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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Conveyor 

Conveyor adalah suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi 

memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Conveyor banyak 

dipakai di industri untuk transportasi barang yang jumlahnya sangat banyak dan 

berkelanjutan. Dalam kondisi tertentu, conveyor banyak dipakai karena 

mempunyai nilai ekonomis dibanding transportasi berat seperti truk dan mobil 

pengangkut. Conveyor dapat memobilisasi barang dalam jumlah banyak 

dan kontinyu dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan tempat tersebut harus 

mempunyai lokasi yang tetap agar sistem conveyor mempunyai nilai ekonomis. 

Di dalam industri, bahan-bahan yang digunakan kadang kala merupakan 

bahan yang berat maupun berbahaya bagi manusia. Untuk itu diperlukan alat 

transportasi untuk mengangkut bahan-bahan tersebut mengingat keterbatasan 

kemampuan tenaga manusia baik itu berupa kapasitas bahan yang akan di angkut 

maupun keselamatan kerja dari karyawan. Salah satu jenis alat pengangkut yang 

sering digunakan adalah conveyor yang berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan 

industri yang berbentuk padat. 

Pemilihan alat transportasi (Conveying Equipment) material padatan 

antara lain tergantung pada : 

1. Kapasitas material yang ditangani. 

2. Jarak pemindahan material. 

3. Arah pengangkutan : horizontal, vertikal dan inklinasi. 

4. Ukuran (size), bentuk (shape) dan sifat dari material (properties). 

 

2.2 Klasifikasi Conveyor 

Secara umum jenis/type conveyor yang sering digunakan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Belt Conveyor 

2. Roller Conveyor 
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3. Chain Conveyor 

• Scraper Conveyor 

• Apron Conveyor 

• Bucket Conveyor 

• Bucket Elevator 

4. Screw Conveyor 

5. Pneumatic Conveyor 

 

2.3 Pengertian Belt Conveyor 

Belt conveyor atau conveyor sabuk adalah pesawat pengangkut yang 

digunakan untuk memindahkan muatan dalam bentuk satuan atau tumpahan, 

dengan arah horizontal atau membentuk sudut dakian/inklinasi dari suatu sistem 

operasi yang satu ke sistem operasi yang lain dalam suatu line proses produksi, 

yang menggunakan sabuk sebagai penghantar muatannya. Belt conveyor pada 

dasarnya merupakan peralatan yang cukup sederhana. Alat tersebut terdiri dari 

sabuk yang tahan terhadap pengangkutan benda padat. Sabuk yang digunakan 

pada belt conveyor ini dapat dibuat dari berbagai jenis bahan misalnya dari karet, 

plastik, kulit ataupun logam yang tergantung dari jenis dan sifat bahan yang akan 

diangkut (Zainuri, ST, 2006). 

Belt conveyor merupakan suatu alat pemindah material yang berbasis 

teknologi tinggi yang semakin banyak digunakan pada industri yang sedang 

berkembang di beberapa negara. Dengan menggunakan belt conveyor, perusahaan 

mampu menghemat biaya produksi yang sangat tinggi, serta meningkatkan laju 

produksi dengan kecepatan yang signifikan dan stabil (Alfian, H. 2011). 

Kelebihan dari transportasi dengan belt conveyor antara lain bekerja secara 

otomatis, mudah dalam memulai operasi dan terus beroperasi secara terus 

menerus. Belt conveyor  hampir tidak memiliki waktu jeda atau istirahat ketika 

beroperasi, tidak terganggu oleh cuaca buruk, yang sering mengganggu truk 

pengangkutan. Belt conveyor  juga membutuhkan tenaga kerja yang jauh lebih 

sedikit di bandingkan alat transportasi konvensional seperti truk (Hartman, 1992). 
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2.4 Prinsip Kerja Belt Conveyor 

Belt Conveyor (konveyor sabuk) memiliki komponen utama berupa sabuk 

yang berada di atas roller-roller penumpu. Sabuk di gerakkan oleh motor 

penggerak melalui suatu pulley, sabuk bergerak secara translasi dengan melintas 

datar atau miring tergantung kepada kebutuhan dan perencanaan. Material 

diletakkan diatas sabuk dan bersama sabuk bergerak kesatu arah. Pada 

pengoperasiannya konveyor sabuk menggunakan tenaga penggerak berupa motor 

listrik dengan perantara roda gigi yang dikopel langsung ke puli penggerak. Sabuk 

yang berada diatas roller-roller akan bergerak melintasi roller-roller dengan 

kecepatan sesuai putaran dan puli penggerak. 

Prinsip kerja belt conveyor dipakai untuk memindah material baik satuan 

atau bulk curah, dengan putaran dari motor sebagai pengerak utama yang 

terhubung dengan drum atau yang disebut pulley (Mubaraq, 2010). 

