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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, industri untuk 

meningkatkan kemampuan dan kualitas produksi, industri dapat melakukan hal tersebut 

dengan menggunakan peralatan canggih serta menambah kemampuan operatornya. 

Sedangkan di dalam meningkatkan kuantitas produksi dapat di ditempuh dengan 

menambah jumlah peralatan dan pekerjaanya. 

Dalam perusahaan yang menggunakan belt conveyor sebagai alat transportasi 

material, karena memiliki banyak keuntungan. Belt conveyor adalah sabuk karet yang 

berfungsi untuk mengangkut material, yang digerakkan dengan motor listrik. Sehingga, 

untuk meningkatkan performasi belt conveyor tersebut pengidentifikasian prestasi belt 

conveyor. Identifikasi dilakukan dengan material tanah liat (Clay). Yang akan di 

modifikasi adalah sudut kemiringan pada roll bantalan belt conveyor. Di karenakan 

dengan seringnya pengubahan pada variable kecepatan mesin yang sedikit 

mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk mencapai kapasitas angkut pada Belt Conveyor. 

Maka perlu di lakukan identifikasi lebih mendalam dalam komponen belt conveyor 

tersebut.  

Belt conveyor memiliki juga kelemahan serta kelebihan tersendiri, maka dari itu 

untuk mengurangi kelemahan perlu untuk dilakukan analisa ataupun identifikasi untuk 

mengetahui sisi letak kelemahan dari alat angkut yang terbuat dari karet tersebut. 

Kelebihan dari belt konveyor dengan salah satunya yaitu sangat ekonomis di dalam 

pengoperasian nya, karena tidak banyak membutuhkan komponen – komponen dan 
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operasi yang terlalu rumit. Dengan motor penggerak, transmisi, pulley dan karet belt 

konveyor. Apabila dipasang dengan benar dan sesuai dengan kontruksi belt konveyor, 

hanya memerlukan sedikit beberapa pemeliharaan dalam satu sistem belt konveyor. Dan 

juga dapat mengangkut material dalam jarak yang sangat panjang dengan satu rangkaian 

belt. Selain itu, kelebihan dari alat angkut belt konveyor adalah dapat dibuat zona 

pelepasan material yang dapat di atur atau multi zona pelepasan material, misalnya 

sistem shuttle, tripper, atau plow. 

Dari berbagai kelebihan sebuah belt konveyor, tentunya ada sisi kelemahan dalam 

belt konveyor. Akan tetapi, sebuah kelemahan tidak akan bisa hilang tetapi bisa untuk di 

minimalisir sebuah kelemahan itu sendiri. Salah satu dari kelemahan belt konveyor, 

sebagian besar pengangkutan material tambang, sudut miring maksimum terhadap tanah 

terbatas sampai 35
 o 

. Bukan hanya itu, belt konveyor juga memerlukan scraper apabila 

untuk pengangkutan material tambang yang lengket untuk membersihkan belt secara 

efisien. Di dalam belt, terdapat sebuah kerangka yang berbentuk besi memanjang dan 

apabila belt terkena benda – benda yang mengandung besi atau bongkahan – bongkahan 

yang tajam akan mudah rusak atau terdapat crack ( sobek ). Kelemahan yang lain, 

apabila konveyor miring, maka diperlukan beberapa alat untuk mencegah agar material 

dan belt tidak terbalik ketika konveyor berhenti. 

1.2. Rumusan Masalah. 

1) Bagaimana pengaruh modifikasi sudut kemiringan idler roll terhadap performa 

kapasitas angkut belt conveyor ? 

2) Faktor apa sajakah yang mempengaruhi perubahan sudut kemiringan pada Ilder roll 

belt conveyor ? 
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1.3. Tujuan Penelitian. 

1) Memahami dan mengerti pengaruh modifikasi sudut kemiringan idler roll terhadap 

performa kapasitas angkut belt conveyor. 

2) Memahami dan mengerti penyebab dari perubahan sudut kemiringan pada bantalan 

roll belt conveyor (idler roll). 

1.4. Batasan Masalah. 

Untuk memberikan batasan masalah dalam hal modifikasi yang saya lakukan, 

yaitu tidak membahas lebih spesifik dalam hal komponen belt seperti halnya :  

1. Bearing.  

2. Pulley. 

3. Material bahan belt serta komponen – komponen yang terkait. 

4. Hanya dalam pengangkutan material curah pada jenis throughed idler.  

5. Tidak merubah variabel yang berkaitan dengan kecepatan angkut belt. 

6. Variabel yang berubah hanya sudut kemiringan roll bantalan belt conveyor (Idler 

Roll). 

7. Analisa hanya pada idler roll atas.  

1.5. Manfaat Penelitian. 

a. Peneliti 

Dalam penelitian sudut kemiringan kemiringan bantalan roll belt conveyor , 

bisa memberikan sebuah referensi bagi peneliti untuk pembelajaran selanjutnya 

tentang dalam hal sistem angkut yang di lakukan pada belt conveyor. 
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b. Universitas 

Manfaat yang akan di dapat dalam lembaga universitas adalah untuk 

memberikan referensi dalam hal mata kuliah yang di berikan pada mahasiswa, 

terutama pada mata kuliah Proses Produksi dan Flexibility Manufacturing System. 

c. Umum 

Penelitian ini akan bisa memberikan manfaat untuk para karyawan ataupun 

operator apapun yang meliputi dengan sistem kerja belt conveyor untuk bisa 

melakukan  Autonomous Maintenance yaitu sebuah sistem perbaikan yang 

dilakukan oleh pihak mandiri dari sebuah perusahaan tanpa harus di lakukan oleh 

pihak kedua maupun vendor. 

 


