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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 BELT CONVEYOR 

Belt conveyor_adalah mesin pemindah material sepanjang arah horizontal 

atau dengan kemiringan_tertentu secara terus menerus (continue). Salah satu alat 

angkut raw material yang paling banyak dipakai di industri merupakan belt 

conveyor. Hal ini dikarenakan belt conveyor mempunyai kapasitas yang cukup 

besar (500 sampai 5000 m³/jam atau lebih),  pemindahan barang dapat dilakukan 

secara continue, jarak pemindahan yang cukup jauh (500-1000 m atau lebih), 

lintasan tetap serta bahan material yang_dapat_diangkut_dapat_berupa 

muatan_curah_ (bulk load) _atau_muatan_satuan_ (unit load), berat mesin relatif 

ringan serta pemeliharaan dan operasional_yang_mudah (Raharjo, 2012). 

Aplikasi_belt conveyor_diantaranya_adalah alat_angkut pada_pabrik_pupuk, 

_batu bara, benih, pabrik_semen dan lain-lain. Pada_perusahaan_industri, 

penggunaan_belt conveyor dapat meningkatkan laju produksi dengan kecepatan 

yang signifikan dan stabil serta menghemat biaya produksi yang sangat tinggi 

(Hamsi, 2011). 

Adapun_kelebihan_dan_kekurangan_pada_belt_conveyor. Kelebihan_dari 

belt_conveyor_adalah dapat membawa beban yang memiliki kapasitas besar, 

dimana kecepatan sabuk dapat diatur untuk menentukan jumlah material yang 

dipindahkan persatuan waktu, mampu bekerja dengan keadaan arah miring tanpa 

membahayakan operator yang mengoperasikannya, membutuhkan daya yang lebih 
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kecil, sehingga dapat mengurangi biaya operasinya, tidak mengganggu lingkungan 

karena tingkat kebisingan_dan_polusi_yang_rendah, lebih ringan dari pada 

conveyor rantai maupun bucket conveyor dan aliran pengangkutan berlansung 

secara terus menerus (continue). Sedangkan kekurangan dari belt-conveyor adalah 

tarif perawatan sangat mahal, sabuk terlalu peka terhadap pengaruh luar, misalnya 

timbul kerusakan pada pinggir dan permukaan belt, sabuk dapat robek karena 

batuan yang tajam dan keras atau lepasnya sambungan sabuk, kemiringan/sudut 

inklinasi yang terbatas dan jalur pemindahan (transfer line) untuk satu unit belt 

conveyor hanya bisa dipasang untuk jalur lurus. 

 
2.2 PRINSIP KERJA BELT CONVEYOR 

Belt conveyor atau sering juga disebut “ban berjalan” atau sabuk pembawa” 

masih menjadi pilihan alat yang utama untuk alat angkut material dan bentuk 

apapun. Belt conveyor ini digerakkan oleh motor listrik dengan pola transmisi 

coupling dan roda gigi yang melekat pada motor untuk memutar pully dan 

menggerakkan sabuk merupakan bagian utama sebagai pengangkut barang dari 

bagasi pesawat menuju truk barang. Continouns Transporation merupakan sebutan 

cara pengangkutan barang dengan menggunakan alat Belt Conveyor Loading 

Continouns Transporation adalah cara pengangkutan yang dilakukan secara 

kontinu sehingga membentuk aliran barang dari bagasi pesawat dibawa menuju truk 

pengangkut. 

Prinsip kerja belt conveyor adalah memindahkan material yang terletak di atas 

belt dimana sesudah sampai di ujung belt material akan dicurahkan akibat belt 

berbalik arah. Drive/ head pulley menggerakan belt dengan memakai motor 



8 
 

8 
 

penggerak. Prinsip yang digunakan head pulley untuk menarik belt adalah adanya 

gesekan antara permukaan drum dengan belt, mengakibatkan kapasitasnya 

tergantung gaya gesek tersebut (Raharjo, 2012). 