 

2.5 Kelebihan Dan Kekurangan Belt Conveyor 

2.5.1 Kelebihan Belt Conveyor 

1. Mampu membawa beban berkapasitas besar. 

2. Kecepatan sabuk dapat diatur untuk menetapkan jumlah 

material yang dipindahkan persatuan waktu. 

3. Dapat beroperasi secara mendatar maupun miring dengan sudut 

maksimum sampai dengan 27°. 

4. Memerlukan daya yang lebih kecil, sehingga menekan biaya 

operasinya. 

5. Tidak mengganggu lingkungan karena tingkat kebisingan dan 

polusi yang rendah. 

6. Lebih ringan dari pada konveyor rantai maupun bucket 

conveyor. 

7. Aliran pengangkutan berlansung secara terus menerus/kontinu. 

8. Membutuhkan sedikit ruang. 

9. Menurunkan tingkat kecelakaan saat pekerja memindahkan 

material. 
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2.5.2 Kekurangan Belt Conveyor 

1. Sabuk sangat peka terhadap pengaruh luar, misalnya timbul 

kerusakan pada pinggir dan permukaan belt, sabuk bisa robek 

karena batuan yang keras dan tajam atau lepasnya sambungan 

sabuk. 

2. Biaya perawatannya sangat mahal. 

3. Jalur pemindahan (transfer line), karena untuk satu unit belt 

conveyor hanya bisa dipasang untuk jalur lurus. 

4. Kemiringan/sudut inklinasi yang terbatas. 

 

2.6 Spesifikasi Belt Conveyor 

2.6.1 Kecepatan Dan Kapasitas Belt 

Kecepatan dan kapasitas belt conveyor tergantung dari jenis 

material yang dipindahkan serta dimensi sabuk yang digunakan. Bahan 

yang tidak mudah rusak dan memiliki berat jenis yang cukup besar dapat 

diangkut dengan kecepatan tinggi. 

Untuk kapasitas pengangkutan tertentu dapat dipilih kecepatan dan 

lebar sabuk yang tepat. Semakin lebar sabuk, semakin besar kapasitasnya. 

Pada perencanaan conveyor biasanya dipilih kecepatan rendah dengan 

lebar sabuk yang lebih besar mengingat faktor dinamis yang timbul pada 

kecepatan tinggi yang mengakibatkan impact dan gaya inersia terhadap 

muatan yang dapat merusak bahan. 

 

2.6.2 Kemiringan Belt Conveyor 

Belt conveyor ini dapat dipergunakan untuk membawa muatan 

dalam arah horizontal, miring (arah mendaki dan menurun), dan bahkan 

kombinasi antara keduannya. Besarnya sudut tanjakan maksimum 

berdasarkan sifat bahan yang diangkut. Semakin besar gaya gesek yang 

terjadi antara gaya sabuk dengan muatan, semakin tinggi sudut tanjakan 

maksimumnya. 
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2.6.3 Jenis-jenis Belt Conveyor 

Belt conveyor dapat dicirikan dengan adanya sabuk atau kawat baja 

yang berputar melingkari pulley penggerak dan didukung oleh beberapa 

roll yang ditumpu oleh suatu struktur. Pengelompokan belt conveyor dapat 

dilakukan dari beberapa segi yaitu : 

1. Arah Lintasan 

• Horizontal 

• Miring (mendaki/menurun) 

• Kombinasi Keduannya 

 

2. Cara Memindahkan Beban 

Ditinjau dari caranya mengangkut muatan, belt conveyor dibagi 

menjadi 2 kelompok yaitu : 

• Pengangkutan Beban Secara Kontinu 

Untuk memindahkan muatan yang berupa material curah 

dapat dilakukan secara kontinu dengan kapasitas dan kecepatan 

yang tetap, sehingga distribusi muatan pada elemen pengangkut 

terbagi secara merata. 

 

 

 

Gambar 2.1 Pengangkutan beban kontinu 

(Sumber: http://mhasanalbana.blogspot.com/2017/04/perhitungan-conveyor.html) 

 

• Pengangkutan Beban Secara Terputus-putus 

Untuk mengangkut beban yang berupa unit muatan seperti 

karung dilakukan secara terputus-putus. Sehingga distribusi 

muatan pada elemen-elemen pengangkut tidak merata. 

   

 

Gambar 2.2 Pengangkutan beban putus-putus 

(Sumber: http://mhasanalbana.blogspot.com/2017/04/perhitungan-conveyor.html) 
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3. Jenis Sabuk 

Belt conveyor yang paling banyak dipergunakan saat ini adalah 

yang memiliki sabuk yang terdiri dari bebarapa lapisan katun dan 

karet. permukaan sabuk yang terbuat dari karet berfungsi untuk 

melindungi keausan dan memberikan gesekan yang cukup antara 

sabuk dengan pulley dan roll, sehingga belt dapat digerakkan. 

