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ABSTRAK
Kegiatan pengangkutan menggunakan dump truck dipengaruhi oleh kondsisi jalan, peralatan dan cuaca.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara geometri jalan angkut terhadap penggunaan bahan
bakar dump truck dengan pendekatan model matematika berdasarkan metode regresi linier. Konsumsi bahan
bakar dinyatakan sebagai variabel terikat (Y). Kemiringan jalan, jarak angkut, kecepatan dan waktu tempuh
dinyatakan sebagai variabel bebas (X). Berdasarkan analisa model matematika dapat diketahui bahwa yang
paling besar pengruhnya terhadap konsumsi bahan bakar dump truck adalah perubahan jarak angkut. Tiap
perubahan jarak sebesar 100 meter akan menambah konsumsi bahan bakar sebesar 0,112282 liter.
Kata kunci: bahan bakar, dump truck, jalan angkut, model matematika, regresi linier

ABSTRACT
The main effect of hauling using dump truck are effected by road condition, machine condition, and weather.
This research has purpose to analyse the connection between hauling road geometry with dump truck fuel
consumpstion. Fuel consumption as dependent variabel (Y). Grade, haul distance, speed and travel time as
independent variabel (X). Using mathematical modelling the main effect for dump truck fuel consumption is
haul distance. Changing haul distance every 100 meters increased fuel consumption 0,122282 liters.
Keywords : dump truck, fuel, hauling road , linier regresion, mathematical modelling

PENDAHULUAN
Pada kegiatan pengangkutan menggunakan dump
truck terdapat beberapa faktor utama yang
mempengaruhi tingkat produksi dan biaya angkut
khususnya ongkos bahan bakar yaitu kondisi jalan,
kondisi peralatan pengangkutan, dan kondisi cuaca.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa
hubungan antara geometri jalan angkut terhadap
penggunaan bahan bakar dump truck sehingga akan
didapatkan bagaimana pengaruh dari kemiringan
jalan dan jarak angkut terhadap perubahan
konsumsi bahan bakar dump truck. Dump truck
yang digunakan adalah Scania P 380 dengan tenaga
kuda (horsepower) yang dimiliki adalah 380. Unit
dump truck ini juga memiliki berat kosong sekitar
9.000 kg dan berat maksimal saat bermuatan adalah
41.000 kg. Kapasitas tangki yang dimiliki Scania P
380 adalah 300 liter, dengan 8 speed untuk forward
dan 1 reverse.
Analisa dilakukan dengan pendekatan model
matematika berdasarkan metode regresi linier.
Dimana variabel terikat (Y) adalah Konsumsi
bahan bakar. Variabel bebas (X) adalah geometri

jalan angkut, dimana pada penelitian ini geometri
jalan angkut yang dianalisa adalah kemiringan
jalan (grade) , kecepatan dan waktu tempuh.
Hasil dari metode regresi linier ini akan dapat
diterapkan, apabila hasil uji statistik yang
dilakukan memenuhi persyaratan dan dinyatakan
dalam bentuk kurva, maka titik-titik plot variabel
terikat dengan variabel bebas akan terhimpun dan
membentuk garis lurus. Hal ini dinyatakan dari
nilai-nilai koefisien korelasi, koefisien determinasi,
dan tingkat konvergensi yang tinggi serta faktor
penyimpangan (standard deviation) yang kecil.
METODE PENELITIAN
Penelitian didasarkan pada pendekatan model
matematika metode regresi linier. Konsumsi bahan
bakar dinyatakan sebagai variabel terikat (Y).
Kemiringan jalan, jarak angkut, kecepatan dan
waktu tempuh dinyatakan sebagai variabel bebas
(X). Model matematika dibuat secara trial and
error dengan persamaan yaitu:

Y = aX + b

............................................ (1)
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Dimana :
Y = Variabel Terikat (Konsumsi Bahan
Bakar)
X = Variabel Bebas (Kemiringan Jalan,
Jarak Angkut, Kecepatan, Waktu
Tempuh)
a
= Konstanta Regresi
b = Konstanta Regresi
konstanta a dan b dihitung berdasarkan persamaan :
a=

( Y )( X )− n  XY
(  X ) −n X

.................... (2)

( Y )( X )− ( XY )( X )
n  X − ( X )

.................... (3)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Jalan Angkut
Lintasan jalan angkut dibagi menjadi 2 (Tabel 1),
yang pertama adalah lintasan berangkat dengan
kondisi dump truck bermuatan yaitu pengangkutan
dari
front
penambangan
menuju tempat
penimbunan temporary stockpile J. Dan yang
kedua adalah lintasan kembali dengan kondisi
dump truck kosong yaitu pengangkutan dari
temporary stockpile J menuju ke front
penambangan.
Tabel 1. Lintasan Jalan Angkut
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b=

