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Abstrak 

 

Dalam proses memproduksi Aluminium seperti Aluminium Ingot dan juga 

Aluminium Billet, PT. INALUM harus mengimport bahan baku curah kering seperti, 

Alumina, CPC, dan juga CTP dari local maupun interlokal. Dalam melaksanakan 

kegiatan bongkar muatnya menjadi lebih mudah, PT.INALUM membangun terminal 

untuk kepentingan sendiri (TUKS) dalam mempermudah proses bongkar muat. Saat ini 

PT.INALUM melakukan kegiatan bongkar sudah menggunakan dengan sistem 

conveyor. Meskipun PT. INALUM dalam melakukan kegiatan proses bongkar sudah 

menggunakan peralatan alat bongkar berupa unloader, tetapi kinerja  waktu yang 

dihasilkan masih terlalu lama dalam proses bongkar. Untuk mempercepat proses 

bongkar, perlu dilakukannya optimalisasi pada layanan-layanan yang tersedia di dermaga 

TUKS INALUM. Layanan yang tersedia yaitu, layanan kapal, layanan bongkar, dan 

layanan pengangkutan. Dari layanan tersebut akan dibuat 3 skenario (low, middle, dan 

high)  dari masing-masing layanan yang ada, sehingga akan ada 9 skenario dan akan 

dipilih skenario terbaik dari 9 skenario tersebut pada saat melakukan proses bongkar 

muatan curah kering di dermaga TUKS INALUM. 9 skenario yang dibuat akan 

dikembangkan menjadi sebuah model simulasi, simulasi tersebut menggunakan 

perangkat lunak ARENA 14.0. Hasil yang diperoleh dari model yang telah dijalankan 

mendapatkan 2 parameter yaitu rata-rata waktu bongkar dan Volume Throughput 

keseluruhan yang masuk ke dermaga selama setahun.  

Rata-rata waktu bongkar yang diperoleh pada 9 skenario adalah sebagai berikut. 

Pada skenario 1 adalah CPC 42.84 jam, CTP 20.91 jam, dan Alumina 148.09 jam. Pada 

skenario 2 adalah CPC 57.54 jam, CTP 35.35 jam, dan Alumina 163.37 jam. Pada 

skenario 3 adalah CPC 60.09 jam, CTP 45.43, dan Alumina 164.5 jam. Pada skenario 4 

adalah CPC 2.5 jam, CTP 16.3 jam, dan Alumina 92.75 jam. Pada skenario 5 adalah CPC 

30.69 jam, CTP 20.49 jam, dan Alumina 93.94 jam. Pada skenario 6 adalah CPC 30.5 

jam, CTP 17.39 jam, dan Alumina 93.5 jam. Pada skenario 7 adalah CPC 24.79 jam, CTP 

16.89 jam, dan Alumina 78.19 jam. Pada skenario 8 adalah CPC 26 jam, CTP 17.71 jam, 

dan Alumina 78.35 jam. Dan pada skenario 9 adalah CPC 26.09 jam, CTP 15.43 jam, 

dan Alumina 78.55 jam.  

Dan untuk rata-rata Volume Troughput keseluruhan yang diperoleh adalah 

sebagai berikut. Pada skenario 1 adalah 437281 ton. Pada skenario 2 adalah 447669 

ton. Pada skenario 3 adalah 556028 ton. Pada skenario 4 adalah 499256 ton. Pada 

skenario 5 adalah 554622 ton. Pada skenario 6 adalah 570212 ton. Pada skenario 7  



x 

 

adalah 464109 ton. Pada skenario 8 adalah 506911 ton. Dan pada skenario 9 adalah 

567048 ton. Dari hasil yang didapatkan tersebut maka, skenario yang dipilih untuk 

dioptimalisasikan adalah skenario 6. Karena waktu bongkar dan volume troughput 

yang efektif. 

   

Kata Kunci :Kinerja Peralatan, Simulasi ARENA, Optimalisasi, Waktu Bongkar, 

Volume Througput 
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Abstract 

In the process of producing Aluminum such as Aluminum Ingot and also 

Aluminum Billet, PT. INALUM must import dry bulk raw materials such as Alumina, 

CPC, and also CTP from local and long distance. In carrying out its loading and 

unloading activities becomes easier, PT.INALUM builds its own terminal (TUKS) to 

simplify loading and unloading process. Currently PT.INALUM performs unloading 

activities already using the conveyor system. Although PT. INALUM in performing the 

process of unloading has been using unloader tool equipment in the form of unloader, but 

the resulting time performance is still too long in the process of unloading. To accelerate 

the process of unloading, it is necessary to optimize the services available on the TUKS 

INALUM dock. Available services are vessel service, unloading services, and freight 

services. There will be 3 scenarios (low, middle, and high) of each service available, so 

there will be 9 scenarios and the best scenario chosen from the 9 scenarios will be 

performed during the dry bulk unloading process at TUKS INALUM dock. 9 scenarios 

created will be developed into a simulation model, the simulation using ARENA 14.0 

software. The results obtained from the model that has been run get 2 parameters that is 

the average time of unloading and Volume Throughput entirely into the dock for a year. 

The average load time taken in 9 scenarios is as follows. In scenario 1 is CPC 

42.84 hours, CTP 20.91 hours, and Alumina 148.09 hours. In scenario 2 is CPC 57.54 

hours, CTP 35.35 hours, and Alumina 163.37 hours. In scenario 3 is CPC 60.09 hours, 

CTP 45.43, and Alumina 164.5 hours. In scenario 4 is CPC 2.5 hours, CTP 16.3 hours, 

and Alumina 92.75 hours. In scenario 5 is CPC 30.69 hours, CTP 20.49 hours, and 

Alumina 93.94 hours. In scenario 6 is a CPC of 30.5 hours, CTP 17.39 hours, and 

Alumina 93.5 hours. In scenario 7 is CPC 24.79 hours, CTP 16.89 hours, and Alumina 

78.19 hours. In scenario 8 is a CPC of 26 hours, CTP 17.71 hours, and Alumina 78.35 

hours. And in scenario 9 is CPC 26.09 hours, CTP 15.43 hours, and Alumina 78.55 hours. 

And for the average Total Throughput Volume obtained is as follows. In scenario 

1 is 437281 ton. In scenario 2 is 447669 ton. In scenario 3 is 556028 tons. In scenario 4 

is 499256 tons. In scenario 5 is 554622 ton. In scenario 6 is 570212 tons. In scenario 7 is 

464109 tons. In scenario 8 is 506911 tons. And in scenario 9 is 567048 tons. From the 

results obtained then, the scenario chosen to be optimized is the scenario 6. Due to 

unloading time and effective troughput volume. 

 

Keyword : Equipment Performance, Simulation ARENA, Optimized, Unloading Time, 

Throughput Volumes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. INALUM (Indonesia Asahan Aluminium) adalah perusahaan BUMN yang 

terletak di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang bergerak dibidang peleburan 

aluminium. Sebelum INALUM menjadi perusahaan BUMN, INALUM dimiliki oleh 

perusahaan asal Jepang yaitu Nippon Koei. Tetapi sejak pada tanggal 9 Desember 2013, 

INALUM diambil alih dari pemerintah Jepang sehingga status PT. INALUM berubah dari 

PMA menjadi BUMN. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh INALUM ada tiga jenis 

aluminium yang dileburi oleh  INALUM sehingga dapat menghasilkan seperti : 

Aluminium Ingot, Aluminium Billet, dan Aluminium Alloy. 

 

 
Gambar 1. 1 Pabrik Peleburan Aluminium PT. INALUM 

Sumber : inalum.id 

 

Pada Gambar 1.1 adalah sebagai tempat untuk mengolah bahan mentah menjadi 

bahan baku seperti yang diproduksi oleh INALUM yaitu aluminium ingot, dan aluminium 

billet. Untuk dapat mengolah bahan baku seperti Alumina, CPC, dan CTP menjadi bahan 

produk seperti Aluminium Ingot dan Aluminium Billet, pihak INALUM melakukan 

transaksi dengan pihak consignee baik dari domestic maupun dari mancanegara. Dalam 

melakukan kegiatan transaksi persetujuan yang dilakukan oleh pihak INALUM dengan 

pihak consignee (pembeli), INALUM membangun terminal untuk kepentingan sendiri 

(TUKS) untuk mempermudah proses transaksi yang dilakukan. Menurut (pasal 135 PP 

61/2009 dan pasal 36 PERMENHUB 51/2011) dalam menunjang untuk pembangunan 

terminal keperluan sendiri yaitu : “Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah 

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dapat dibangun 

terminal untuk kepentingan sendiri. Kegiatan tertentu tersebut meliputi kegiatan di 

bidang:  
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a.    pertambangan; 

b.    perindustrian; 

c.    pertanian; 

d.    perikanan; 

e.    kehutanan; 

f.    pariwisata; atau 

g.    kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan 

fasilitas dermaga. Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan 

sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan”.   

 

Pada terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), pihak INALUM melakukan 

proses transaksi dengan pihak consignee yaitu pada proses bongkar dan muat. Ini 

dikarenakan pihak INALUM mempunyai visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan 

global  berbasis aluminium terpadu ramah lingkungan dengan sasaran perusahaan 

menaikkan pendapatan usaha lebih dari 100 % pada 2019 dibandingkan 2013 atau 

meningkatkan kapasitas produksi menjadi 300.000 ton pada tahun 2019. Untuk 

mendukung visi dan sasaran perusahaan perlu adanya  upaya dan dukungan dari sisi 

penerimaan bahan baku seperti Alumina, CPC, dan juga CTP untuk dilebur supaya 

menjadi bahan produk alumnium ingot dan aluminium billet dengan tetap menggunakan 

fasilitas/equipment yang ada pada saat ini (existing). 

Dermaga PT Inalum (Persero) merupakan ujung tombak rantai distribusi produk 

maupun bahan baku yang dilakukan melalui jalur laut.  Alumina, CTP dan CPC yang 

dikategorikan sebagai kelas bahan bahan baku utama yang diangkut dengan 

menggunakan kapal curah. Bahan baku tersebut digunakan untuk memproduksi bahan 

produk aluminium. Saat ini pembongkaran bahan baku menggunakan alat hisap 

pneumatik unloader belt conveyor (Muslim, 2018). 

Alat pembongkaran yang digunakan oleh INALUM sudah dioperasikan sejak 

tahun 1981 sehingga Dalam melakukan kegiatan bongkar muatan curah kering yang 

dilakukan oleh pihak INALUM sudah mengalami penurunan sehingga kinerja alat tidak 

maksimal. Padahal, menurut Pak Muslim, kepala bagian pelabuhan dermaga TUKS, 

bahwa setelah pemerintah megambil alih INALUM menjadi BUMN, pemerintah 

menginginkan INALUM meningkatkan produksi aluminium menjadi 500.000 ton 

pertahun tetapi, sampai saat ini pihak INALUM hanya dapat menyanggupi 250.000 ton 

pertahun. Untuk mencapai target tersebut pihak INALUM berupaya sedikit demi sedikit. 

Dalam mencapai tersebut harus merubah waktu bongkar yang sekarang ini di INALUM. 

Karena dengan mempercepat waktu bongkar muatan di dermaga A dapat menambah 

produksi perhari aluminium. 

Untuk mempercepat kegiatan proses bongkar muat tersebut maka pihak 

INALUM sendiri dapat mengoptimalkan layanan-layanan yang ada pada saat proses 

bongkar muatan berlangsung. Salah satunya yang paling signifikan dalam mempercepat 

waktu bongkar muatan di dermaga A, dengan cara menambahkan kapasitas alat bongkar 

yang ada. Karena dengan mengoptimalkan alat bongkar yang ada baik itu unloader 

maupun conveyor dapat mengurangi waktu berthing cukup signifikan. Sehingga pihak 

consignee yang melakukan transaksi dengan INALUM tidak mengeluarkan uang yang 

berlebih karena lamanya waktu bongkar muat di sana.  
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Dalam mengoptimalkan alat bongkar yang ada di INALUM, terdapat beberapa 

hal yang dapat diperhatikan terutama dalam perhitungan daya motor. Beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam menghitung daya motor,yaitu : 

 
Tabel 1. 1 Berat sabuk (Belt) 

Sumber : Bridgestone 

Belt Width 
Belt 

Weight 
Approx 

(mm) (kg/m) Belt Thickness (mm) 

400 4.5 9 

450 7 

12 
500 7.5 

600 9 

650 10.3 

750 13 

13 800 13.8 

900 15.5 

1000 20.5 

17 1050 23 

1200 26 

1400 33 
18 

1600 38 

1800 46 

20 

2000 51 

2200 56 

2400 61 

2600 66 

2800 71 

3000 77 

3150 81 
 

Pada Tabel 1.1 menjelasakan berat sabuk per meter dan juga rata-rata ketebelan 

sabuk tersebut, yang tergantung dari lebar sabuk yang digunakan. 