Jumlah lapisan katun tergantung dari lebar sabuk dan kapasitas 

muatan, semakin panjang lintasan belt conveyor dan semakin besar 

kapasitasnya, jumlah lapisan katun yang dipergunakan semakin 

banyak. Ditinjau dari struktur penguatnya belt dibagi menjadi 2 

jenis yaitu : 

• Fabric Belt 

Belt dengan penguat jenis fabric adalah belt dengan 

lapisan penguat (ply) yang terbuat dari serat tekstil (serat 

buatan). Lapisan tersebut biasanya disebut carcass. Carcass 

terbagi dalam nylon/polymide (NN), polyester, cotton, 

vinylon fabric (VN), polyvinil (KN), aramide fiber. 

• Steel Cord 

Adalah belt yang lapisan penguatnya terbuat dari serat 

baja yang galvanizing. Tujuan galvanizing adalah untuk 

mencegah terjadinya karat pada kawat akibat adanya 

rembesan air atau udara. Steel cord belt biasanya digunakan 

pada conveyor yang membawa beban berat. 

 

4. Jumlah Pulley Penggerak 

Ditinjau dari banyaknya pulley yang dipergunakan sebagai 

penggerak, belt conveyor dibedakan menjadi 2 yaitu : 

• Single Pulley Drive, yaitu belt conveyor yang memiliki 

sebuah pulley penggerak. 

• Multiple Pulley Drive, yaitu belt conveyor yang 

menggunakan lebih dari satu pulley penggerak. 
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2.7 Komponen Utama Belt Conveyor 

Adapun komponen-komponen utama dari belt conveyor dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Komponen kontruksi pada belt conveyor 

(Sumber: http://maintenance-belt-conveyor.blogspot.com/2013/04/komponen-standart-

belt-conveyor.html) 

 

2.7.1 Belt 

Belt merupakan pembawa material dari satu titik ke titik lain dan 

meneruskan gaya putar. Belt ini diletakkan di atas roller sehingga dapat 

bergerak secara teratur. Secara umum persyaratan belt adalah : 

1. Tahan beban tarik dan beban kejut. 

2. Fleksibel. 

3. Tidak menyerap air. 

Untuk persyaratan tersebut, belt berlapis karet adalah yang terbaik. 

Belt tekstil berlapis cover karet bertujuan untuk melindungi tekstil dari 

kerusakan-kerusakan. Karena beberapa jenis material yang dibawa 

mempunyai sifat abrasif. 

 

 

 

Gambar 2.4 Penampang belt 

http://maintenance-belt-conveyor.blogspot.com/2013/04/komponen-standart-belt-conveyor.html
http://maintenance-belt-conveyor.blogspot.com/2013/04/komponen-standart-belt-conveyor.html
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2.7.2 Drive Pulley 

Merupakan pulley yang berfungsi menyalurkan energi gerak putar 

pada belt sehingga belt bergerak. Biasanya sebagai discharge pulley dan 

juga drive pulley. 

 

2.7.3 Head Pulley Dan Tail Pulley 

Head Pulley adalah Pulley yang berada pada ujung 

depan belt dimana material dicurahkan. Untuk beberapa desain pulley ini 

digunakan sebagai pulley penggerak. (Gambar 2.3) 

Tail Pulley merupakan pulley yang pada umumnya berada diujung 

belakang belt dan tidak berputar secara langsung oleh drive unit tetapi 

berputar karena mengikuti gerakan belt. 

 

2.7.4 Take Up (Pengencang Belt) 

Merupakan sistem yang diinstalasi guna mempertahankan 

ketegangan belt yang mengimbangi peregangan belt saat operasional 

pengangkutan sedang dilakukan. Terdapat dua macam sistem Take Up 

yaitu Manual Take Up dan Automatic Take Up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Beberapa macam sistem take up 

(Sumber: http://atmantokukuh.blogspot.com/2017/02/belt-conveyor-dan-bagian-

bagiannya.html) 

http://atmantokukuh.blogspot.com/2017/02/belt-conveyor-dan-bagian-bagiannya.html
http://atmantokukuh.blogspot.com/2017/02/belt-conveyor-dan-bagian-bagiannya.html
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2.7.5 Idler 

Berfungsi untuk menahan atau menyangga belt pada bagian 

Carrying dan Return. Jarak antar idler tergantung dari fungsi kegunaannya, 

berikut ini adalah pembagian idler menurut fungsi kegunaannya : 

a. Impact Idler (Impact roller) 

Merupakan idler yang terletak pada daerah tumpahan material 

ke dalam belt, biasanya terbuat dari rubber yang berfungsi menahan 

beban impact dari material yang jatuh diatas conveyor, sehingga 

mengurangi kerusakan belt. 