2

2

Untuk mengetahui tingkat validitas dari hubungan
variabel terikat (Y) dengan variabel bebasnya (X),
maka dibutuhkan uji statistik yang meliputi
koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (F),
standar deviasi (SD) dan tingkat konvergensi (C).
Adapun
bentuk-bentuk
persamaan
untuk
menentukan ke-empat variabel ini adalah sebagai
berikut :
n  XY - ( X)(  Y)
R=
n X 2 − ( X) 2 n Y 2 − ( Y) 2  ...... .... (4)
F = R2

SD =

.......... (5)

Y - Yreg
x100 %
Y

C = 100 – SD

.......... (6)
.......... (7)

Secara sederhana, tahapan dalam penelitian ini
dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

Gambar 1. Tahapan Penelitian
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Waktu Tempuh dan Konsumsi Bahan Bakar
Waktu tempuh kendaraan berangkat (bermuatan)
alat angkut yang di dapatkan pada saat penelitian
adalah sebesar 0,22 jam (13 menit) dan waktu
tempuh pada saat kendaraan kembali (kosong)
adalah sebesar 0,24 jam (15 menit).
Konsumsi bahan bakar pada kendaraan berangkat
(bermuatan) adalah sebesar 5,34089 liter dengan
waktu tempuh 0,222 jam, sedangkan untuk
konsumsi bahan bakar pada kendaraan kembali
(kosong) adalah sebesar 5,83771 liter dengan
waktu tempuh 0,234 jam.
Tabel 2. Waktu Tempuh dan Konsumsi Bahan
Bakar Kendaraan Berangkat
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Tabel 3. Waktu Tempuh dan Konsumsi Bahan
Bakar Kendaraan Berangkat

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Model Matematika II

Model Matematika
Terdapat dua model matematika untuk analisa
pengaruh geometri jalan terhadap konsumsi bahan
bakar dump truck, yaitu model matematika untuk
kendaraan berangkat (model matematika I) dan
model matematika untuk kendaraan kembali
(model matematika II).

Gambar 3. Grafik Regresi Linier Model
Matematika II

Model matematika I untuk kendaraan berangkat
dengan kondisi bermuatan ditunjukkan pada
persamaan seperti berikut ini :
Dimana :
Jr
= Jarak angkut
Gr
= Kemiringan jalan
V
= Kecepatan
Wt
= Waktu Tempuh
Tabel 4. Hasil Uji Statistik Model Matematika I

Berdasarkan model matematika I dan II maka
untuk tiap perubahan geometri jalan angkut dapat
dianalisa pengaruhnya terhadap konsumsi bahan
bakar dump truck.
Analisa Perubahan Jarak Angkut Terhadap
Konsumsi Bahan Bakar
Tiap perubahan jarak angkut sejauh 100 meter
dengan asumsi kemiringan jalan dan kecepatan
kendaraan dibuat sama, maka konsumsi bahan
bakar akan meningkat sebesar 0,112282 liter dan
menambah waktu tempuh sebesar 0,003967 jam
(Tabel 6).
Tabel 6. Hubungan Jarak Angkut Terhadap
Konsumsi Bahan Bakar

Gambar 2. Grafik Regresi Linier Model
Matematika I
Model matematika II untuk kendaraan kembali
dengan kondisi kosong ditunjukkan pada
persamaan seperti berikut ini :
Dimana :
Jr
= Jarak angkut
Gr
= Kemiringan jalan
V
= Kecepatan
Wt
= Waktu Tempuh
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Analisa Kemiringan Jalan Angkut Terhadap
Konsumsi Bahan Bakar
Tingkat konsumsi bahan bakar dan waktu tempuh
akan berubah seiring dengan adanya perubahan
kemiringan. Setiap ada pertambahan kemiringan
5% dengan kecepatan dibuat tetap dan mengalami
perubahan jarak maka dapat menambah konsumsi
bahan bakar sebesar 0,0562 liter dan menambah
waktu tempuh sebesar 0,0017 jam (Tabel 7).
Tabel 7. Hubungan Kemiringan Jalan Angkut
Terhadap Konsumsi Bahan Bakar

KESIMPULAN
Terdapat dua model matematika untuk analisa
pengaruh geometri jalan terhadap konsumsi bahan
bakar dump truck, yaitu model matematika untuk
kendaraan berangkat (model matematika I) dan
model matematika untuk kendaraan kembali
(model matematika II). Berdasarkan model
matematika dapat diketahui bahwa yang paling
besar pengruhnya terhadap konsumsi bahan bakar
dump truck adalah perubahan jarak angkut. Tiap
perubahan jarak sebesar 100 meter akan menambah
konsumsi bahan bakar sebesar 0,112282 liter.
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Analisa Perubahan Kecepatan Dump Truck
Terhadap Konsumsi Bahan Bakar
Kecepatan dump truck juga mempunyai pengaruh
terhadap tingkat konsumsi bahan bakar dari alat
tersebut. Setiap perubahan kecepatan (V) sebesar 5
km/jam dengan jarak yang sama dan kemiringan
(grade) sama dapat menghemat bahan bakar
sebesar 0,006196 liter.
Tabel 8. Hubungan Kecepatan Dump Truck
Terhadap Konsumsi Bahan Bakar
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