 
Tabel 1. 2 koefisien friction pada idler (f) dan panjang adjusted horizontal conveyor 

Sumber : Bridgestone 

f lo (m) conveyor conditions 

0.03 49 

a) conveyor with poor alignment 

temporary or portable conveyor 
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b) conveyor operating in extremely 

cold conditions with frequency  

stopping and starting or extended 

operations at or below -40°C. 

0.022 66 

Permanent or other conveyor with 

good alignment and normal,  

regular maintenance   

0.012 156 

In cases where the braking power 

of a downhill coveyor must be  

calculated   
 

Pada Tabel 1.2 merupakan nilai gesekan yang terjadi pada idlers dan panjang 

awal dari horizontal yang akan digunakan tergantung pada kondisi bagaimana conveyor 

akan dibangun. 
Tabel 1. 3 Berat muatan yang bergerak 

Sumber : Bridgestone 

Belt Width 
(mm) 

W (kg/m) 

400 22 

450 28 

500 30 

600 36 

650 41 

750 53 

800 56 

900 63 

1000 69 

1050 80 

1200 90 

1400 114 

1600 130 

1800 154 

2000 174 

2200 214 

2400 232 

2600 249 

2800 298 

3000 319 

3150 329 
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Tabel 1.3 menjelasakan berat muatan per meter yang mampu  

digerakkan/dipindahkan pada saat conveyor beroperasi. 

 

Maka dalam penelitian yang akan dilakukan adalah untuk menganalisis dalam 

mengoptimalisasikan layanan-layanan yang tersedia di dermaga terutama dermaga A 

pada saat melakukan kegiatan bongkar muat. Sehingga dapat mengurangi waktu bongkar 

muatan yang terjadi saat ini (existing). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam melaksanakan kajian tersebut, terdapat beberapa masalah yang dirumuskan 

agar proses pengkajian dapat dilakukan secara terarah yaitu : 

1. Bagaimana kinerja peralatan bongkar muatan sistem conveyor saat ini yang 

digunakan oleh pihak INALUM ? 

2. Bagaimana kinerja peralatan bongkar  muatan setelah dioptimalisasikan? 

3. Berapakah waktu bongkar muatan sistem conveyor kondisi saat ini (existing)? 

4. Berapakah waktu bongkar muat yang digunakan setelah dioptimalisasikan ? 

5. Berapakah volume throughput pada saat conveyor pada kondisi existing dan juga 

setelah conveyor yang telah dioptimalisasikan? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dapat dilakukan kajian yang lancar dan terarah maka diperlukan beberapa 

batasan masalah, diantaranya adalah: 

1. Skenario yang digunakan ddalam kajian yaitu, dengan cara mengoptimalisasikan 

data-data yang digunakan pada saat kondisi existing 

2. Lokasi yang akan diambil adalah di Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) 

Kuala Tanjung milik PT. INALUM 

3. Dilakukannya perhitungan analisis dalam mempertimbangkan proses bongkar 

muatan jika sistem bongkar muat tersebut dioptimalisasikan 

4. Data yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam skenario  : 
a) Volume total kargo (throughput) aluminium per tahun 

b) Traffic kapal / frekuensi kedatangan kapal per tahun 

c) List kapal yang datang per tahun termasuk dimensi kapal tersebut 

d) Dimensi Dermaga yang digunakan untuk proses bongkar muat 

e) Data kedalaman dan fasilitas dermaga serta peralatan terminal 

INALUM (TUKS) 

f) SOP bongkar muat dan penumpukan di gudang 

g) Data Unloader dan Conveyor yang digunakan 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan dari Tugas Akhir ini, 

yaitu : 

1. Memberikan perhitungan waktu yang digunakan pada proses bongkar muat 

dengan menggunakan sistem conveyor yang sudah dioptimalisasikan. 

2. Mencari kombinasi set peralatan yang optimal atas aspek kinerja dan volume 

barang yang dilayani yang telah dioptimalisasi. Khususnya antara unloader, 

conveyor, jumlah armada truk dan gudang atas inputan kapasitas kapal tertentu 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapatkan dari dilakukannya kajian berikut adalah: 

1. Perhitungan  yang dilakukan dapat memberikan gambaran dan memberikan 

informasi tentang kinerja peralatan proses bongkar muat dengan menggunakan 

sistem conveyor saat ini(existing). 

2. Perhitungan yang dilakukan dapat memberikan gambaran dan memberikan 

informasi cara untuk memberikan solusi agar waktu yang digunakan pada proses 

bongkar muat dengan menggunakan sistem conveyor yang sudah 

dioptimalisasikan sehingga waktu berthing menjadi lebih cepat 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Terminal 

Terminal adalah sebuah tempat untuk transportasi yang digunakan sebagai 

keperluan membongkar dan memuat barang/orang, atau titik perpindahan berbagai moda 

transportasi serta mengatur pemberangkatan dan kedatangan alat transportasi. (Hidayat, 

2009). Di pelabuhan terminal merupakan gabungan dari dermaga yang melayani trafik 

yang sama. Dalam perkembangannya pemusatan aktifitas di pelabuhan membentuk 

terminal-terminal dengan fasilitas, peralatan, dan pola operasional yang berbeda. 

Sehingga ada berbagai jenis terminal di pelabuhan, seperti Terminal untuk kepentingan 

sendiri (TUKS) yang digunakan oleh PT.INALUM yang terdiri dari 3 slot Dermaga yaitu 

Dermaga A yang memiliki panjang 200 m, Dermaga B yang memiliki panjang 150 m, 

dan Dermaga C yang memiliki panjang 80 m. 

 
Gambar 2. 1 Dermaga Kuala Tanjung TUKS PT. INALUM 

Sumber : Google earth 

 

Pada Gambar 2.1 menjelaskan kondisi dermaga TUKS yang ada di INALUM. 

Kondisi dermaga A untuk proses bongkar muatan curah kering seperti Alumina, CPC, 

dan CTP. Untuk dermaga B yang digunakan untuk proses memuat muatan bahan baku 

seperti aluminium ingot dan juga billet. Tetapi, 3 bulan sekali dermaga B digunakan 

untuk membongkar Solar (HSD). Dan yang terakhir dermaga C sudah digibahkan kepada 

pemerintah sehingga hanya digunakan untuk urusan dinas saja..  
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Gambar 2. 2 Layout Dermaga TUKS PT. INALUM 

 

Keterangan Gambar  : 

1. Kapal     6. Dermaga C 

2. Dermaga A    7. Si-lo Alumina 

3. Pneumatik Unloader   8. Si-lo CPC 

4. Dermaga B    9. Si-lo CTP 

5. Conveyor 

 

Pada Gambar 2.2 Merupakan Layout dermaga TUKS INALUM. Pada 

Layout ini menjelaskan bahwa untuk proses bongkar muatan yang terjadi pada 

dermaga A menggunakan sistem conveyor dalam proses pemindahan dari dermaga ke 

Si-lo masing-masing muatan material. Dan untuk memindahkan muatan dari kapal ke 

dermaga menggunakan alat pneumatic unloader. 

 

2.2 Handling Equipment 

Jumlah material curah yang akan digunakan pada proses bongkar muat 

mungkin berkapasitas hingga puluhan ribu ton setiap proses bongkar muat 

berlangsung. Maka dari pada itu pergerakan dan transportasi material itu sendiri 

sangat mempengaruhi waktu yang akan digunakan pada saat melakukan proses 

bongkar muat. Dikarenakan untuk material curah kering dapat diangkut dalam 

jumlah besar dan dilakukan terus menerus.  Untuk itu terdapat beberapa faktor 

dalam pemilihan Handling Equipment yang akan dipilih, sebagai berikut : 
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a. Sejauh mana perlindungan dari cuaca yang dibutuhkan 

b. Kompabilitas material yang berbeda yang ditangani dan dipindahkan 

dengan peralatan yang sama 

c. Kapasitas material yang ditangani dan peralatan yang digunakan 

d. Dana yang tersedia 

 

2.3 Tipe-Tipe Conveyor 

 

2.3.1 Tipe Apron  

Konveyor Apron / Slat adalah sistem penanganan material yang menggunakan 

baja, kayu, atau bahan lain yang biasanya dipasang pada rantai roller untuk menghasilkan 

produk. Konveyor apron / slat digunakan terutama dalam aplikasi penanganan material 

untuk memindahkan objek besar dan berat termasuk peti, drum, atau palet dalam 

pengaturan industri berat seperti pengecoran dan pabrik baja. 

2.3.2 Tipe Ball Transfer 

Konveyor Ball Transfer adalah sistem penanganan material yang menggunakan 

serangkaian kastor yang dipasang untuk memungkinkan pengangkutan multi-arah yang 

tidak bertenaga dari produk. Konveyor transfer bola digunakan dalam aplikasi 

penanganan material seperti jalur perakitan dan jalur pengemasan, dan semacamnya. 

Konveyor Ball Transfer tidak bertenaga dan bergantung pada kekuatan eksternal untuk 

memindahkan produk di sepanjang konveyor. 

 

2.3.3 Tipe Belts 

Konveyor belt adalah sistem penanganan material yang menggunakan belt 

berkelanjutan untuk menyampaikan produk atau material. Konveyor belt digunakan 

dalam penanganan material seperti layanan makanan, penanganan bagasi, pengemasan, 

penanganan skrap, dan layanan pos, dan lain-lain. Berbagai bahan sabuk tersedia 

termasuk logam dan non-logam tergantung pada persyaratan aplikasi. Belt konveyor 

biasanya bertenaga dan dapat dioperasikan pada berbagai kecepatan tergantung pada 

throughput yang diperlukan. 

 
Gambar 2. 3 Belt Conveyor 

Sumber : INALUM 
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Pada Gambar 2.3 merupakan jenis tipe conveyor yang digunakan oleh pihak 

INALUM yang digunakan untuk proses bongkar muatan, dengan kapasitas transport 

290 ton/jam. 

2.3.4 Tipe Beltless Magnetic 

Beltless Magnetic Conveyor adalah sistem penanganan material yang 

menggunakan magnet yang bergerak di bawah pelat stasioner, meja-meja, dll. Untuk 

memindahkan material magnetik (besi) biasanya dalam bentuk skrap permesinan, dll. 

Sistem yang digunakan dapat berupa horizontal, vertikal, atau kombinasi. 

 

2.3.5 Tipe Keranjang 

Konveyor keranjang (Bucket) adalah sistem penanganan material yang 

menggunakan kontainer multi-sisi yang terhubung ke kabel atau rantai untuk 

menyampaikan produk atau material. Konveyor keranjang digunakan dalam aplikasi 

seperti bagian-bagian, bahan curah, atau penanganan makanan. Bahan yang diangkut 

ini dapat berupa cairan atau kering seperti lumpur, pasir, pupuk kandang, gula, dll. 

Atau bahan atau produk yang relatif ringan. Sistem dapat digunakan secara horizontal 

atau dapat cenderung mengubah tingkat produk yang dikirim.  

 

2.3.6 Tipe Chute 

Konveyor Chute adalah sistem penanganan material yang menggunakan 

gravitasi untuk menyalurkan produk di sepanjang permukaan yang halus dari satu 

tingkat ke tingkat lainnya. Konveyor Chute digunakan untuk penanganan skrap, 

pengepakan, layanan pos, dll. Peluncuran mereka umumnya halus memungkinkan 

produk meluncur dengan mudah dan dapat lurus atau melengkung tergantung pada 

aplikasi. 

 

2.3.7 Tipe Getar 

Konveyor getar adalah sistem penanganan material yang menggunakan getaran 

putar atau linier untuk memindahkan material di sepanjang sistem. Konveyor getar 

digunakan untuk mengeringkan bahan curah seperti agregat, kerikil, batu bara, dll. 

Ranjang konveyor getar untuk memindahkan material sepanjang panjangnya. 

Konveyor ini bisa berupa palung atau meja datar.  