b. Carrying Idler 

Carrying Idler adalah idler yang berfungsi untuk menyangga 

belt yang membawa muatan material. 

c. Return Idler (Return roller) 

Merupakan idler yang berfungsi untuk menyangga belt dengan 

muatan kosong, secara umum terletak pada bagian bawah Carrying 

Idler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kontruksi idler 

(Sumber: http://atmantokukuh.blogspot.com/2017/02/belt-conveyor-dan-bagian-

bagiannya.html) 

 

http://atmantokukuh.blogspot.com/2017/02/belt-conveyor-dan-bagian-bagiannya.html
http://atmantokukuh.blogspot.com/2017/02/belt-conveyor-dan-bagian-bagiannya.html
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d. Transition Idler 

Merupakan idler dengan sudut yang disesuaikan guna 

menghindari ketidakstabilan belt ketika terjadi perubahan sudut 

idler, baik dari kecil menjadi besar ataupun sebaliknya. 

e. Weighing Idler 

Idler ini merupakan Carrying Idler yang ditempatkan pada 

Weight Bridge (timbangan). Dengan tingkat kepresisian yang lebih 

tinggi dari pada Carrying Idler lainnya. 

f. Training Idler 

Idler ini digunakan untuk membantu kelurusan sabuk yang 

berfungsi membawa (Carrying) material maupun yang tidak 

membawa material (Return). 

 

2.7.6 Poros 

Poros merupakan salah sesuatu bagian yang terpenting dalam 

pemesinan. Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama 

dengan putaran. Poros transmisi seperti itu dipegang oleh poros. Menurut 

pembebanannya, poros untuk meneruskan daya yang dapat diklasifikasi 

sebagai berikut : 

1. Poros transmisi 

Poros ini mendapatkan beban puntir atau daya lentur. Daya 

yang ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi, 

pully, sabuk dan sproket. 

2. Spindel 

Yaitu poros yang relatif pendek, seperti poros utama perkakas, 

dimana beban utamannya berupa puntiran. Syarat yang harus di 

penuhi poros ini adalah deformasinnya harus kecil dan bentuk serta 

ukurannya harus teliti. 
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3. Gandar 

Poros seperti yang dipasang diantara roda kereta barang tidak 

mendapat beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh 

berputar, gander ini hanya akan mendapatkan beban lentur kecuali 

jika digerakan mula dimana akan mengalami beban puntir juga. 

 

2.7.7 Bantalan 

Bantalan merupakan salah satu bagian dari elemen mesin yang 

memegang peranan cukup penting karena fungsi dari bantalan yaitu untuk 

menumpu sebuah poros agar poros dapat berputar tanpa mengalami 

gesekan yang berlebihan. Bantalan harus cukup kuat untuk memungkinkan 

poros serta elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Bantalan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan gerakan bantalan terhadap poros 

• Bantalan luncur 

Pada bantalan ini terjadi gesekan luncur antara poros dan 

bantalan karena permukaan poros ditumpu oleh permukaan 

bantalan dengan perantaraan lapisan pelumas. 

• Bantalan gelinding 

Pada bantalan ini terjadi gesekan gelinding antara bagian 

yang berputar dengan yang diam melalui elemen gelinding 

seperti bola, rol, dan rol bulat. 

2. Berdasarkan arah beban terhadap poros  

• Bantalan radial 

Arah beban yang ditumpu bantalan ini adalah tegak lurus 

sumbu. 

• Bantalan aksial 

Arah beban bantalan ini sejajar dengan sumbu poros. 

• Bantalan gelinding khusus 

Bantalan ini dapat menumpu beban yang arahnya sejajar 

dan tegak lurus sumbu poros. 
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Gambar 2.7 Jenis-jenis bantalan gelinding 

(Sumber: Dasar Perencanaan Pemilihan Elemen Mesin, Sularso hal 129) 

 

2.7.8 Unit Penggerak 

Daya penggerak pada belt conveyor ditransmisikan kepada belt 

melalui gesekan yang terjadi antar belt pulli penggerak yang digerakkan 

dengan motor listrik. Unit penggerak terdiri dari beberapa bagian, yaitu 

pulli, motor serta roda gigi transmisi antara motor dan pulli. 

 

2.7.9 Conveyor Frame 

Struktur penyangga (frame) terbuat dari susunan baja batangan atau 

besi siku yang disambung dengan menggunakan las listrik. Frame dibuat 

kaku (rigit). Atruktur tersebut terbuat dari batangan membujur, tegak dan 

menyilang. Tinggi dari frame biasanya 400 s/d 500 mm dan jarak batang 

tegak/tiang adalah 2 s/d 3,5 meter. 