 

2.3 PROFIL  BELT--CONVEYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Profil Belt-Conveyor 

Sumber : (Kulweic, 1985)  

  



9 
 

9 
 

2.4 METODE DISCHARGE PADA BELT CONVEYOR 

Metode_penumpahan_material_pada_conveyor-secara-umum-antara-lain:  

1. Head Pulley Discharge  

Metode_ini_yang_paling_banyak_digunakan_dalam_penumpahan_material. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Head-Pulley-Discharge 

2. Both end Discharge  

Penumpahan-material-mampu-dilakukan-dengan cara-dua_arah-yaitu-pada-

head-atau tail. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Both end Discharge 
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2.5 KOMPONEN BELT CONVEYOR 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Skema Kontruksi Utama Belt Conveyor 

2.5.1 Tail Puley 

Tail pulley adalah pulley terakhir yang berada di ujung belt conveyor yang 

bergerak mengikuti head pulley, dimana fungsinya digunakan untuk tempat 

berputarnya belt conveyor menuju return roll. Perbedaan konstruksi tail 

pulley_dengan head_pulley adalah tidak dilengkapi penggerak. Tail pulley dapat 

dilihat pada gambar Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Tail_Pulley 
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2.5.2 Return Roll 

Return roll fungsinya digunakan untuk roll penompang belt agar tidak 

melengkung saat berputar kembali tanpa muatan menuju ke head pulley. Pada 

penggunaannya return roll selalu digunakan satu buah pada satu titik tumpuan 

dengan panjang yang hampir sama dengan lebar belt. Gambar 2.6 berikut ini 

merupakan return roll.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Return Roll 

 

2.5.3 Carrying Roll 

Carrying roll adalah roll yang menompang belt conveyor dan membawa 

material angkut di atasnya. Carrying roll terdiri dari tiga buah roll pada satu titik 

tumpuan, dimana roll sebelah luar diposisikan miring dan roll tengah diposisikan 

datar guna menjaga agar material yang dibawa tidak tumpah. Jarak antara titik 

tumpu carrying roll lebih pendek dari pada return roll agar belt tidak melengkung 

akibat berat material yang diangkut. Gambar 2.7 berikut ini merupakan carrying 

roll. 
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Gambar 2.7 Carrying Roll 

 

2.5.4 Bend Pulley 

Bend_pulley-memiliki fungsi sebagai pelindung_kekencangan_belt-

sebelum gravity_take-up. Bend pulley merupakan pulley conveyor yang terletak di 

antara tail pulley dan head pulley yang memiliki fungsi untuk memberi bentuk 

conveyor yang diinginkan. Bend pulley adalah pulley perantara atau pembelok belt 

menuju pulley pemberat atau take up pulley. Alat yang bekerja untuk mengatur 

keseimbangan belt pada pemberat merupakan bend pulley. Gambar 2.8 berikut ini 

merupakan bend pulley. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Bend Pulley 
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2.5.5 Head Pulley 

Pulley penggerak_dari_sistem belt_conveyor biasa disebut sebagai head 

pulley. Head pulley merupakan pulley yang memiliki kaitan secara langsung dengan 

gearbox sehingga langsung terhubung dengan penggerak. Pulley yang berada pada 

ujung depan belt dimana material ditumpahkan merupakan head pulley. Gambar 

2.9 berikut ini merupakan head pulley. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Head Pulley 

 

2.5.6 Take Up Pulley 

Take up pulley_ fungsinya digunakan untuk mengencangkan_belt, sehingga 

dapat menjaga kekencangan belt sama antara sisi yang tidak membawa material dan 

sisi yang membawa material, yang seakan-akan menambah jarak antara tail pulley 

dan head pulley. Take up pulley juga_dapat_memberikan_tegangan-pada_belt 

pada_start awal. Take up pulley dapat_dilihat pada_gambar Gambar 2.10. Take up 

pulley dibedakan menjadi dua jenis:  
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a. Screw Take–up  

Screw take–up_dapat_mengencangkan-belt_menggunakan cara memberi 

gaya tarik pada belt dengan-menggunakan-ulir pada-dudukan-pulley. 

Umumnya berfungsi untuk belt yang memiliki panjang posisi angkut 

sekitar 50–100 m. 

b. Gravity Take-up 

Gravity Take-up dapat_mengencangkan belt vertical dan horizontal 

dimana cara kerjanya adalah dengan memberi gaya tarik pada belt 

menggunakan gaya gravitasi bumi, dan dipakai untuk sistem yang 

panjangnya lebih dari 100 m. Belt conveyor yang ditinjau menggunakan 

take up pulley jenis ini. 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Take Up Pulley 

2.5.7 Take Up Unit 

Take up unit adalah unit pemberat yang memiliki fungsi untuk 

menyeimbangkan kelonggaran belt ketika mesin hidup pada saat membawa muatan 

dan tanpa membawa muatan. Hal ini diharapkan belt conveyor agar tidak 

melengkung, take up unit akan turun jika tidak ada muatan yang dibawa dan naik 

jika ada muatan yang di angkut pada belt conveyor.  
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2.5.8 Impact Roll 

Impact roll adalah idlers yang berada di daerah curahan material ke dalam 

belt, biasanya terbuat dari rubber yang dimanfaatkan untuk menahan beban 

impact dari material yang jatuh diatas conveyor, sehingga dapat mengurangi 

kerusakan belt.  