 

2.4 Komponen dari belt conveyor 

 

2.4.1 Belt 

Belt adalah komponen utama dari system belt conveyor. Pada system belt 

conveyor material yang diangkut dari tempat yang satu ke tempat yang lain. conveyor 

system materials are transported from one station to another through these belts. Sabuk 

umumnya diklasifikasikan menurut British standard specification No.490 kedalam 3 

grup yaitu A, B, dan C.Beberapa tipe dari belt conveyor, sebagai berikut ;  

 

a. Untreated cotton canvas belts. 

b. The impregnated cotton and canvas belts.  
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c. Coated belts.  

d. Covered belts.  

e. Reinforced belts.  

f. Integral cleat belt.  

g. White finishes belts.  

 

The belt conveyor system (BCS) terdiri dari:  

 Drive unit (electric motor, coupling multistage gearbox)  

 Pulleys  

 Belts  

 Idlers  

 Yang lainnya 

 

2.4.2 Drive Unit 

Drive unit terdiri dari electric motor, damping coupling, two or three stage 

gearbox dan coupling yang dihubungkan dengan output shaft dan pulley.  

 
Gambar 2. 4 Drive Unit 

Sumber : (Gvelmurugan, 2014) 

Gambar 2.4 menjelaskan komponen apa saja yang terdapat pada motor drive unit. 

 

2.4.3 Pulleys (Katrol) 

Pulley biasanya terbuat dari fabrikasi baja. Rubber lagged pulleys 

disediakan untuk meningkatkan friksi di antara belt dan pulley. Katrol pada 

conveyor terdiri dari dua bantalan, poros, cangkang, dan coating ( untuk 

meningkatkan kontak antara sabuk dan katrol). 

 

2.4.4 Idlers 

Idler yang umum digunakan adalah sebagi berikut. 

 

1. Toughing idler 

2. Toughing trainer 

3. Return idler 

4. Return trainer 

5. Impact idler 
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Idler digunakan untuk memabntu sabuk dalam pengangkutan material. 

Dalam beberapa hal Idler  dalam beberapa hal mempunya kesamaan dengan katrol 

yang terdiri dari bantalan dan juga shell. Support system untuk sabut terdiri dari 3 

idlers. Karena beban yang berbeda untuk setiap idler biasanya sisi-sisi yang 

terdapat pada idler lebih cepat mengalami kerusakan. 

  

2.5 Perhitungan Parameter Belt Conveyor 

Di dalam perhitungan belts conveyor, terdapat beberapa parameter yang harus 

dihitung yang dikutip dari Journal National Conference on Emerging Trends in 

Engineering & Technology (NCETET17)   sebagai berikut. 

 

1. Dimensi, kapasitas, dan kecepatan 

2. Diameter roller 

3. Power belts dan tension 

4. Diameter katrol 

5. Motor 

6. Tipe drive unit yang digunakan 

7. Lokasi dan penempatan dari katrol 

8. Maksimum kapasitas dari muatan yang diangkut 

 

2.5.1 Dimensi, Kapasitas, dan Kecepatan 

Panjang dari belts conveyor adalah panjang dari pusat dari katrol sampai ke 

belt line. Panjang belts tergantung pada diameter katrol/pulley yang digunakan dan 

juga jarak titik pusat katrol sampai ke belt line.  

 

V = d x 2π 

Dimana : 

V = kecepatan belt; d = diameter dari roller; π = pi 

 

2.5.2 Kapasitas sabuk(B.C) 

Kapasitas adalah hasil dari kecepatan dan luas area dari sabuk secara umum, 

satuan kapasitas dari sabuk adalah kg/detik . 

 
B.C = 3.6 x A x ρ x V 

Dimana : 

A = Luas area sabuk (m2) ; ρ = massa jenis material (kg/m3) ; V = kecepatan sabuk 

(m/s) 

 

2.5.3 Kapastitas conveyor  

Massa dari material Mm (live load) per meter (kg/m) yang diangkut pada 

conveyor, sebagai berikut . 

 
Mm = C/(3.6 x V)50 = C/(3.6 x 1.5) 

 

Dimana : 
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C = kapasitas conveyor (ton/jam); V= kecepatan sabuk (m/s) 

 

2.5.4 Diameter roller 

Hubungan antara kecepatan maksimum sabuk, diameter roller dan relative 

revolution per menit, sebagai berikut. 

 
N = (V x 1000 x 60) / (d x π) 

 
Dimana : 

n = jumlah revolution per menit; d = diameter roller (mm); V = kecepatan 

sabuk (m/s) 

 

2.5.5 Panjang dari sabuk 

Panjang dari sabuk = 2 x ( panjang dari rute conveyor ) 

 

 

 

2.5.6 Power belt dan Tensions  

Semakin panjang sabuk yang digunakan, maka power yang dibutuhkan untuk 

conveyor seamkin besar.  Power yang dibutuhkan untuk menjalankan katrol. 

 

P = (C x L x 3.75)/1000 

 

Sabuk konveyor selalu mengalami beban tarik karena rotasi penggerak 

listrik, berat material yang diangkut dan  idler. Tension belt harus cukup kuat 

untuk mencegah selip di antara penggerak katrol dan belt. 

 

2.5.7 Belt Tension pada keadaan stabil 

Belt tension pada keadaan stabil, sebagai berikut. 

 
Tss = 1.37 x µ x L x g x [2 𝑥 Mi + (2 x Mb + Mm) cos(Ɵ)] + (H x g x Mm) 

 
Dimana : 

Tss = Belt tension pada keadaan stabil (N);µ = Koefisien gesekan ( 0.02) 

L = Panjang conveyor (m);  g = Percepatan gravitasi (9.81 m/s2) 

Mi = Beban karena idlers (50 kg) ;Mb = Beban karena sabuk ( 55.7 kg) 

Mm = Beban karena material yang diangkut (50 kg); Ɵ = sudut kemiringan dari 

conveyor (0o) 

H = Tinggi dari conveyor ( 0.7 m); 

 

2.5.8 Belt Tension ketika dihidupkan 

Selama menghidupkan system conveyor, tension pada sabuk akan lebih tinggi 

dari pada saat keadaan stabil. Sebagi berikut. 
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Ts = Tss x Ks 

 
Dimana : 

Ts = belt tension ketika dihidupkan (N);Tss = Belt tension pada keadaan stabil 

(kN);  

Ks = start up factor (1.08); 

 

2.5.9 Beban efektif F (N) 

Beban efektif, sebagi berikut. 

 
F = µT x g(Mm + Mb/2) + µR x g(Mb/2 +Mi) 

 
Dimana : 

µT = koefisien gesekan dengan bantuan roller (0.033); g = Percepatan gravitasi 

(9.81 m/s2); 

µR = koefisien gesekan dengan skid plate (0.033);     Mi = beban dari roll 

idler (50 kg)  

Mb = beban belt (55.7 kg); 

Mm = Total beban material yang diangkut (50 kg) 
 

2.5.10 Minimum power dari motor 

Power motor yang dibutuhkan, sebagai berikut. 

 
Pmin = P/ƞ 

 

Dimana : 

P min = Minimum power motor (kW); P = power pada penggerak katrol (kW) 

Ƞ = effisiensi dari reduction gear  
 

2.5.11 Momen Torsi 

Perhitungan dari momen torsi, sebagi berikut. 

 
Mt = 0.5 x d x (F + µ W g) 

 
Dimana : 

d = diameter dari katrol (m);  F = beban efektif (N);  W= beban material dan 

sabuk(kg/m) 

µ = koefisien gesekan; g= percepatan gravitasi (m/s2) 

 

 

2.5.12 Cycle time dari conveyor 

Waktu cycle dari conveyor, sebagi berikut. 

 
Ct = 2L/V 



15 

 

 

 

Dimana : 

L = panjang conveyor (m) ; V= kecepatan sabuk (m/s) 

 

2.6 Kegiatan Operasi Bongkar Muat 

Bongkar muat dilakukan dengan maksud untuk memindahkan suatu barang dari dua 

tempat yang berdekatan dan dapat pula memindahkan barang dari satu transportasi ke 

transportasi yang lain dengan menggunakan fasilitas bongkar muat dimana salah satunya 

adalah crane. Adapun jenis-jenis dari bongkar muat yang dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu, 

bongkar muat secara langsung dari kapal ke truck dan bongkar muat dengan penimbunan. 

2.6.1 Bongkar Langsung ke Truck 

Bongkar muat barang secara langsung dilakukan terhadap barang-barang 

tertentu. Barang tersebut memiliki karakteristik tergolong barang berbahaya 

yang tidak boleh disimpan dalam gudang/lapangan. Selain itu barang-barang 

seperti gandum, beras, gula, termasuk barangyang strategis dan dipindahkan 

secara langsung. Selain itu bongkar muat barang secara langsung lebih murah 

karena tenaga kerja yang digunakan lebih sedikit. Namun, waktu kapal di 

pelabuhan akan lebih lama. (Gurning, 2007). 

2.6.2 Bongkar dengan Penimbunan 

Bongkar muat dengan penimbunan merupakan jenis bongkar muat dengan 

muatan ditumpuk dalam gudang atau lapangan. Penumpukan tersebut 

direncanakan sesuai urutan pemuatan dengan tujuan mempermudah 

pembongkaran di pelabuhan. Selain itu juga berpengaruh terhadap stabilitas 

kapal. Dan waktu yang dibutuhkan relative lebih cepat dibandingkan dengan 

bongkar muat secara langsung (Gurning, 2007). 

 

2.6.3 Tipe Kargo 

Kargo muatan yang dia angkut dengan transportasi laut dikelompokkan 

sesuai bentuk, wujud, dan sifatnya menjadi: 

1. Muatan sejenis (bulk cargo) 

Muatan sejenis ini dapat berupa muatan cair (bulk liquid cargo), seperti minyak 

bumi, minyak kelapa sawit, atau muatan kering (dry bulk cargo) seperti 

batubara dan kopra. 

2. Muatan campuran (general cargo) 

Muatan sejenis ini adalah muatan yang dimuat di kapal dalam jenis dan 

pembungkus yang beraneka warna (dalam peti, drum, kaleng, besi beton, 

karung dsb) 

3. Muatan yang didinginkan (refrigerated cargo) 

Muatan jenis ini membutuhkan suhu dingin untuk pengawetan muatan, dan 

dibagi dalam suhu dingin (cold) dan suhu sangat dingin (freeze), seperti sayur, 

buah, daging, ikan, dan obat-obatan. 

 

4. Muatan hewan hidup (life stock) 
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Dari tempat yang menghasilkan banyak ternak, hewan hidup sering di ekspor 

untuk keperluan konsumsi atau pengembangan dari Negara tujuan. Umumnya, 

meenggunakan kapal atau tempat khusus untuk pengangkutan. Hewan yang 

biasa di ekspor antara lain, sapi, domba, babi. 

 

5. Muatan unit (unitize cargo) 

Muatan unit adalah muatan yang dalam bentuk atau pembungkus asli dalam 

produk pengiriman dikelompokkan atau disusun mejadi satu. Dengan cara ini, 

maka kecepatan, keamanan, dan pengawasan, dari muatan akan lebih mudah 

dilakukan. Contoh muatan unit adalah barang dalam peti kemas. 

6. Muatan berbahaya (dangerous cargo) 

Muatan ini adalah muatan yang dapat terbakar atau meledak. Oleh karena itu, 

harus mendapatkan perhatian khusus dari beberapa pihak baik pemilik barang, 

stevedore, pengangkut, keagenan maupun instansi terkait. 

 

2.7 Kegiatan Operasi Bongkar Muat Curah 

 

2.7.1 Barang Curah Kering 

Pada pengoperasiannya untuk bongkar muat barang curah kering (seperti : 

beras, bahan baja, jagung, dan lain-lain) sebenarnya sama dengan bongkar muat 

barang umum. Hanya saja yang membuatnya berbeda adalah penggunaan tenaga 

kerja pada saat bongkar-muatnya yakni per-gang, per-palka, dan per-gilir kerja, yaitu 

untuk stevedoring memerluka 15 orang, cargodoring memerlukan 20 orang, dan 

delivering atau receiving memerluka 15 orang.Penggunaan pekerja pada yang telah 

disebutkan sebelumnya dapat berubah tergantung permintaan dari pemilik barang 

atau pihak pelayaran. Tentunya biaya yang harus dikeluarkan juga 

bertambah(Gurning, 2007). 

