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PENGERTIAN ALAT BERAT 

 
A. PENDAHULUAN 

Setiap pekerjaan pembangunan konstruksi sipil apabila diperhitungkan 

masalah efisiensi waktu dan efektifitas kegiatan pada proyek yang berskala 

besar, perlu dilakukan dengan pengerjaan secara mekanis atau dengan 

menggunakan bantuan peralatan. Dengan kemajuan teknologi semakin 

berkembang, banyak kegiatan pekerjaan proyek konstruksi sipil yang sudah 

tidak dilakukan lagi dengan tenaga manusia, digantikan dengan mesin-mesin 

atau peralatan berat.  

Dengan bantuan alat berat, maka pekerjaan seperti pekerjaan galian 

tanah, urugan tanah, perataan jalan, dan lain sebagainya, akan jauh lebih 

cepat, sehingga pekerjaan akan lebih efisien, dari segi waktu dan biaya, 

dengan mutu akhir akan lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan 

tenaga manusia. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien 

dalam pengoperasian alat berat, dibutuhkan suatu pengetahuan mengenai 

alat berat itu sendiri dan pengelolaannya. Pembahasan mengenai alat berat 

disini khususnya mengenai alat berat yang berhubungan dengan tanah, atau 

biasa disebut pemindahan tanah mekanik (PTM).   

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud dan tujuan mempelajari teori mengenai alat berat adalah untuk 

memberikan pengetahuan tentang alat berat, baik dari penggunaannya, 

perhitungan kapasitas produksi, perhitungan biaya operasional alat berat, 

sehingga di akhirnya diharapkan dapat mengetahui biaya pelaksanaan 

pekerjaan.    

 



 

 

 

 
 

KLASIFIKASI ALAT BERAT 

 
A. PENDAHULUAN  

Alat berat dapat diklasifikasikan berdasarkan cara operasionalnya, yaitu 

alat yang dapat dipindahkan atau bergerak dengan alat penggerak utamanya, 

dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dan alat berat yang tidak 

berpindah atau disebut statis. Sedangkan klasifikasi alat berat berdasarkan 

fungsi utama dari alat berat sendiri.  

 

B. PEMBAGIAN BERDASARKAN PENGGERAK UTAMA  
Pembagian alat berat berdasarkan penggerak utamanya, dapat 

digolongkan menjadi dua yakni traktor roda kelabang (crawler tractor) dan 

traktor yang menggunakan roda ban (wheel tractor). Roda kelabang 

diperlukan pada kondisi tanah yang buruk, sedangkan roda ban diperlukan 

untuk tanah yang baik, meskipun kadang dapat digunakan pada kondisi tanah 

yang kurang baik. 

Crawler Tractor dibutuhkan jika antara roda dan permukaan tanah 

dikehendaki gesekan yang besar, serta mendapatkan tenaga maksimum pada 

waktu kerja, sebab Crawler Tractor tidak bisa selip, tetapi kecepatannya 

rendah; kecepatan maksimum Crawler Tractor hanya sekitar 4,5 km/jam. 

Umumnya Crawler Tractor digunakan untuk menggusur tanah. Sedangkan 

Wheel Tractor menggunakan ban karet yang dipompa, untuk memperoleh 

kecepatan yang lebih besar dari Crawler Tractor, tetapi Wheel Tractor 

memiliki daya tarik yang lebih kecil dari Crawler Tractor. Sedangkan Wheel 

Tractor dapat dioperasikan untuk permukaan jalan yang baik maupun yang 

buruk.  

 



 

 

 

 
 

ALAT BERAT PEKERJAAN TANAH MEKANIS 

 
A. PENDAHULUAN 

Proyek konstruksi bangunan sipil khususnya seperti pembangunan jalan 

dan jembatan, saluran, lapangan terbang, bendungan, dan lain sebagainya, 

banyak pekerjaan yang berhubungan dengan penggusuran lahan, penggalian, 

pengurugan (penimbunan), perataan, dan pemadatan tanah. Pekerjaan 

tersebut menggunakan bantuan alat-alat mekanis atau alat berat. Hal ini 

disebut alat berat pemindahan tanah mekanis.  

