

Metode grafik hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang 

hanya mempunyai dua variabel. Sedangkan untuk menyelesaikan persamaan dua 

variabel atau lebih, salah satu cara yang digunakan adalah metode simpleks. Seiring 
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perkembangan teknologi, permasalahan-permasalahan di atas dapat dipecahkan secara 

komputerisasi, misalnya dengan menggunakan program QSB. 

 

2.8.3. Program QSB+ 

Pada tahun-tahun terakhir ini teknologi komputer berkembang denga cepat 

sekali, baik yang berkaitan dengan perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak 

(software). 

Dalam hal ini perangkat lunak, saat ini telah banyak tersedia paket program yang 

dapat digunakan untuk memecahkan persoalan dalam berbagai bidang, termasuk 

persoalan-persoalan Operations Research (OR). 

Ada beberapa paker program yang dapat dipakai untuk memecahkan persoalan 

OR ini, antara lain : LP, LPV2, Simplex, QPTO, LP, LPROG, QSB, QSB+ dan Strom. 

Paket program QSB+ (Quantitive Systems for Business Plus) adalah suatu sistem 

yang menunjang proses mengambil keputusan (decision support system) yang sangat 

mudah untuk digunakan karena sifatnya yang interaktif. Penggunaan paket program 

QSB+ ini memberikan beberapa keuntungan, antara lain : 

1. Membantu dosen atau instruktur dalam menerangkan algoritma pemecahan 

persoalan OR. 

2. Membantu mahasiswa dalam mempelajari OR dengan cara yang lebih menarik dan 

menyenangkan. 

3. Membantu praktisi dalam proses pengambilam keputusan. 

4. Mudah dipergunakan, baik pada personal computer maupun pada main frame. 

5. QSB+ dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan baik oleh orang yang 

tidak mempunyai pengalaman dalam memecahkan persoalan bisnis secara 

kuantitatif dengan personal computer maupun oleh orang yang mengenal komputer 

dengan baik, tetapi tidak mampu membuat program komputer. 

6. Informasi dan pesan yang ditampilkan sangat mudah dimengerti. 

7. Dapat memperlihatkan baik solusi akhir dati persoalan maupun langkah-langkah 

secara rinci dari proses pemecahan persoalan. 

8. Menggunakan sistem menu sehingga pemakai dapat mengenal options yang tersedia 

untuk memecahakan persoalan. 
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9. Sistem menu memungkinkan pemakai untuk memasukkan persoalan batu, membaca 

persoalan yang telah ada, memodifikasi persoalan yang telah ada atau memecahkan 

persoalan yang ada. 

10. Memungkinkan pemakai untuk memasukkan data memalui keyboard atau membaca 

data dari disket jika data telah disimpan pada disket tersebut. 

11. Format dirancang sedemikian rupa sehingga dapat disesuaikan (compatible) dengan 

hampir semua gormat pada buku-buku teks yang konvensional sehingga pemakai 

yang telah mempelajari konsep OR akan dapat menggunakan QSB+ dengan mudah. 

12. Setiap program mempunyai kemampuan untuk memodifikasi persoalan yang telah 

ada. 

Topik OR yang desediakan dalam paket program QSB+ adalah sebagai berikut : 

No. Topik Kemampuan 

Menggunakan metode revised simplex, berisi antara 

lain : 

1. Linier Programming 

a. Pemasikan data dengan format baku atau 

format bebas. 

b. File data sesuai dengan program QSB+ 

(compact) atau sesuai dengan IBM (MPS). 

c. Metode grafik untuk persoalan dengan 2 

variabel. 

d. Metode upper bounding. 

e. Reinversion untuk mengurangi kesalahan 

pembulatan. 

f. Scaling data untuk mengurangi kesalahan 

pembulatan. 

g. Penampilan tabel simpleks secara rinci. 

h. Penampilan analisis sensitivitas. 

Menggunakan metode brach and bound, berisi antara 

lain : 

2. Integer Linier  

Programming 

a. Pemasukan data dengan format baku dan 

format bebas. 
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b. File data : compact atau MPS. 

c. Bound terbaru dan terbaik dari cabang terpilih. 

d. Metode upper bounding. 

e. Reinversion untuk mengurangi kesalahan 

pembulatan. 

f. Scaling data untuk mengurangi keslahan 

pembulatan. 

g. Penampilan nodes cabang secara rinci. 

Menggunakan metode modified distributin, berisi 

antara lain : 

3. Transportation dan  

Transshipment 

a. Format data masukan : bebas atau baku. 

b. Tujuan maksimasi atau minimasi. 

c. Ada 8 metode untuk menentukan solusi awal. 

d. Fractional supplies atau demand. 

e. Penampilan tabel-tabel rinci. 

4. Assignment dan  Menggunakan metode Hungarian untuk persoalan 

assignment dan metode branch and bound untuk 

masalah traveling salesman, berisi antara lain : 

Traveling salesman 

problem 

a. Format data masukan : bebas atau baku. 

b. Tujuan maksimasi atau minimasi. 

c. Penampilan tabel yang tinci. 

d. Penampilan nodes cabang. 