 

2.7.2 Barang Curah Cair 

Pada pengoperasiannya berbeda dengan pengoperasian barang curah kering, 

karena pengoperasian barang curah cair mengikuti aturan biaya OPP/OPT yang 

dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan dan juga kesepakatan antara consignor (pihak 

penjual) dan consignee (pihak pembeli). Kesepakatan untuk tariff harganya 

tergantung dari fasilitas yang ada. Untuk kapal yang langsung melalui pipa ke tangka 

atau sebaliknya dari tangka ke kapal via pipa, pengerjaan bongkar muatnya hanya 

cukup dengan membuka kran dan diawasi tangkinya. Tetapi berbeda dengan cara 

truck losing, tariff harganya selain membuka kran di kapal juga harus mengisi ke truk 

tangki. 

 

2.8 Alat Dalam Menangani Muatan Curah Kering 

Manurut Misliah (1995), alat adalah fasilitas yang berada di pelabuhan untuk 

mendukung keberhasilan dalam melayani kapal maupun muatan, untuk menaikkan 

keberhasilan operasinya dan mensukseskan dalam memuat muatan maupun penumpang 

dalam keadaan baik. Untuk menangani muatan curah kering, alat yang digunakan mungkin 

dalam bentuk power-propelled conveyor belts, biasanya diberi muatan pada bagian 



17 

 

 

 

belakang atau diambil, yang membuat conveyor tersebut menjadi magnet untuk memuat 

bijih besi, alat inilah  yang digunakan pada saat melakukan proses bongkar muat curah 

kering aluminium di terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) PT.INALUM, di 

antaranya : 

2.8.1 Continuous Ship Loader (CSL) 

Ship Loader tipe busur adalah peralatan yang efisien dan berlanjut dalam 

membawa muatan untuk diangkut ke kapal. Ship Loader sering digunakan di 

industry semen, biji-bijian, batu kapur, dan batu bara. Ship Loader jenis busur 

terdiri dari sistem tabung geser yang fleksibel, sistem cantilever crane, portal, 

struktur lentur cantilever crane, sistem sabuk mesin, sistem pengangkutan, sistem 

bantalan belakang, wind proofing anchoring, kabin, kelistrikan, ruang peralatan, 

tempat untuk beerjalan dan tangga, alat pengumpul debu, dan juga bagian lain 

(M.J. Hadianfard, et al, 2007). Material yang ingin dimuat  ke kapal hanya ditaruh 

pada sabuk conveyor bagian belakang, sabuk tersebut berputar dan juga membawa 

muatan yang ingin diangkut ke dalam kapal. (G. Buyukozkan, et al, 2008). 

 

 

Gambar 2. 5 Radial Ship Loader 

Sumber :  International Journal of Current Engineering and Technology 

 

Pada Gambar 2.5 menjelasakan bahwa CSL sedang digunakan untuk memuat 

muatan curah ke dalam kapal. 

 

2.8.2 Continuous Ship Unloader (CSU) 

Dalam pengoperasian Ship Unloader hamper sama dengan Ship Loader yang 

menggunakan conveyor untuk mengangkut muatan agar dapat sampai ke kargo 

kapal. Ship Unloader terdapat 4 jenis yaitu : Mechanical Screw Unloader, Pneumatic 

Unloader, Dircharging Ships and Barges, dan Grab Bucker and Hopper Unloaders. 

Tetapi untuk meng-handling curah kering khususnya bijih besi, aluminum, dan lain 

sebagainya, Ship Unloader yang sering digunakan adalah tipe Mechanical Screw 

Unloader. Ini dikarenakan pada penggunaan Mechanical Screw Unloader dapat 

digunakan pada berbagai komoditi, penggunaan konsumsi energy yang lebih kecil 

ketimbang dengan tipe Unloader lainnya, dan juga dapat digunakan untuk kapasitas 

yang besar. Mechanical Screw Unloader mempunyai 2 tipe belt conveyor dalam 

pengoperasiannya yaitu : tipe vertikal dan tipe horizontal. Tipe vertikal 
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menggunakan screw conveyor fungsinya untuk menghisap muatan dari kargo kapal, 

dan tipe horizontal fungsinya mengirim hasil hisapan muatan dari screw conveyor 

tipe vertikal ke gudang. 

 

 

Gambar 2. 6 Unloader Pneumatik 

Sumber : INALUM 

 

Pada Gambar 2.6 bahwa INALUM dalam melakukan proses bongkar 

muatan yang dilakukan di dermaga A sudah menggunakan Unloader pneumatic 

dengan kapasitas 150 ton/jam untuk 1 unloader. INALUM mempunyai 2 

Unloader sehingga kapasitas yang bisa dihisap adalah 300 ton/jam. 

 

2.9 Sistem Pada ARENA 

Sistem adalah kumpulan dari beberapa entitas yang saling beroperasi secara bersama-

sama demi mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem dapat didefinisikan sebagai kombinasi 

dari unsur-unsur yang berkontribusi dalam membuat sistem yang efisien dalam bekerja. 

 
2.9.1 Komponen Sistem 

a) Entitas merupakan objek amatan dalam sebuah sistem. Entitas ini bergerak, 

berubah status, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh entitas lain serta 

mempengarui ukuran performansi output 

b) Atribut merupakan suatu sifat atau karakteristik dari suatu entitas. Nilai atribut 

dapat mengikuti entitas tertentu yang nilainya melekat secara spesifik. 

c) Aktivitas mempresentasikan suatu kejadian yang dilakukan entitas dengan 

periode waktu atau lama tertentu. Periode sangat penting karena biasanya 

simulasi menyertakan besaran waktu. Dan aktivitas ini pula dengan kata lain 

adalah proses yang bisa menyebabkan atau melakukan perubahan dalam 

sistem. 

d) Keadaan sistem didefinisikan sebagai kumpulan variable – variable yang 

digunakan untuk menggambarkan sistem kapanpun. 

e) Resource merupakan suatu sarana yang digunakan untuk menangani entitas 

dalam jumlah tertentu. Entitas dapat berpindah dari suatu proses ke proses lain 

dalam sistem jika resource memiliki sifat seize-delay-release.  

f) Control adalah hal-hal yang mengendalikan sistem, mengatur bagaimana, 

dimana, dan kapan aktivitas sistem tersebut berjalan 
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2.9.2 Model 

Model merupakan representasi dari suatu sistem nyata yang terdiri dari 

gabungan logika dan matematis yang memperhatikan pengaruh faktor-faktornya 

secara signifikan dari masalah yang dihadapi. Membangun sebuah model harus 

dilakukan dengan cermat dan detail agar apa yang dipelajari dari model tidak berbeda 

dengan sistem nyata. Kriteria model yang baik adalah mudah dimengerti, memiliki 

tujuan yang jelas, mengandung pemecahan masalah yang jelas, dan mudah 

dikendalikan dan dimanipulasi oleh pengguna model.  

Pemodelan adalah proses menghasilkan model, dimana model tersebut 

merupakan representasi dari struktur dan sistem yang bekerja (Andradottir, Healy, 

Withers, & Nelson, 1997). Untuk mengetahui apakah model yang dibuat tidak 

berbeda dengan sistem nyata diperlukan proses verifikasi dan validasi. Verifikasi 

merupakan proses pemeriksaan apakah logika operasional model (program 

komputer) sesuai dengan logika diagram alur. Verifikasi memeriksa pengerjemahan 

model konseptual ke dalam bahasa pemrograman dengan benar (Law & Kelton, 

2000). Sedangkan validasi adalah proses penentuan apakah model yang telah dibuat 

telah sesuai dengan sistem nyata yang dimodelkan (Law & Kelton, 2000).  Tujuan 

dari pemodelan sistem, yaitu :  

 

1. Mempersingkat waktu percobaan.  

2. Dapat melebarkan waktu sesuai dengan data masukan yang diharapkan selain 

dari kondisi sebenarnya.  

3. Lebih murah dan meminimasi sumber daya yang harus dikeluarkan.  

4. Risiko lebih kecil.  

5. Menjelaskan, memahami, dan memperbaiki sistem.  

6. Mengetahui performansi dan informasi yang ditunjukkan oleh sistem.  

7. Dapat mengawasi sumber-sumber bervariasi.  

8. Dapat dihentikan dan dijalankan kembali tanpa berpengaruh terhadap data 

masukan yang telah diperoleh.  

9. Mudah diperbanyak. 

 

2.9.3 Simulasi 

Simulasi merupakan metode dan aplikasi yang digunakan untuk meniru 

kebiasaan sistem yang nyata, biasanya menggunakan sistem komputer yang sesuai 

(Kelton, Sadowski, & Zupick, 2015). Dengan melakukan simulasi, akan dapat 

memberikan alternatif-alternatif dan juga solusi untuk pemecahan masalah yang 

sedang diteliti. Model simulasi menggambarkan hubungan antara input dan output 

dari sebuah sistem yang kompleks. Hal yang terpenting dalam melakukan simulasi 

adalah melakukan pemetaan terhadap masalah sistem yang kompleks. 

 

2.9.4 Simulasi Diskrit 

Sistem diskrit adalah variable-variabel keadaan hanya berubah pada set titik. 

Pemodelan sistem ini ada ketika variable keadaan berubah pada set waktu yang 

diskrit. Simulasi kejadian diskrit mengenai pemodelan sistem adalah kejadian yang 

melampaui waktu yang representatif dimana state (keadaan) variable berubah 

seketika dan terpisah per titik waktu. Dalam istilah matematik disebut sebagai 
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sistem yang dapat berubah hanya pada bilangan yang dapat dihitung per titik waktu. 

Titik waktu disini adalah bentuk kejadian (event) yang terjadi seketika dan dapat 

merubah keadaan pada sistem. Menurut Harrel dan Bowden (2003), simulasi 

kejadian diskrit adalah simulasi dimana perubahan statusnya terjadi pada titik-titik 

diskrit dalam waktu yang dipicu oleh kejadian (event). Kejadian (event) yang terjadi 

dalam selang waktu acak. Ada beberapa kejadian (event) yang biasa terdapat dalam 

simulasi, yaitu: 

1. Kedatangan sebuah entitas ke sebuah stasiun kerja (workstation). 

2. Kegagalan suatu resource. 

3. Selesainya sebuah aktivitas. 

4. Akhir sebuah shift. 

 

2.9.5 Proses Simulasi 

Beberapa langkah yang dilakukan dalam proses simulasi (Law dan Kelton, 

2000), adalah: 

 

1. Penentuan batasan dan identifikasi 

Menentukan batasan sistem dan identifikasi variabel yang signifikan. 

 

2. Perencanaan studi 

Data yang dikumpulkan merupakan data dari hasil observasi, baik data sekunder 

maupun data primer yang digunakan untuk membangun suatu model dari sistem 

yang akan disimulasikan. 

 

3. Mendefinisikan sistem 

Pada langkah ini dilakukan penjelasan mengenai entitas input yang masuk, 

jumlah resource, hingga penjelasan mengenai distribusi waktu yang digunakan 

di dalam sistem. 

 

4. Perancangan model 

Merancang model simulasi sesuai dengan bagan-bagan yang telah disediakan 

pada perangkat lunak simulasi. 

 

5. Verifikasi dan validasi 

Model simulasi yang dibangun harus kredibel. Representasi kredibel 

sistem nyata oleh model simulasi ditunjukkan oleh verifikasi dan validasi 

model. Verifikasi menurut Law dan Kelton (1991) adalah memeriksa 

penerjemahan model simulasi konseptual (diagram alur,batasan dan asumsi) 

ke dalam bahasa pemrograman secara benar, bertujuan untuk memastikan 

bahwa model yang telah dibuat dapat dijalankan.  

Sedangkan validasi bertujuan untuk memastikan bahwa model telah 

sesuai dengan kondisi nyata yang ada (Law dan Kelton, 2000). Banks dkk. 

(1996) menyatakan bahwa toleransi validasi yang digunakan umumnya 

adalah sebesar 10%. Tingkat toleransi digunakan untuk menunjukkan 

penyimpangan dari hasil simulasi yang diperoleh terhadap output riil. Rumus 
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untuk menguji tingkat validitas model dalam persen kesalahan adalah 

sebagai berikut: 

%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
[𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝑑𝑎𝑡𝑎)]

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 (𝑑𝑎𝑡𝑎)
x 100% 

Output (simulasi) adalah jumlah entitas yang diproses oleh model 

simulasi, sedangkan output (data) adalah jumlah entitas yang diamati dalam 

sistem nyata. 

6. Perancangan eksperimen 

Pembuatan skenario yang digunakan untuk menemukan tata letak perbaikan 

atau proses penanganan pada sistem (Banks dkk., 1996). 