Untuk pemindahan tanah mekanis, disesuaikan dengan fungsi dan 

kemampuan masing-masing alat berat tersebut, agar didapat hasil yang 

efisien. Tidak terbatas hanya pada tanah saja, kadang di dalamnya terdapat 

bebatuan. Dalam hal ini diperlukan kemampuan manajerial dalam hal 

pemilihan dan pengelolaan alat yang tepat untuk mengerjakan kondisi tanah 

tersebut.  

Peralatan pekerjaan tanah mekanis adalah alat berat mekanis yang 

berhubungan dengan material tanah ataupun material alam, seperti batuan 

ataupun pasir. Alat untuk pekerjaan tanah mekanis secara umum dapat 

dibagi menjadi lima kategori yaitu:  

1. Alat penggusur tanah 

2. Alat penggali tanah 

3. Alat pengangkut tanah 

4. Alat perata tanah 

5. Alat pemadat tanah 

 

 

 



 

 

 

 
 

PERHITUNGAN KAPASITAS  

PRODUKSI ALAT BERAT 

 
A. PENDAHULUAN 

Pemilihan dalam penggunaan metoda pelaksanaan konstruksi harus 

diperhatikan faktor-faktor antara lain, kondisi lahan, jenis material, akses ke 

lokasi, type dan jenis alat berat, teknologi yang akan digunakan.  

 

B. PERHITUNGAN PRODUKSI ALAT BERAT PTM 

Dalam hal pemilihan penggunaan alat berat sangat mempengaruhi 

pemilihan jenis, type dan kapasitas alat berat yang akan digunakan. Pemilihan 

alat berat didasarkan pada waktu pelaksanaan dan volume total atau berat 

material yang harus diangkut atau dikerjakan. Kapasitas alat yang dipilih 

harus sesuai volume pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada 

waktu yang telah ditentukan  

Metoda perhitungan produktivitas alat berat berdasarkan,  

1. Kapasitas produksi alat berat umumnya dinyatakan dalam volume per 

satuan waktu, seperti m3/jam atau m2/jam 

2. Efisiensi Kerja Produktifitas alat pada kenyataan di lapangan tidak sama 

jika dibandingkan dengan kondisi ideal alat dikarenakan hal-hal tertentu 

seperti kondisi medan (topografi), kriteria operator, material dan 

sebagainya. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

BIAYA PERALATAN 

 

A. PENDAHULUAN 
Komponen harga satuan pekerjaan salah satunya adalah biaya peralatan 

yang digunakan, disamping biaya material dan upah. Alat yang digunakan 

dapat merupakan alat utama, alat pendukung alat utama, dan alat bantu 

lainya. Dalam perencanaan penggunaan alat berat harus dibuat rinci, 

disamping sebagai panduan di lapangan, juga agar mendapatkan hasil akhir 

yang optimum. Untuk proyek besar yang padat alat, nilai biaya alat akan 

besar, untuk itu selain dibutuhkan pengetahuan tentang alat, juga dibutuhkan 

keahlian dalam pengelolaan alat di lapangan.   

Biaya alat perlu diketahui dan diperhitungkan agar dapat menentukan 

biaya harga satuan pekerjaan. Dapat dikatakan bahwa harga satuan alat per 

satuan pekerjaan dapat dihitung dengan biaya alat yang dikeluarkan perjam 

nya dibagi kapasitas produksi alat perjam nya. Dengan ditambah nilai harga 

material dan upah per unit satuan pekerjaan, maka dapat diketahui harga 

satuan pekerjaan per unit satuannya. Dengan demikian perhitungan nilai RAB 

(Rencana Anggaran Biaya) dapat diketahui yaitu harga satuan pekerjaan 

dikalikan dengan volume pekerjaan. 

 

Biaya Alat Berat 

Biaya alat khususnya terdiri dari komponen, yaitu 

1. Biaya Kepemilikan (owning cost), 

2. Biaya Operasional (operational cost) 
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