
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemanfaatan agregat dalam proyek konstruksi sangatlah beragam. Salah satu 

pemanfaatan agregat adalah sebagai bahan dasar pembuat beton dan campuran aspal.  

Campuran aspal yang digunakan dalam pembuatan jalan dapat berupa pasir dan 

kerikil. Kerikil yang dipakai dalam pembuatan campuran aspal pada umumnya 

berasal dari batuan yang berukuran besar  yang ada di sungai, sehingga batuan 

tersebut masih harus melalui proses penghancuran untuk mendapatkan gradasi dan 

bentuk butir yang kita inginkan. Proses tersebut memerlukan suatu alat pemecah batu 

(crusher). Tujuan dari memecah batu dalam pekerjaan konstruksi adalah untuk 

mendapatkan butir – butir batu yang tersusun menurut besarnya atau menurut 

gradasinya dalam jumlah serta perbandingan yang direncanakan. Proses pembuatan 

agregat dari butir – butir batu yang besar tersebut biasanya dilakukan bertahap.  

Selain memecahkan batuan crusher juga berfungsi memisahkan batuan hasil 

pemecahan dengan menggunakan saringan atau screen, karena sangat sulitnya 

mengukur satu demi satu tiap butir batu yang ada dalam massa tersebut, sehingga 

gradasi ini biasanya dinyatakan dalam persen (%) jumlah berat butir batu yang 

dipisah – pisahkan oleh suatu saringan (screen), yang berturut - turut dilalui oleh 

massa batu tersebut. Batuan dapat dikelompokkan sesuai dengan ukurannya dengan 

bantuan screen.  

Setelah melihat alur kerja proses pemecah batu yang telah diuraikan diatas 

bahwa pentingnya bisa mengelola manajemen alat pemecah batu tersebut, selain 

mengetahui peralatan apa saja yang digunakan dalam proses produksi pemecah batu 

juga mengetahui kombinasi peralatan agar diperoleh biaya operasional yang 

ekonomis dalam proses pemecah batu. Inilah yang menjadi motivasi untuk 

melakukan suatu penelitian tentang kemampuan produksi ataupun biaya operasional 



alat pemecah batu. Belum banyaknya penelitian yang membahas permasalahan ini, 

berakibat sulitnya dalam mendapatkan referensi.  

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian mengenai Analisa Biaya Operasional Alat Pemecah 

Batu dirumuskan sebagai berikut : 

1. Peralatan apa saja yang digunakan dalam proses produksi pemecah batu beserta 

fungsi dari tiap-tiap alat serta komponen biaya produksinya ? 

2. Bagaimana menyusun kombinasi peralatan agar diperoleh biaya operasional yang 

ekonomis dan produksi yang optimal ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan diadakannya penelitian mengenai Analisa Biaya Operasional Alat 

Pemecah Batu ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui peralatan apa saja yang digunakan dalam proses produksi pemecah 

batu beserta fungsi dari tiap-tiap alat dan komponen biaya produksi untuk tiap-

tiap alat yang digunakan. 

2. Mengetahui cara menyusun kombinasi peralatan agar diperoleh biaya operasional 

yang ekonomis dan produksi yang optimal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan tentang analisis kombinasi 

peralatan agar diperoleh biaya operasional yang ekonomis dan produksi yang 

optimal. 

2. Bagi pemerhati masalah alat berat khususnya alat pemecah batu (crusher), 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi pustaka pada penelitian yang mengulas 

hal yang sama atau mengulas alat berat untuk konstruksi lainnya. 

 



E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan, maka kajian ini ditekankan 

pada batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Alat pemecah batuan yang digunakan terdapat di daerah Ngadirojo Wonogiri. 

2. Alat yang digunakan dalam proses pemecah batu adalah jaw crushers, roll 

crushers. 

3. Alat – alat pelengkap yang digunakan dalam proses pemecah batu adalah Dump 

Truck dan Loader. 

4. Biaya kepemilikan alat dan biaya pengoperasian alat berat, meliputi : 

Perhitungan biaya kepemilikan alat dan biaya operasi berdasarkan harga alat dan 

umur ekonomis. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Menurut sepengetahuan penulis, Analisa Biaya Operasional Alat Pemecah 

Batu (Stone Crusher) belum pernah dilakukan penelitian untuk penyusunan Tugas 

Akhir oleh penyusun sebelumnya, dan penulis melakukan penelitian untuk bisa 

digunakan sebagai alternatif dalam proses pembuatan agregat sehingga didapat 

gradasi dalam jumlah serta perbandingan yang direncanakan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