 

7. Analisis 

Analisis hasil simulasi dilakukan setelah proses running program selesai 

dan laporan hasil simulasi juga telah ditampilkan. 

 

8. Interpretasi model 

Proses penarikan kesimpulan dari hasil output model simulasi. 

 

9. Pendokumentasian 

Penyimpanan hasil output model. 

 

2.9.6 Perangkat Software ARENA 14.0 

ARENA adalah software simulasi yang dibuat oleh perusahaan Rockwell 

yang dapat teraplikasi ke dalam ilmu teknik industi, dari ilmu manufaktur hingga 

ilmu supply chain (termasuk logistik, pergudangan, dan pendistribusian).  

 

Perangkat lunak simulasi ARENA 14.0 merupakan perangkat lunak simulasi 

yang berbasis Graphical User Interface (GUI). Pembuat model tidak lagi harus 

membuat perangkat lunakberupa baris perintah, tetapi cukup menggambarkan dan 

memasukkan variabel dan parameternya. Disamping itu perangkat lunak ARENA 

14.0 ini dapat melakukan animasi setiap kali simulasi dijalankan, sehingga perilaku 

sistem dapat ditampilkan secara numerik dan visual pada hasil simulasi. 

Hal terpenting yang harus ditekankan pada seluruh perangkat lunak simulasi 

adalah pembuatan model konseptual harus valid untuk dapat menghasilkan model 

perangkat lunak yang valid pula. Dengan adanya kemudahan dalam memodelkan 

secara perangkat lunak ini maka diharapkan analis dapat melakukan analisa dengan 

lebih mendalam dan luas dalam mengenali sistem dan membuat model 

konseptualnya. Model simulasi dalam ARENA 14.0 disusun atas blok-blok modul 

dimana setiap modul mewakili suatu event, aktivitas, sumber daya, server, ataupun 

logika aturan tertentu dalam antrian. Tiap blok modul tersebut berisikan data-data 

yang bersesuaian secara numerik maupun atribut. Semua model dalam ARENA 14.0 

mempunyai satu model kontrol, yaitu modul simulate yang bertugas untuk 

mengontrol jalannya simulasi. Pengguna dapat mendefinisikan suatu identifier 
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tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan studi, selain luaran simulasi yang 

mengikuti standar ARENA 14.0. Luaran. 

ARENA 14.0 ditampilkan setiap kali running selesai dilakukan, dalam bentuk 

text yang dapat dibaca pada Notepad, sehingga luaran ini dapat disimpan dalam file 

text.  

Modul simulate hanya menjalankan simulasi dalam satu replikasi saja, namun 

bisa juga menjalankan beberapa replikasi sesuai dengan kebutuhan (Banks dkk., 

1996).  

Agar dapat membuat konsep model yang akan diskenariokan harus diketahui 

system yang sebenarnya. System sebenarnya (Real system) terdiri dari kapal, truk, 

dan rail. Proses di pelabuhan dimulai dengan kedatangan dari intermodal 

transporter, yaitu kapal, rail, atau truk. Ketika kapal datang ke terminal dan 

berlabuh, crane-crane dan unloader yang digunakan untuk membongkar muatan 

akan menggerakkan muatan dari kapal. Untuk mengetahui konsep model yang akan 

dibuat bisa dilihat pada gambar 2.7. 

 

 

Gambar 2. 7 Konsep model proses Loading dan Unloading 

 

Pada Gambar 2.7 merupakan skema penjelasan alur kegiatan bongkar muat 

yang terjadi di dermaga TUKS INALUM. Setelah mengetahui konsep model 

yang akan dibuat, maka scenario yang terbaik yang akan dianalisis dapat 

dilakukan. Proses yang dibuat di dalam model berdasarkan pada tempat operasi 

yang akan dibuat yaitu pelabuhan termasuk proses loading dan unloading yang 

akan terjadi. Tujuan dari simulasi yang akan dibangun tersebut ingin mengetahui 

berapa lama waktu yang digunakan pada kondisi existing, dan berapa lama 

volume throughput yang dihasilkan pad kondisi exisiting. Setelah melakukan 

langkah tersebut, dibuat optimalisasi pada kondisi existing sehingga 
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menghasilkan beberapa skenario. Dari skenario tersebut akan dipilih, skenario 

yang terbaik yang diterapkan di INALUM. Scenario-skenario yang akan 

dibangun akan dibuat melalui software arena yang bisa dilihat pada gambar 2.8. 

 

Gambar 2. 8 Simulasi model pada Software arena 

Sumber : ICTE 2011 

Pada Gambar 2.8 merupakan sebuah contoh alur skema ACD ( Activity 

Cycle Diagram ) untuk membuat skenario. 

2.9.7 Verifikasi dan Validasi Model 

Untuk menguji apakah model pada software ARENA mendekati atau 

merepresentasikan keadaan nyata (valid), maka perlu dilakukan verifikasi dan 

validasi. Suatu model dapat dikatakan valid ketika model simulasi yang dibuat tidak 

ada perbedaan yang sangat signifikan dengan sistem nyatanya (Law dan Kelton, 

1991). Alur proses verifikasi dan validasi dari suatu model simulasi dapat dilihat pada 

Gambar 2.8. 

 

 
Gambar 2. 9 Relasi Verifikasi, Validasi, dan Pembentukan Model Kredibel 

Sumber : (Nursanti, 2017) 

 

Pada Gambar 2.9 merupakan alur dalam proses pembuatan model skenario 

dalam ARENA, apabila model sudah dinyatakan valid, maka model tersebut 

dapat digunakan untuk menyimulasikan skenario-skenario perbaikan terhadap 

permasalahan dalam sistem. Namun, apabila model tersebut dinyatakan tidak 

valid, maka perlu dilakukan revisi terhadap model tersebut sehingga model 

menjadi valid. 
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2.9.7.1 Verifikasi Model 

Verifikasi dilakukan untuk menguji apakah model di software 

ARENA apakah sesuai dengan model konseptual yang sudah dirancang 

sebelumnya. Verifikasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni: 

1. Ketika seluruh model ARENA telah selesai dibuat, dilakukan 

pengecekan satuan waktu yang ada pada masing-masing modul, agar 

sesuai dengan satuan waktu pada sistem nyata. 

2. Menekan F4 ketika Jendela ARENA masih aktif untuk mengecek ada 

atau tidaknya error pada sistem pemodelan tersebut. 

3. Membandingkan model ARENA dengan model ACD yang telah 

dirancang sebelumnya.  

 

Setelah dilakukan pengecekan satuan waktu yang ada pada 

masing-masing modul, dapat diketahui bahwa satuan waktu yang ada 

dalam model telah sesuai dengan sistem nyata. Lalu setelah itu dilakukan 

pengecekan dengan menekan F4 pada Jendela ARENA masih aktif dan 

diketahui bahwa tidak ada error yang terjadi pada model yang telah dibuat. 

Selanjutnya adalah dengan membandingkan model ACD dengan model 

yang telah dibuat di ARENA (Ishardi, Ratih, dan Faisol, 2016) 

 

2.9.7.2 Validasi Model 

Validasi dilakukan untuk menguji apakah model yang telah dibuat 

merupakan representasi yang akurat dari sistem nyata. Validasi dilakukan 

dengan membandingkan output dari simulasi dengan output sistem nyata 
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Gambar 3. 1 Flowchart Pengerjaan 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 merupakan flowchart alur pengerjaan tugas akhir yang menjadi acuan 

dalam pengerjaan tugas akhir ini yaitu : 

3.1 Perumusan Masalah  

Pada tahap ini merumuskan permasalahan yang terjadi untuk menentukan 

perumusan masalah apa saja yang akan diambil. Perumusan masalah 

merupakan tahap awal dalam pelaksanaan skripsi. Tahap ini merupakan tahap 

yang sangat penting, dimana pada tahap inilah mengapa suatu permasalahan 

yang ada harus dipecahkan sehingga layak untuk dijadikan bahan dalam tugas 

akhir. Pencarian masalah dilakukan dengan cara menggali informasi mengenai 

masalah yang terjadi pada saat ini. Dari tahap ini juga, tujuan mengapa tugas 

akhir ini dikerjakan dapat diketahui. Dalam skripsi ini, masalah yang akan 

dibahas dan dipecahkan adalah memberikan solusi tentang waktu yang 

digunakan dalam proses bongkar pada saat kondisi saat ini dan yang telah 

dioptimalisasikan. 

3.2 Studi Literatur  

Dimana yang harus dilakukan pada tahap ini, adalah mencari referensi 

permasalahan-permasalahan yang ada berikut solusinya dan juga mempelajari kedua 

hal tersebut untuk diimplementasikan pada skripsi ini, sehingga jelas apa saja yang 

harus dilakukan agar permasalahan tersebut dapat terpecahkan. Studi literatur dapat 
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dilakukan dengan cara menggali paper atau jurnal yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dipecahkan, peraturan pemerintah dan buku penunjang yang 

berhubungan peralatan-peralatan yang digunakan dalam melakukan bongkar muat 

curah kering dan waktu bongkar muat curah kering. Berikut beberapa literatur berupa 

artikel, jurnal, maupun buku yang telah dipelajari penulis untuk mendukung 

penyelesaian permasalahan yang digagas: 

 

a. Manajemen Pelabuhan (Eko and Gurning, 2008) 

b. Artikel dan jurnal tentang Basic Design Conveyor 

c. Artikel dan jurnal tentang mengoptimalisasi peralatan di Pelabuhan 

dengan menggunakan Simulasi modelling ARENA. 

 

3.3 Pengumpulan Data  

Pada tahap ini akan mengumpulkan data-data penunjang yang dapat membantu 

proses penelitian dan pengerjaan tugas akhir dan sekaligus apa saja yang dilakukan di 

INALUM dalam pengambilan data, diantaranya adalah :  

 

1. Data primer   : Data yang didapatkan dari hasil di lapangan, data 

yang didapatkan dari hasil wawancara dengan PT.INALUM  

 

2. Data Sekunder : Data yang didapatkan dari kantor PT. INALUM 

seperti :  

 

a) Volume total kargo (throughput) aluminium per tahun 

b) Traffic kapal / frekuensi kedatangan kapal per tahun 

c) List kapal yang datang per tahun termasuk dimensi kapal tersebut 

d) Dimensi Dermaga yang digunakan untuk proses bongkar muat 

e) Data kedalaman dan fasilitas dermaga serta peralatan terminal INALUM 

(TUKS) 

f) SOP bongkar muat dan penumpukan di gudang 

 

3.4 Pengolahan Data  

Dalam tahapan ini adalah tahapan pengolahan data dimana data yang telah 

didapatkan dari PT. INALUM akan diolah menjadi data yang diperlukan untuk 

pembuatan model simulasi. Data waktu proses yang diolah yaitu : 

 

1. Data hasil kinerja peralatan yang digunakan dalam proses bongkar muat 

curah kering, nantinya digunakan untuk memberikan solusi agar 

peralatan-peralatan yang digunakan dalam proses bongkar muat curah 

kering tetap kondisi yang bagus. 

2. Waktu yang digunakan dalam proses bongkar muat curah kering setelah 

dioptimalisasikan dapat dipercepat sehingga dapat meningkatkan 

produksi aluminium. 
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3.5 Pembuatan Model 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan model konseptual simulasi kondisi saat 

ini pada perangkat lunak simulasi ARENA 14.0 yang didasarkan pada diagram alir 

proses pemuatan yang telah dibuat.  

 

3.6 Simulasi Model 

Running simulasi diawali dengan memasukkan data simulasi pada perangkat 

lunak ARENA 14.0. Selanjutnya dilakukan running proses simulasi dari kondisi 

existing yang telah dibuat (sebelum dilakukan perubahan). 

 

3.7 Verifikasi dan Validasi Model 

Setelah dilakukan simulasi model yang dilakukan maka, dilakukannya 

verifikasi dan juga validasi dalam model. Verifikasi dilakukan adanya error atau 

tidak dalam model yang digunakan. Sedangkan validasi adalah hasil yang 

didapatkan dari simulasi, apakah sama dengan hasil yang dilakukan pada 

kondisi nyata. Jika ternyata hasilnya berbeda, maka perlu dilakukannya 

perubahan pembuatan model. 

 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan keseluruhan proses yang 

telah dilakukan  serta memberikan jawaban atas permasalahan yang ada. Saran-

saran yang diberikan berdasarkan hasil dari analisis yang dapat dijadikan dasar 

pada penelitian selanjutnya. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Hasil Pengamatan 

 

4.1.1 Data pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) 

Untuk menunjang pembuatan skenario yang akan dibuat sehingga dapat 

memberikan gambaran secara nyata yang akan terjadi dalam melakukan optimasi. 