 

2.5.9 Belt 

Salah_satu-komponen_utama_dari=conveyor adalah belt. Belt pada 

conveyor terbuat dari berbagai jenis bahan,-seperti: nylon, steel, karet, katun -dan-

lain-lain. Belt wajib_memenuhi_beberapa syarat, yaitu_ kekuatan tinggi,-

kemampuan_menyerap_air rendah, regangan kecil, umur-pakai panjang, lentur, 

ringan dan ketahanan-pemisahan-lapisan-yang-tinggi. Berdasarkan- beberapa 

syarat-tersebut, jenis bahan yang terbuat dari karet adalah yang terbaik untuk 

digunakan sebagai belt. Belt dilengkapi dengan cover karet untuk melindungi tekstil 

dari kerusakan-kerusakan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa jenis material yang 

dibawa mempunyai sifat abrasif. Gambar 2.11 di bawah ini merupakan belt.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Belt 
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2.6 PEMILIHAN BELT 

Belt adalah elemen utama_dalam kontruksi sistem belt_conveyor. Tiga 

bagian utama pada belt terdiri dari, lapisan atas (top cover), lapisan bawah (bottom 

cover) dan rangka kain (carcass) untuk jenis fabric belt / rangka sling baja untuk 

jenis steel cord belt. Fungsi lapisan penguat sabuk adalah sebagai menyalurkan 

tegangan di belt saat start dan selama memindahkan muatan, selain itu lapisan 

penguat juga dapat menyerap gaya impact beban akibat kecepatan pada belt 

sehingga dapat dalam keadaan konsisten stabil. Belt adalah elemen yang 

berhubungan langsung dengan muatan dan menerima seluruh perlakuan dari 

material contohnya abrasi, impact dan lainnya. Belt adalah elemen yang dapat aus. 

Penyebab belt cepat aus dan sobek serta dapat mengakibatkan biaya perawatan yang 

mahal adalah kontruksi yang tidak baik. 

Pada saat membuat_suatu-sistem-conveyor perancang harus menggunakan 

standard-lebar-belt yang-digunakan secure internasional. Pada millimeter standard 

lebar belt-adalah 400,-500,-650, 800,-1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000,-2200, 

2400,-2600,-2800,-3000,-3200. Dimana ketika di inchi sebagai berikut, 18, 24, 30, 

36, 42, 48, 54, 60, 72, 84, dan 96. Gambar 2.12 di bawah ini merupakan belt yang 

terbuat dari carcass dan karet. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Potongan Belt Menurut Skematik  
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Top-cover-thickness : tt  

Carcass-thickness : t2  

Bottom-cover-thickness : t3  

Belt total thickness : t4 = t1 + t2 + t3 

Tabel 2.1 Lapisan Belt Berdasarkan Lebar Belt (Raharjo, 2012) 

 

 

 

Ada beberapa jenis textile belt yaitu, cotton (woven+atau+sewed), rubber 

textile+belt serta duck cotton, camel hair. Pada saat mendesain belt conveyor harus 

memperhatikan beberapa syarat seperti, fleksibel tinggi, lapisan tidak mudah lepas 

(high resistivity to ply separation), tahan lama (long service long), tidak menyerap 

air (low hygroscopicity), ringan, pertambahan panjang spesifik rendah (low spesifik 

eongation) serta kekuatan tinggi. Jenis carcass pada belt memiliki dua macam tipe 

belt yaitu, textile fabric dan steel cord, dimana penjelasannya sebagai berikut ini:  

1. Textile Fabric Belts 

Textile fabric belt memiliki carcass pabrikan. Secara umum, bahan untuk 

cover terbuat dari rubber. Selain itu, PVC belt juga dapat digunakan sebagai bahan 

pembuatan cover. Lapisan khusus yang berjumlah satu atau lebih dari plies 

merupakan komponen dari carcass textile fabric. 

