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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada dunia industri khususnya pertambangan permasalahan 

pengangkutan material sering terjadi. Karena Indonesia adalah negara 

yang menduduki posisi ketiga didunia penghasil batubara terbanyak 

(sindonews.com), maka perusahan pertambangan batu bara di Indonesia 

harus berusaha memaksimalkan sumberdaya alam yang ada untuk 

meningkatkan kualitas produk, efesiensi pembuatan, meningkatkan 

jumlah produksi, dengan menggunakan alat bantu bersamaan dengan 

meningkatkan sumber daya manusia untuk mengoperasikan alat tersebut. 

Dalam proses produksi di perindustrian batu bara, material yang 

diangkut dari pelabuhan masih menggunakan alat bantu angkut seperti 

truk sehingga efektifitasnya bergantung dengan para pekerja. Biasanya 

dalam dunia industri, sebuah conveyor menjadi alat bantu angkut untuk 

mengatasi keterbatasan tenaga manusia dan juga menjaga keselamatan 

para pekerja. Conveyor merupakan material handling equipment yang 

menjadikan proses produksi yang cepat dan efisien.  

Karena kurang efisien dalam pengangkutan material dengan 

menggunakan truk bahkan berpotensi terjadinya keterlambatan target 

kerja, maka diperlukannya belt conveyor. Belt conveyor terdiri dari 

beberapa perangkat yang menyebabkan pengaruh sehingga menciptakan 

karakteristik tekanan dan perubahan bentuk ketika beroperasi.  

Untuk memenuhi permintaan kebutuhan konsumen, maka sebuah 

perusahaan batubara menggunakan belt conveyor untuk pengangkutan 

material. Belt conveyor tersebut digunakan untuk memperlancar proses 

pengangkutan dari pelabuhan ke stokpile, namun perlu di perhatikan 

faktor penting dalam perancangan belt conveyor ini seperti perhitungan 

dan pemilihan belt, pulley, idler, daya motor penggerak yang tepat 

sehingga sesuai dengan permintaan.  



 

2 

Bagus Alwasi Murni Usman,2022 

PERANCANGAN BELT CONVEYOR KAPASITAS ANGKUT 100 TON PERJAM 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

Dalam penelitian ini difokuskan untuk perhitungan tegangan dan 

daya belt, perhitungan daya motor yang tepat, juga pemilihan idler, pulley 

yang dibutuhkan pada belt conveyor berkapasitas 100ton perjam untuk 

pengangkutan material batu bara dengan Panjang belt 80m, dan ketinggian 

2,5m.  

1.2 Perumusan Masalah 

Agar penelitian ini sesuai dengan pokok pembahasan maka 

perumusan masalah ini adalah: 

1. Bagaimana perencanaan belt dengan kapasitas angkut 100ton perjam? 

2. Bagaimana perencanaan pulley,idler pada belt conveyor dengan 

kapasitas angkut 100ton perjam? 

3. Bagaimana perhitungan daya motor pada belt conveyor dengan 

kapasitas angkut 100ton perjam? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah 

diatas adalah menciptakan sebuah alat bantu angkut material yaitu belt 

conveyor dengan kapasitas angkut 100ton perjam dengan standar 

perhitungan maupun pemilihan komponen belt conveyor seperti 

sabuknya, pulley, idler dan juga motor yang dibutuhkan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah perencanaan belt conveyor sehingga operasi belt 

conveyor kapasitas angkut 100ton perjam bisa dibuat lebih sederhana 

dan efisien. 

2. Mempermudah dalam pemilihan pulley dan idler, dan perhitungan 

daya motor peenggerak yang dibutuhkan pada pengoperasian belt 

conveyor kapasitas angkut 100ton perjam 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas dari 

pokok pembahasan, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan 

masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Kapasitas angkut conveyor adalah 100ton perjam  

2. Spesifikasi material angkut adalah coal bitominious ,mined. Densitas 0,80 
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3. Temperatur di lokasi 23 ̊C – 37  ̊C 

4. Tidak membahas biaya dan kelistrikan 

5. Rangka belt conveyor diabaikan 

6. Simulasi untuk mengetahui titik kritis antara belt dan pulley 

7. Belt conveyor dengan Panjang 80 meter dan ketinggian 2,5 meter 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi ke dalam lima (5) bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka berkaitan dengan pokok 

pembahasan penelitian. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisikan langkah dan prosedur yang dilakukan dalam 

penelitian. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan pengolahan data hasil penelitian, analisis 

percobaan dan penjabaran dari rumusan masalah 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dan saran untuk melakukan penelitian 

dikemudian hari. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 