Dalam hal ini dapat memberikan solusi untuk mempercepat proses bongkar muat 

yang berlangsung pada terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) INALUM 

Sumatera Utara, sebagai berikut. 

 

1. Dimensi dermaga 

 
Tabel 4. 1 Dimensi Dermaga TUKS INALUM 

Sumber : INALUM 

Dermaga Panjang (m) Lebar (m) Kedalaman 

(m) 

Beban 

Hidup 

(ton/m2) 

A 200 19 12 2 

B 150 30 12 3 

 

Pada Tabel 4.1 menggambarkan dimensi panjang dermaga sebagai tempat 

untuk melakukan proses bongkar dan muat. Dermaga A mempunyai panjang yang 

lebih panjang dengan dermaga B, karena dermaga A sebagai tempat untuk 

melakukan kegiatan bongkar, dimana dimensi kapal yang datang > 175 meter. 

 

2. Kapasitas Dermaga 

 
Tabel 4. 2 Kapasitas Dermaga TUKS INALUM 

Sumber : INALUM 

Dermaga Bobot 

mati (Max) 

Panjang Kapal Lebar Kapal Lambung 

Tenggelam 

A       30000 MT 176 m 26.1 m 10.3 m 

B       20000 MT 157 m 23 m 9.2 m 

 

Pada Tabel 4.2 bobot dermaga A menunjukkan bobot yang lebih besar karena,  

pada saat melakukan proses bongkar muat di dermaga A. Volume Throughput yang 

dilakukan dengan pihak consignee sampai 27000. Karena pihak INALUM 

membutuhkan bahan mentah yang banyak untuk dijadikan menjadi bahan baku. 

 

3. Alat Bongkar 

Terdapat 2 unit alat bongkar isap pada Dermaga A yang digunakan untuk 

membongkar muatan curah kering dari palka dengan dua pipa isap pada masing-

masing alat bongkar yang dihubungkan dengan belt conveyor sehingga 
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mempermudah dan mempercepat proses bongkar yang berlangsung pada dermaga 

TUKS.. 

 

Dimensi Alat bongkar Isap: 

1. Jangkauan dari depan dermaga  : 19.4 m 

2. Ketinggian yang beban diatas dermaga : 13 m 

3. Jarak Geser     : 175 m 

4. Kapasitas isap     : setiap nozzle mempunyai 

75 MT/jam, dan terdapat 4 nozzle sehingga mempunyai 300 MT/jam. 

 

Dimensi Belt Conveyor : 

1. Panjang Conveyor    : 3000 meter 

2. Kecepatan Conveyor    : 1 km/jam 

3. Lebar Conveyor    : 120 cm 

4. Kapasitas Conveyor    : 290 ton/jam 

 

4. Curah Hujan  

Curah hujan yang terjadi dapat mencapai 100X dalam setahun ( dengan rentang 

waktu 5 menit-7 jam) menurut (Chandra, 2018). 

 

5. Fasilitas Muat 

Untuk mempermudah proses bongkar muat yang terjadi pada TUKS, pihak 

inalum menyediakan sarana berupa truk, trailer, dan forklift. 

 

6. Kapasitas Si-lo 

Untuk mendukung proses bongkar muatan yang dilakukan INALUM dengan 

pihak lain, pihak INALUM mempunyai 3 jenis Si-lo yang berkapasitas masing-

masing, yaitu: 

 

a) Si-lo Alumina yang berkapasitas 3 x 22000 MT dengan pemakaian untuk 

kegiatan produksi sebanyak 1000 MT perhari 

 

b) Si-lo Cokes yang berkapasitas 1300 MT x 14 & 1200 MT x 6 dengan 

pemakaian untuk kegiatan produksi sebanyak 300 MT perhari, yaitu 200 

ton high sulfur cokes dan 100 ton low sulfur cokes 

 

c) Si-lo Coaltar Pitch yang berkapasitas 6800 MT dengan pemakaian untuk 

kegiatan produksi sebanyak 60 MT perhari 

 

7. Waktu Sandar dan Pemberangkatan Kapal 

Pada Dermaga TUKS terbuka selama 24 jam dalam 1 hari jika laut dan cuaca 

di sekitar mengizinkan, apabila kecepatan angin melebihi 9 m/detik dan terjadi 

hujan maka kegiatan untuk bersandar, keberangkatan kapal, maupun kegiatan 

bongkar muat terhenti. Untuk mendukung kegiatan bongkar muat dapat 

dilakukan dengan sesegera mungkin, pihak INALUM menyediakan jada tug boat 
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(kapal tunda) untuk membantu menyandarkan kapal yang datang dan 

memberangkatkan kapal yang pergi. 

 
Tabel 4. 3 Fasilitas Kapal Tunda 

Sumber : INALUM 

Panjang Kapal Kapal Tunda 

Jumlah (Unit) Daya Kuda(DK) 

70 ~ 150 m 1 >2000 

> 150 m ~ 250 m 2 >6000 

≥250 m 3 ≥11000 

 

Pada Tabel 4.3 pihak INALUM mengikuti Keputusan Menteri erhubungan 

Nomor PM 93 Tahun 2014 Tentang sarana bantu dan prasarana pemanduan 

kapal. Dan untuk waktu sandar dan waktu membantu memberangkat kapal dari 

dermaga TUKS, pihak INALUM membutuhkan waktu 3 jam untuk membantu 

waktu besandar dan 2 jam untuk membantu waktu keluar dari dermaga. (Muslim, 

2018) 

 

8. Waktu penyelesaian administrasi untuk kegiatan transaksi 4 jam 

 

9. Waktu Kedatangan Kapal 

 
Tabel 4. 4 Data Kedatangan pada tahun 2015 di dermaga A 

Sumber : INALUM 

NO NAMA KAPAL LOA DWT Flag 
TANGGAL 

SANDAR 

TANGGAL 

BERANGKAT 

JENIS 

MUATAN 

JUMLAH 

BONGKAR 

1 FENGDA 122.00 8,424.00 BELIZE 01/03/15 16:40 01/08/15 11:25 CPC 7,492.00 

2 ROYAL 88 90.98 5,603.00 VIETNAM 01/08/15 12:05 01/12/15 06:10 CTP 3,300.00 

3 
FRIENDLY 

ISLANDS 
169.37 28,387.00 LIBERIA 01/12/15 06:32 01/18/15 06:18 ALUMINA 24,500.00 

4 TRIFOSA 100.17 6,774.00 INDONESIA 01/19/15 07:12 01/29/15 17:22 CPC 6,633.46 

5 VEREINA 165.50 27,112.00 
MARSHALL 

ISLAND 
01/31/15 16:30 02/06/15 14:40 ALUMINA 24,500.00 

6 XIANG TONG 9 95.00 4,405.00 CAMBODIA 02/06/15 16:00 02/09/15 15:20 CTP 3,870.30 

7 
MARCHANT 

THREE 
169.37 28,364.00 PANAMA 02/23/15 15:30 03/01/15 16:12 ALUMINA 27,028.00 

8 FELYA 104.15 8,600.00 INDONESIA 03/01/15 17:15 03/05/15 08:05 CPC 7,655.43 

9 TRIFOSA 100.17 6,774.00 INDONESIA 03/05/15 09:00 03/13/15 17:20 CPC 6,635.38 

10 CAPE KNOX 169.26 28,442.00 PANAMA 03/29/15 06:30 04/05/15 09:42 ALUMINA 24,500.00 

11 PHUONG NAM 69 92.50 5,298.00 VIETNAM 04/05/15 10:30 04/07/15 20:05 CTP 3,500.00 

12 FELYA 104.15 8,600.00 INDONESIA 04/07/15 21:29 04/10/15 23:55 CPC 7,657.04 

13 WESTGATE 169.37 28,202.00 LIBERIA 04/14/15 21:20 04/21/15 15:35 ALUMINA 25,500.00 
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14 
GLOBAL 

AQUARIUS 
169.37 28,328.00 PANAMA 04/21/15 16:54 04/28/15 20:50 ALUMINA 26,460.00 

15 TRIFOSA 100.17 6,774.00 INDONESIA 04/28/15 22:05 05/01/15 13:32 CPC 6,633.57 

16 
LOVELAND 

ISLAND 
169.37 28,316.00 PANAMA 05/15/15 23:12 05/22/15 11:30 ALUMINA 27,400.00 

17 
NORDANA 

SARAH 
142.95 11,999.40 DUTCH 05/25/15 07:35 05/28/15 08:07 CPC 10,212.00 

18 KING BEANS 161.21 28,462.00 PANAMA 05/29/15 17:12 06/04/15 17:12 ALUMINA 26,706.00 

19 XIANG TONG 9 95.00 4,450.00 CAMBODIA 06/12/15 07:55 06/16/15 01:10 CTP 3,852.48 

20 CRYSTALGATE 169.37 28,183.00 LEBERIA 06/22/15 03:20 06/28/15 03:20 ALUMINA 27,540.00 

21 TRIFOSA 100.17 6,774.00 INDONESIA 06/28/15 04:50 06/30/15 09:48 CPC 6,634.54 

22 CLIPPER IWAGI 169.37 28,189.00 PANAMA 07/12/15 01:18 07/17/15 15:47 ALUMINA 26,460.00 

23 FELYA 104.15 8,600.00 INDONESIA 07/22/15 13:14 07/24/15 21:15 CPC 7,298.00 

24 CRYSTALGATE 169.37 28,183.00 LIBERIA 07/30/15 05:25 08/05/15 20:48 ALUMINA 26,940.00 

25 RAINBOW JOY 100.45 8,161.38 KOREA 08/11/15 16:50 08/15/15 02:10 CPC 3,500.00 

26 TRIFOSA 100.17 6,774.00 INDONESIA 08/18/15 08:23 08/20/15 13:15 CPC 6,634.22 

27 FELYA 104.15 8,600.00 INDONESIA 08/25/15 07:58 09/01/15 12:10 CPC 7,497.69 

28 WESTGATE 169.37 28,202.00 HONGKONG 09/03/15 07:00 09/09/15 17:20 ALUMINA 17,994.00 

29 ALAM SURIA 170.70 29,077.00 PANAMA 09/13/15 04:00 09/20/15 09:15 ALUMINA 27,500.00 

30 PHUONG NAM 68 92.50 5,298.00 VIETNAM 09/21/15 10:15 09/24/15 15:15 CTP 3,500.00 

31 IRONGATE 169.37 28,316.00 LIBERIAN 09/24/15 17:15 09/30/15 19:15 ALUMINA 25,460.00 

32 DANCEFLORA 170.00 28,333.00 PANAMA 09/30/15 21:00 10/08/15 03:10 ALUMINA 27,356.00 

33 TRIFOSA 100.17 6,774.00 INDONESIA 10/08/15 04:33 10/10/15 06:10 CPC 6,632.59 

34 STAR LIFE 169.37 28,210.00 CYPRUS 10/19/15 02:45 10/29/15 08:30 ALUMINA 26,783.00 

35 FELYA 104.15 8,600.00 INDONESIA 10/29/15 11:48 11/01/15 08:15 CPC 8,160.45 

36 CLIPPER LOTUS 169.37 28,331.00 BAHAMAS 11/03/15 20:30 11/17/15 14:10 ALUMINA 27,540.00 

37 TRIFOSA 100.17 6,774.00 INDONESIA 11/17/15 15:15 11/19/15 16:30 CPC 6,633.87 

38 PHUONG NAM 69 92.50 5,289.00 VIETNAM 11/19/15 18:25 11/22/15 04:00 CTP 3,500.00 

39 TRADE STAR 170.70 29,627.00 PANAMA 11/25/15 21:25 12/09/15 07:25 ALUMINA 27,540.00 

40 FELYA 104.15 8,600.00 INDONESIA 12/10/15 07:48 12/13/15 08:10 CPC 7,383.57 

41 OCEAN TRADE 181.00 29,591.79 LIBERIA 12/20/15 00:50 12/29/15 21:25 ALUMINA 27,358.00 

42 TRESNAWATI 84.34 4,122.00 INDONESIA 12/29/15 23:00 12/31/15 15:50 CPC 3,704.69 

 

Pada Tabel 4.4 merupakan data-data kedatangan kapal yang masuk ke 

dermaga A untuk melakukan proses bongkar muatan. 