 

 

 

Gambar 2.13 Multiply Belt Cross Section  
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2. Steel Cord Belts 

Steel cord belts mempunyai carcass (terisi bearing), terbuat dari steel cord 

(kadang-kadang juga dapat dikatakan seperti sling maupun anel-baja). Steel-cord-

diposisikan dengan keadaan paralel-pada satuan lapisan dan dilapisi karet untuk-

membentuk-permukaan belt yang menyambung. Gambar 2.14 di bawah ini 

merupakan dua tipe belt berdasarkan jenis carcass. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Belt+Cross+Section+dari+Steel+Cord+Belts 

 

2.7 PEMILIHAN IDLER 

Belt conveyor memerlukan penumpu antara head dan tail pulley yang 

letaknya berdekatan. Pada saat belt bergerak, penumpu tersebut harus dalam 

keadaan berupa roller, hal ini untuk mencegah belt keluar jalur dari penumpunya. 

Belt bergerak mengikuti bergeraknya roller yang berputar dalam kecepatan yang 

sama, hal tersebut mengakibatkan belt bergerak diatas roller penumpu tanpa keluar 

jalur. Komponen yang sangat penting bagi belt conveyor adalah roller. 
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Tanpa adanya daya, roller dapat menopang-belt-karena berputar mengikuti 

pergerakan dari belt, sehingga roller tersebut dapat dikatakan sebagai idler roller. 

Penopang yang menopang belt memiliki satu atau lebih roller dan juga frame untuk 

dudukan roller-roller ini. Secara umum_mereka_dinamakan: 

• Idler_atau+set idler dapat menopang dengan sempurna berdasarkan unit 

roller bersama dengan sambungan mounting atau mounting framenya.  

• Roller atau Roll atau idler-roller pada dasarnya_yang-berhubungan 

langsung-dengan belt. 

Dalam mendesain idler agar dapat terhindar dari kesalahan ketika bekerja 

memakai idler, kejelasan_mengenai_nama-nama tersebut sangat penting. Berikut 

ini beberapa fungsi dari idler, diantaranya: 

a. Digunakan sebagai menopang belt yang berisi material, sehingga tidak 

dapat memperlambat belt yang sedang bergerak. 

b. Digunakan sebagai menopang belt ketika kembali, sehingga tidak dapat 

memperlambat belt yang sedang bergerak. 

c. Digunakan sebagai membentuk belt dengan bentuk tertentu, sehingga belt 

mudah untuk membawa material. 

d. Memberi penumpu khusus pada belt ketika loading point, dengan tujuan 

dapat menghasilkan penempatan yang tepat bagi material diatas belt, 

dengan resiko kerusakan yang minimum pada belt. 

e. Belt dapat berubah bentuk dari rata menjadi sesuai dengan bentuk tail 

pulley, serta dapat berubah kembali menjadi rata di head pulley. Transition 

idler memiliki fungsi untuk_merubah_bentuk belt pada_lokasi-

lokasi_tersebut, dengan peregangan_minimal_pada_belt. 
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f. Idler digunakan untuk memperbaiki kesejajaran belt, contohnya, idler harus 

secara otomatis meletakan_belt centerline_dengan_conveyor centerline. 

Hal tersebut benar-benar bermanfaat, dikarenakan kesejajaran yang 

dilakukan oleh head dan tail pulley  hanya memiliki jarak kurang dari 10 

meter dari head dan tail end. 

2.7.1 Frame Idler 

Fixed Frame dan garland merupakan tipe-tipe dari frame idler. Idler fixed 

frame mempunyai roller yang ditempatkan diatas frame baja. Idler-idler tersebut 

sangat sering dimanfaatkan untuk semua jenis conveyor. Idler garland/ idler 

catenary, mempunyai roller fleksibel yang tersambung. Fixed frame idler memiliki 

beberapa tipe berdasarkan fungsi khususnya. Berikut adalah beberapa macam idler 

yang biasanya digunakan dan namanya terkenal didunia indutri: 

1. Troughing Idler 

Pada umumnya, troughing idler terdiri dari tiga roller tiper trough idler 

sebagai penahan belt yang bergerak. Central Roller_diletakkan secara horizontal, 

sementara side roller diposisikan_pada sudut 200,250, 300,350,400, atau_450. 