5. Model jaringan Memecahkan persolan rate rute terpendek, minimal 

spanning tree, aliran maksimal, berisi antara lain : 

a. Format tabel data masukan. 

b. Tujuan maksimasi atau minimasi. 

c. Penampilan langkah pemecahan persoalan 

rinci. 

6. CPM Memecahkan lintasan kritis dan menampilkan analisis 

pemendekan waktu proyek (crashing), berisi antara 

lain : 
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a. Format tabel data masukan. 

b. Lintasan kritis ganda (multiple) 

c. Jaringan berdasarkan node atau arc (AON atau 

AOA) 

d. Urutan nomer nodes bebas. 

e. Titik awal dan titik akhir ganda. 

f. Metode simpkeks untuk jadwal optimal dengan 

pemendekan (crashing). 

7. PERT Menampilakan PERT sampai 1500 aktivitas dan 

analisis probabilitas, berisi antara lain : 

a. Format tabel data masukan. 

b. Lintasan kritis ganda. 

c. Penampilan jaringan berdasarkan node dan arc 

(AON atau AOA) 

d. Urutan nomer nodes bebas. 

e. Titik awal dan titik akhir ganda. 

Memecahkan persoalan stagecoach, knapsack, 

production and inventory control sampai 100 stage, 

berisi antara lain : 

8. Dynamic programing 

a. Format tabel data masukan. 

b. Penampilan persoalan pada tiap langkah. 

Memecahkan EOQ, EOQ dengan discount, dan 

persoalan newsboys, berisi antara lain : 

9. Inventory 

a. Penampilan kurva ongkos inventory. 

b. Analisis potongan harga, baik secara total 

maupun incremental. 

c. Distribusi normal atau nilai diskrit untuk 

persoalan newsboy stochastic. 

10. Teori antrian Menganalisis persoalan antrian seperti model M/M/1, 

M/G/1, D/M/1, M/Ms, M/M/s/N, M/M/s/K, 

M/M/s/N/K, M/G/infinite, M(b)/M/1, dan M/M/s/s, 
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berisi tentang antara lain : 

a. Presure service and discouraged arrival untuk 

sistem M/M. 

b. Penampilan data umum. 

c. Penampilan sampai 200 probabilitas. 

Simulasi sistem antrian satu stage sampai dengan 20 

pelayanan dan 20 antrian, berisi antara lain : 

11. Simulasi sistem antrian 

a. Enam macam distribusi untuk kedatangan, 

pelayanan. 

b. Spesifikasi untuk waktu simulasi, 

pengumpulan data waktu mulai, jumlah 

observasi dan bilangan random. 

c. Penampilan grafik untuk setiap kejadian 

diskrit 

d. Penampilan data umum. 

12. Teori keputusan dan 

probabilitas 

Memecahkan analisis variansi, rata-rata, analisis 

bayesian, analisis pay off, pohon keputusan, berisi 

antara lain : 

a. Format tabel data masukan. 

b. Penampilan langkah-langkah pemecahan. 

c. Ada enam kriteria untuk analisis pay off. 

Memecahkan masalah Markov sampai 50 state, berisi 

antara lain : 

13. Proses Markov 

a. Format tabel data masukan. 

b. Penampilan tiap tahapan proses pemecahan. 

14. Time series forecasting Menampilkan peramalan time series dengan 

menggunakan berbagai metode, berisi antara lain : 

a. Metode : simple average, weighted moving 

average, moving average and linier trend, 

single exponential smoothing, exponential 

smoothing dengan linier trend, double 
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exponential smoothing, double exponential 

smoothing dengan linier trend, adaptive 

exponential smoothing, linier regression, dan 

model Winter. 

b. Penampilan grafik dan hasil ramalan. 

c. Analisis rinci dari model. 

d. Pencarian secara optimal untuk parameter 

model. 

 

Catatan : ukuran persoalan yang dapat diselesaikan dengan paket progam QSB+ 

sangat bergantung pada memori komputer yang dipakai. 

Contoh : 

- Linier progamming s.d ukuran 200x200 dengan 5% non zero coefficient. 

- Interger progamming s.d ukuran 200x200 mixied interger programming 

dengan 5% non zero coefficient. 

- Transportation s.d 170 sumber dan 170 tujuan. 

- Transshipment s.d 170 titik transit. 

- Assignment s.d 250 objek dan 250 tugas. 

- CPM s.d 1500 kegiatan. 

- PERT s.d 1500 kegiatan. 

- Dynamic programming s.d 100 stage. 

- Antrian s.d 20 pelayan dan 20 antrian. 

- Markov s.d 50 state 
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Secara umum, pemecahan persoalan dengan QSB+ dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

Persoalan

Tampilkan Persoalan Baca Persoalan yang adaMasuk

 

kan Persoalan Baru

Modifikasi Persoalan

Pecahkan PersoalanR m Persoalan

Tampilkan/Cetak 
Jawaban Persoalan

 

 

 

 

 

 

 
eka 

 

 

 

Gambar  9.  Langkah pemecahan program QSB+ 
 

        Gambar  10.  Struktur Menu 
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