4.1.2 Proses Bongkar Muatan 

Dalam hal melakukan kegiatan proses bongkar muat, pihak INALUM 

mempunyai dermaga terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) untuk 

mempermudah proses kegiatan bongkar muat. Dermaga TUKS sifatnya tertutup 

sehingga hanya ada kapal yang melakukan kegiatan transaksi dengan INALUM 

saja yang dapat bersandar di dermaga TUKS. Dermaga TUKS yang ada di 

INALUM mempunyai 3 dermaga yaitu dermaga A, dermaga B, dan dermaga C. 

dermaga C tidak digunakan untuk proses bongkar muat, karena dermaga tersebut 
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sudah digibahkan ke kementrian. Hanya dermaga A dan dermaga B saja yang 

dilakukan sebagai tempat transaksi/kegiatan proses bongkar muat berlangsung. 

Pada saat kegiatan bongkar muat berlangsung, dermaga A hanya digunakan 

sebagai tempat bongkar muatan (Unloading. Sedangkan pada dermaga B hanya 

dilakukan sebagai tempat memuat muatan (Loading).  

 

 
Gambar 4.  1 Layout Dermaga TUKS PT. INALUM 

Pada Gambar 4.1 menggambarkan pihak INALUM dalam melakukan proses 

bongkar muatan terutama yang ada di dermaga A. dalam hal ini pihak INALUM 

mempunyai 2 unit Unloader untuk membantu proses bongkar muatan, dengan 

kapasitas Unloader per unit adalah 150 ton/jam sehingga dalam waktu 1 jam mampu 

menghasilkan 300 ton/jam untuk membongkar muatan. Cara kerja dari Unloader 

dalam membantu proses bongkar muatan curah kering di INALUM yaitu Unloader 

mempunyai 2 tipe conveyor yaitu, tipe vertical dan tipe horizontal.  

Pada tipe vertical merupakan bagian nozzle dengan cara menghisap keatas 

yang digerakkan oleh motor listrik. Setelah itu conveyor tipe horizontal yang 

membantu proses pemindahan muatan yang telah diisap oleh nozzle. Untuk 

mempermudah proses pemindahan muatan yang telah diisap oleh Unloader yang 

terdapat di dermaga A pada saat melakukan kegiatan proses bongkar muatan, pihak 

INALUM menggunakan Unloader yang dihubungkan dengan sistem conveyor 

sepanjang + 2500 meter panjang trestle dan tambahan + 500 meter untuk mencapai 

ke tempat gudang penyimpanan (Si-lo). 
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4.1.3 Kinerja Bongkar Muat 

Pada kinerja kegiatan bongkar muat yang terdapat di INALUM, pihak 

INALUM sendiri melakukan kegiatan bongkar dan muat muatan dalam melakukan 

kegiatan produksinya. Pada dermaga B dilakukan proses muat ke kapal. Muatan 

yang dimuat ada 2 jenis yaitu: Aluminium Ingot dan Aluminium Billet. 

Untuk membantu proses memuat muatan ke kapal. INALUM menggunakan 

forklift dan truk untuk membantu proses pemindahan dari storage sampai ke 

dermaga. Untuk proses memuat ke dalam kapal menggunakan sistem Grab. 

Sedangkan dermaga A hanya dilakukan proses bongkar muatan. Muatan yang 

dibongkar ada 3 yaitu, Alumina, Cokes, dan Coaltar Pitch. 

Muatan yang dibongkar oleh pihak INALUM pada dermaga A. Alumina 

mempunyai massa jenis 0.24 g/cm3, Cokes mempunyai massa jenis 0.65 g/cm3, dan 

pada Coaltar Pitch mempunyai massa jenis 1 g/cm3. INALUM sendiri mempunyai 

3 tempat penyimpanan (Si-lo) untuk masing-masing tiap material. Untuk material 

alumina mempunyai tempat penyimpanan (Si-lo) mempunyai kapasitas 3 x 22000 

MT, material cokes mempunyai kapasitas 1300 MT x 14 & 1200 MT x 6 dan coaltar 

pitch mempunyai kapasitas 6800 MT. 

Untuk membongkar muatan alumina, cokes, coaltar pitch membutuhkan 

waktu, waktu bongkar muatan yang dilakukan di dermaga A masih terbilang lama 

dikarenakan pihak INALUM sendiri sudah menggunakan sistem conveyor tetapi 

waktu bongkar muatan masih membutuhkan waktu berhari-hari. Padahal dermaga 

lain yang juga menggunakan sistem conveyor hanya membutuhkan waktu berjam-

jam saja. Dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4. 5 Jadwal Kedatangan kapal Dermaga TUKS 2018 

Sumber : INALUM 

Nama Kapal Dermaga Berthing Time Unberthing Time Agent Komoditas K. Muatan (Ton) 

Menang Jaya B 26/04/2018 28/04/2018 GL Ingot 4000 

Felya A 29/04/2018 01/05/18 SAI CPC 7500 

Glorious Starlight A 01/05/18 08/05/18 SAI Alumina 27000 

Hanglima B 30/04/2018 03/05/18 GL Ingot 4000 

Trifosa A 25/05/2018 27/05/2018 GL CPC 5004.713 

Pasco 86 A 30/05/2018 31/05/2018 PNP CTP 2000 

Tan Binh 89 A 27/05/2018 30/05/2018 GL CTP 3957.62 

Pioneer Third B 28/05/2018 01/06/18 SAI Ingot 10000 

Menang Jaya B 04/06/18 07/06/18 GL Ingot 3000 

Tresnawati B 01/06/18 04/06/18 PNP Ingot 4000 

Glorious Starlight A 31/05/2018 07/06/18 SAI Alumina 27000 

TK SDS 48/ TK TAN 
11 B 07/06/18 13/06/2018 GL Limbah B3 7000 

Jia Feng A 07/06/18 17/06/2018 SAI Alumina 20000 

Felya A 14/06/2018 21/06/2018 SAI CPC 7646 

Felya B 24/06/2018   PNP Ingot 5050 
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Pada Tabel 4.5 menggambarkan kedatangan selama 3 bulan pada tahun 2018 

mulai dari bulan 4 akhir s/d bulan 6 akhir. Dalam melakukan kegiatan bongkar  

muatan, Agar dapat mempercepat waktu berthing terutama pada kegiatan bongkar 

dapat mengoptimalisasikan beberapa layanan yang tersedia. 

 

 
Gambar 4.  2 Layanan Yang Terdapat di Dermaga 

Pada Gambar 4.2 terdapat 3 layanan yang tersedia di dermaga TUKS 

INALUM sehingga, dari ketiga dapat dioptimalisasikan layanan-layanan yang ada. 

Layanan-layanan yang ada tersebut merupakan yang mendukung dalam proses 

kegiatan bongkar di dermaga TUKS INALUM. 

 

4.2 Skenario 

 

4.2.1 Skenario Kondisi Existing INALUM Saat Proses Bongkar 

Dalam membuat skenario model yang terjadi di dermaga A yaitu pada proses 

kegiatan bongkar muatan membutuhkan beberapa data. Data-data yang dibutuhkan 

dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4. 6 Data Yang Dimasukkan Dalam Kondisi Existing 

No. Data Yang Dimasukkan Nilai 

1 Waktu Kedatangan Kapal NORM(211, 105) 

2 Frekuensi Kedatangan Kapal 42 
3 Waktu Sandar 3 jam 

4 Waktu Persiapan Alat 2 jam 

5 Ratio Kedatangan : 

1. Muatan CPC 

2. Muatan CTP 

3. Muatan Alumina 

 

0.404761905 
0.142857143 
0.452380952 

6 Jumlah Kapasitas Muatan : 

1. Muatan CPC 

2. Muatan CTP 

3. Muatan Alumina 

 

TRIA(3.5e+003, 6.93e+003, 1.02e+004) 
(UNIF(3.3e+003, 3.87e+003) 

(TRIA(2.45e+004, 2.75e+004, 2.75e+004) 
7 Waktu Bekerja 16 jam 

8 Kapasitas Conveyor 290 ton/jam 

9 Ratio Hujan 100X dengan probability 0.27( setiap 3 

hari) dengan pola lama hujan UNI(5, 420) 

10 Kapasitas Si-lo: 

1. Si-lo CPC 

 

25400 ton 
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2. Si-lo CTP 

3. Si-lo Alumina 

6800 ton 

66000 ton 

11 Konsumsi : 

1. CPC 

2. CTP 

3. Alumina 

 

300 ton 

60  ton 

1000 ton 

12 Waktu Administrasi 4 jam 

13 Waktu Lepas 2 jam 

 

Pada Tabel 4.6 menjelaskan data-data yang digunakan dalam pembuatan 

skenario pada kegiatan bongkar muatan di dermaga A yang terjadi pada saat ini. 

 

4.2.2 Skenario Logic 

Untuk mengetahui bentuk proses skenario yang digunakan, maka 

dibutuhkannya skenario logic. Dalam hal ini dapat mengerti bagaimana skenario 

yang akan dibuat. Karena dari skenario logic inilah dapat mengetahui bentuk dari 

proses yang terjadi pada ARENA. Untuk melihat skenario logic yang dibuat dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.  3 Skenario Logic 

Pada Gambar 4.3 menggambarkan skenario logic yang akan dibuat. Proses 

atau data yang digunakan pada skenario logic akan menggunakan beberapa macam 

modul yang ada pada ARENA. Modul-modul yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

 

a. Kedatangan Kapal, pada proses atau data yang digunakan 

menggunakan modul create. Dalam hal ini untuk waktu kedatangan kapal 

menggunakan pola distibusi normal 

b. Lego Jangkar, yang digunakan pada proses ini adalah dengan 

menggunakan modul hold. Yang dimana harus menunggu dermaga kosong 

agar dapat diproses lebih lanjut 

c. Pemanduan Kapal Tunda, pada proses ini menggunakan modul proses 

dengan action delay. Dimana akan memandu kapal untuk masuk ke dalam 

dermaga 

d. Check Dermaga Kosong, yang menggunakan modul seize jika 

dermaga kosong maka dapat dilakukan proses lebih lanjut, apabila ada kapal 

yang bersandar di dermaga maka harus menunggu atau mengantri sampai 

kapal yang bersandar meninggalkan dermaga 

e. Persiapan Alat, pada proses ini menggunakan modul proses dengan 

action delay. Dalam hal ini sebelum melakukan proses bongkar 

f. Proses Bongkar, pada proses ini penggunaan pertama adalah dengan 

menggunakan modul decide. Ini dikarenakan muatan-muatan yang masuk ke 

dermaga TUKS untuk proses bongkar terdapat 3 jenis muatan yaitu, CPC, 

CTP, dan Alumina, yang dari ketiga muatan tersebut akan ditentukan dengan 

menggunakan probabilitas frekuensi kedatangan selama setahun. Setelah 
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menggunakan modul assign pada masing-masing muatan yang akan 

dibongkar, dan pada akhirnya pada proses bongkarnya menggunakan modul 

proses dengan action seize delay release sampai muatan yang dibongkar di 

dalam kapal kosong.  

g. Pengurusan Administrasi, menggunakan modul proses dengan action 

delay  

h. Dan terakhir Pemanduan Kapal Tunda,  menggunakan modul proses 

dengan action delay untuk membantu kapal keluar dari dermaga 

 

4.2.3 Skenario yang digunakan untuk mengoptimalisasikan kegiatan 

bongkar muatan  

Dalam mempercepat proses kegiatan bongkar di dermaga A TUKS, 

terdapat hal-hal yang dapat diperhatikan. Hal-hal yang diperhatikan tersebut 

merupakan layanan-layanan yang tersedia di dermaga TUKS INALUM dan 

mengoptimalisasikan layanan yang ada tersebut. Dalam mengoptimalisasikan 

layanan yang ada, akan dibuat 9 skenario. 9 skenario yang dibuat akan dipilih 

mana yang terbaik untuk dioptimalisasikan di INALUM untuk mempercepat 

proses bongkar. 9 skenario tersebut adalah sebagai berikut. 