Inklinasi side roller dari garis horizontal disebut dengan sudut troughing. Pada belt 

yang memiliki lebar pendek atau sedang, sudut bending nya berada pada jangkauan 

yang rendah karena mem-bending belt sehingga menjadi lebih sulit. Troughing 

idler dalam pelaksanaanya secara standar adalah ketiga roller identik tersebut dan 

dapat ditukar,  sehingga mengurangi stok spare-part. 
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Gambar 2.15 Trough_Carrying_Idler 

2. V-Trough Carrying Idler 

V-trough carrying idler dimanfaatkan pada tempat yang pada umumnya 

menggunakan tiga roller. V-trough carrying idler mempunyai tarif yang lebih 

rendah dikarenakan sudah biasa digunakan, meskipun hanya menggunakan 4 

bearing daripada 6 bearing.  Hal tersebut akan menunjukkan kelebihannya ketika 

ukuran bearing tidak berubah dari ukuran minimum yang digunakan. Pada v-trough 

carrying idler tidak memberikan peumpu untuk bongkahan material, sehingga 

mengakibatkan terpusatnya tekanan pada belt serta belt menjadi mudah terkikis. 

Sudut 200 inklinasi biasa digunakan oleh v-trough carrying idler. Idler ini pada 

umumnya dimanfaatkan sebagai belt yang memiliki ukuran kecil, serta sebagai 

memindahkan material yang memiliki ukuran terbatas. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 V-Trough_Carrying_Idler (Sularso dan Suga, 1987) 
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3. Impact Idler 

Impact idler biasanya terdiri dari tiga roller yang di bending. Dimana, 

panjang roller, sudut bending impact idler, atau kuantitas roller rata-rata serupa 

dengan idler-idler lain yang di bending dalam sebuah conveyor. Impact idler 

dimanfaatkan sebagai penumpu belt pada area penerimaan material. Idler tersebut 

juga dapat digunakan ketika menangani curahan yang berasal dari material berat 

dengan menyerap daya benturan yang dihasilkan material yang jatuh serta dapat 

melindungi belt dari kerusakan. Tiga nos roller dan penopang frame baja 

merupakan komponen dari Impact idler. Roller-roller tersebut memiliki elemen 

yang lebih kuat untuk menyerupai kapasitas loading. Roller tersebut 

dipasang_pada_frame baja yang terukur untuk menyediakan sudut bending dari 

200,  250,  300,  350,  400, atau 450. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Trough Impact Idler (Sularso dan Suga, 1987) 

1. Flat Returns Idler (Single roll returns idler)  

Flat return idler memiliki single roller untuk memberi support pada saat belt 

conveyor berjalan kembali. Idler ini terdiri dari single roller dan 2 nos bracket yang 

dipasang dibawah conveyor stinger.  Idler ini sangat luas dipakai untuk belt dengan 

jangkauan rendah dan juga murah.  
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Gambar 2.18 Flat Returns Idler (Sularso dan Suga, 1987) 

2. Self-Aligning Carrying Idlers (S.A Carrying idlers)  

S.A. carrying idler digunakan pada belt yang bergerak dengan interval antara 

15 sampai 21 meter berdasarkan lieu standard untuk idler conveyor. Idler ini 

menggunakan 3 roller,  2 roller, atau single roller yang sangat tepat untuk idler 

carrying. Idler ini memiliki roller atas yang dipasang diatas frame swiveling,  yang 

tentunya berputar pada frame stationary. Roller pengarah berbentuk vertical 

disediakan pada tiap ujung swiveling-frame,  yang akan mendorong belt kearah 

conveyor center line. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Self-Aligning Carrying Idler (Sularso dan Suga, 1987) 

3. Self-Aligning return idlers (S.A. return idlers) 

Idler ini digunakan pada belt bergerak dengan interval antara 21 sampai 30 

meter, pada tempat yang biasanya return idler berada. Idler ini menggunakan 
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kekuatannya pada return belt yang bergerak pada saat belt keluar dari garis pusat 

conveyor. Idler ini menggunakan single roller atau dua roller yang standard yang 

biasa digunakan pada conveyor umumnya. Roller atas dipasang pada swiveling-

frame,  yang tentunya bergerak pada frame stationary. Frame stationery di mur 

dengan kuat pada badan conveyor. Roller pengarah yang berbentuk vertical 

dipasang pada tiap sisi swiveling frame, untuk mendorong belt untuk mencapai 

kesejajaran. 

 

 

 

Gambar 2.20 Self-Aligning Return Idler (Sularso dan Suga, 1987) 

2.7.2 Roller 

Roller adalah komponen paling penting dari conveyor,  sama seperti 

komponen lain yang bersentuhan langsung dengan belt dan kegunaannya pada 

conveyor. Konstruksi tipikal dari roller seperti ditunjukkan pada Gambar 2.21 

(Sularso dan Suga, 1987). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Detail Of Roller Internal Construction (Typical)  

 