 

1. Skenario 1 ( Layanan kapal kondisi low dioptimalisasi) 

2. Skenario 2 (Layanan kapal kondisi middle dioptimalisasi) 

3. Skenario 3 (Layanan kapal kondisi high dioptimalisasi) 

4. Skenario 4 (Layanan bongkar kondisi low dioptimalisasi) 

5. Skenario 5 (Layanan bongkar kondisi middle dioptimalisasi) 

6. Skenario 6 (Layanan bongkar kondisi high dioptimalisasi) 

7. Skenario 7 (Layanan pengangkutan kondisi low dioptimalisasi) 

8. Skenario 8 (Layanan pengangkutan kondisi middle dioptimalisasi) 

9. Skenario 9 (Layanan pengangkutan kondisi high dioptimalisasi) 

 

Untuk mengetahui hal-hal yang tersedia pada layanan yang ada dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 

 
Tabel 4. 7 Hal-hal Yang Dapat Dioptimalisasikan 

No. Layanan Tersedia Hal-hal yang harus diperhatikan 

1 Layanan Kapal 1. Waktu Pemanduan Kapal Tunda 

2. Waktu Pengurusan Administrasi 

3. Frekuensi Kedatangan Kapal 

4. Waktu Kedatangan Kapal 

2 Layanan Bongkar  1. Kapasitas Unloader 

2. Kapasitas Conveyor 

3 Layanan Pengangkutan Penggunaan Jasa Truk 

 

Pada Tabel 4.7 merupakan beberapa hal yang dapat dioptimalisasikan 

sehingga kegiatan pada saat bongkar lebih cepat dan Volume Throughput yang 

dihasilkan dari kegiatan bongkar menjadi lebih banyak. 
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4.2.3.1 Layanan Kapal 

Dalam melakukan optimalisasi yang terdapat pada layanan kapal, 

terdapat 3 model skenario. Skenario tersebut terbagi 3 yaitu, pada kondisi 

low (skenario 1),  pada kondisi middle (skenario 2), dan pada kondisi high 

(skenario 3). 

 

4.2.3.1.1 Kondisi Low Dioptimalisasi (Skenario 1) 

Pada kondisi low terdapat beberapa hal yang dapat 

dioptimalisasikan. Hal-hal yang diperhatikan dapat dilihat pada 

Tabel 4.8. 

 
Tabel 4. 8 Layanan Kapal Kondisi Low Yang Dioptimalisasikan 

No Hal Yang Dioptimalisasikan Nilai 

Existing 

Nilai 

Optimalisasi 

1 Waktu Pemanduan Kapal Tunda : 

a) Waktu Sandar 

b) Waktu Lepas 

 

 3  Jam 

2 Jam 

 

2 Jam 

1 Jam 

2 Waktu Pengurusan Administrasi  4 Jam 2 Jam 

 

Pada Tabel 4.8 hal-hal yang dioptimalisasikan terjadi 

pengurangan, ini dikarenaka setiap pihak consignee yang 

melakukan kegiatan transaksi dengan INALUM harus 

diprioritaskan. 

 

4.2.3.1.2 Kondisi Middle Dioptimalisasi (Skenario 2) 

Pada kondisi middle terdapat beberapa hal yang dapat 

dioptimalisasikan. Hal-hal yang diperhatikan dapat dilihat pada 

Tabel 4.9. 

 
Tabel 4. 9 Layanan Kapal Kondisi Middle Yang Dioptimalisasikan 

No Hal Yang Dioptimalisasikan Nilai 

Existing 

Nilai 

Optimalisasi 

1 Waktu Pemanduan Kapal Tunda : 

a) Waktu Sandar 

b) Waktu Lepas 

 

3 Jam 

  2 Jam 

 

2 Jam 

1 Jam 

2 Waktu Pengurusan Administrasi  4 Jam 2 Jam 

3 Pengurangan Waktu Kedatangan 

Kapal 10 % 

NORM(211, 

105) 

NORM(189.9, 

94.5) 

4 Frekuensi Kedatangan Kapal 42 46 

 

Pada Tabel 4.9 merupakan penambahan dari kondisi 

low dan juga penambahan pengurangan waktu kedatangan kapal 

sebanyak 10 % dan juga adanya penambahan frekuensi 

kedatangan kapal selama setahun yaitu 42 menjadi 46 kapal. 
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4.2.3.1.3 Kondisi High Dioptimalisasi (Skenario 3) 

Pada kondisi high terdapat beberapa hal yang dapat 

dioptimalisasikan. Hal-hal yang diperhatikan dapat dilihat pada 

Tabel 4.10. 

 
Tabel 4. 10 Layanan Kapal Kondisi High Yang Dioptimalisasikan 

No Hal Yang Dioptimalisasikan Nilai 

Existing 

Nilai 

Optimalisasi 

1 Waktu Pemanduan Kapal Tunda : 

a) Waktu Sandar 

b) Waktu Lepas 

 

3 Jam 

  2 Jam 

 

2 Jam 

1 Jam 

2 Waktu Pengurusan Administrasi  4 Jam 2 Jam 

3 Pengurangan Waktu Kedatangan 

Kapal 20 % 

NORM(211, 

105) 

NORM(168.8, 

84) 

4 Frekuensi Kedatangan Kapal 42 50 

 

Pada Tabel 4.10 merupakan penambahan dari kondisi 

low dan juga penambahan pengurangan waktu kedatangan kapal 

sebanyak 20 % dan juga adanya penambahan frekuensi 

kedatangan kapal selama setahun yaitu 42 menjadi 50 kapal. 

 

4.2.3.2 Layanan Bongkar  

Dalam melakukan optimalisasi yang terdapat pada layanan 

bongkar merupakan penambahan dari layanan kapal dan juga layanan 

bongkar. Layanan Bongkar terdapat 3 skenario. 3 skenario-skenario 

tersebut sebagai berikut. Pada kondisi low (skenario 4), pada kondisi 

middle (skenario 5), dan pada kondisi high (skenario 6). 

 

4.2.3.2.1 Kondisi Low Dioptimalisasi (Skenario 4) 

Pada kondisi low terdapat beberapa hal yang dapat 

dioptimalisasikan. Hal-hal yang diperhatikan dapat dilihat pada 

Tabel 4.11. 

 
Tabel 4. 11 Layanan Bongkar Kondisi Low Yang Dioptimalisasikan 

No Hal Yang Dioptimalisasikan Nilai 

Exisiting 

Nilai 

Optimalisasi 

1 Waktu Pemanduan Kapal Tunda : 

a. Waktu Sandar 

b. Waktu Lepas 

 

3 Jam 

  2 Jam 

 

2 Jam 

1 Jam 

2 Waktu Pengurusan Administrasi     4 Jam 2 Jam 

3 Kapasitas Unloader 300 ton/jam 500 ton/jam 

4 Kapasitas Conveyor 290 ton/jam 500 ton/jam 

 

Pada Tabel 4.11 merupakan gabungan dari kondisi low 

pada layanan kapal dan perubahan kapasitas pada Unloader dan 
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juga Conveyor. Pengubahan kapasitas pada Unloader dapat 

dilakukan dengan cara, yaitu. 

 

1. Perubahan/Perbesar diameter Nozzle pada Unloader 

2. Pergantian Motor Induksi pada Unloader  

3. Tidak melebihi dari jam kerja Unloader yang telah ditetapkan 

4. Efisiensi kerja dari Pneumatik Unloader adalah sekitar 70 %, 

sehingga agar didapatkan kapasitas sebesar 500 ton/jam maka 

kapasitas unloader harus dibesarkan sebesar 700 ton/jam. 

 

Pada Pengubahan pada Kapasitas Conveyor dapat 

dilakukan dengan cara pengganti pada motor induksi yang 

digunakan. Penggantian pada motor induksi dapat dilakukan 

dengan menghitung ulang daya motor yang dibutuhkan. 

Perhitungan Daya Motor (Sumber : Conveyor Belt Design 

Manual Bridgestone). 

 

P = P1 + P2 + P3 + Pt 

 

Keterangan  : P1 = (f(l+lo) x W x v)/6120 
          = 12.67 kW  
    P2 = (f(l+lo) x Qt)/367 
          = 76.73 kW 
    P3 = H x Qt/367 
          = 40.87 kW 
    Pt  = 2.15 kW ( Daya Tripper ) 

   Ptotal = 132.43 kW 
 

4.2.3.2.2 Kondisi Middle Dioptimalisasi (Skenario 5) 

 Pada kondisi middle terdapat beberapa hal yang dapat 

dioptimalisasikan. Hal-hal yang diperhatikan dapat dilihat pada 

Tabel 4.12. 

 
Tabel 4. 12 Layanan Bongkar Kondisi Middle Yang Dioptimalisasikan 

No Hal Yang Dioptimalisasikan Nilai 

Existing 

Nilai 

Optimalisasi 

1 Waktu Pemanduan Kapal Tunda : 

a. Waktu Sandar 

b. Waktu Lepas 

 

3 Jam 

  2 Jam 

 

2 Jam 

1 Jam 

2 Waktu Pengurusan Administrasi     4 Jam 2 Jam 

3 Kapasitas Unloader 300 ton/jam 500 ton/jam 

4 Kapasitas Conveyor 290 ton/jam 500 ton/jam 

5 Pengurangan Waktu Kedatangan 

Kapal 10% 

NORM(211, 

105) 

NORM(189.9, 

94.5) 

6 Frekuensi Kedatangan Kapal 42 46 
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Pada Tabel 4.12 merupakan gabungan dari kondisi low 

pada layanan kapal dan perubahan kapasitas pada Unloader dan juga 

Conveyor, pengurangan waktu kedatangan kapal sebesar 10 % dan 

juga adanya penambahan frekuensi kedatangan kapal selama 

setahun yaitu sebanyak 42 menjadi 46 kapal. 

 

4.2.3.2.3 Kondisi High Dioptimalisasi (Skenario 6) 

Pada kondisi high terdapat beberapa hal yang dapat 

dioptimalisasikan. Hal-hal yang diperhatikan dapat dilihat pada 

Tabel 4.13 

 
Tabel 4. 13 Layanan Bongkar Kondisi High Yang Dioptimalisasikan 

No Hal Yang Dioptimalisasikan Nilai 

Exisiting 

Nilai 

Optimalisasi 

1 Waktu Pemanduan Kapal Tunda : 

a. Waktu Sandar 

b. Waktu Lepas 

 

3 Jam 

  2 Jam 

 

2 Jam 

1 Jam 

2 Waktu Pengurusan Administrasi   4 Jam 2 Jam 

3 Kapasitas Unloader 300 ton/jam 500 ton/jam 

4 Kapasitas Conveyor 290 ton/jam 500 ton/jam 

5 Pengurangan Waktu Kedatangan 

Kapal 20% 

NORM(211, 

105) 

NORM(168.8, 

84) 

6 Frekuensi Kedatangan Kapal 42 50 

 

Pada Tabel 4.13 merupakan gabungan dari kondisi low 

pada layanan kapal dan perubahan kapasitas pada Unloader dan 

juga Conveyor, pengurangan waktu kedatangan kapal sebesar 20 

% dan juga adanya penambahan frekuensi kedatangan kapal 

selama setahun yaitu sebanyak 42 menjadi 50 kapal. 

 

4.2.3.3 Layanan Pengangkutan 

Dalam melakukan optimalisasi yang terdapat pada layanan 

bongkar muat merupakan penambahan dari layanan kapal, layanan bongkar 

muat dan juga layanan pengangkutan. Dalam hal ini, juga terdapat 3 

skenario yang dioptimalisasikan yang juga penambahan dari layanan 

kapaldan juga layanan bongkar. 3 skenario-skenario tersebut sebagai 

berikut. Pada kondisi low (skenario 7), pada kondisi middle (skenario 8), 

dan pada kondisi high (skenario 9). 

 

4.2.3.3.1 Kondisi Low Dioptimasi (Skenario 7) 

Pada kondisi low terdapat beberapa hal yang dapat 

dioptimalisasikan. Hal-hal yang diperhatikan dapat dilihat pada 

Tabel 4.14. 
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Tabel 4. 14 Layanan Pengangkutan Kondisi Low Yang 

Dioptimalisasikan 

No Hal Yang Dioptimalisasikan Nilai 

Existing 

Nilai 

Optimalisasi 

1 Waktu Pemanduan Kapal Tunda : 

a. Waktu Sandar 

b. Waktu Lepas 

 

3 Jam 

  2 Jam 

 

2 Jam 

1 Jam 

2 Waktu Pengurusan Administrasi  4 Jam 2 Jam 

3 Kapasitas Unloader 300 ton/jam 500 ton/jam 

4 Kapasitas Conveyor 290 ton/jam 500 ton/jam 

5 Pengadaan Armada Truk 20 

kendaraan  

 100 ton 

 

Pada Tabel 4.14 merupakan gabungan dari kondisi low 

pada layanan kapal ,perubahan kapasitas pada Unloader dan juga 

Conveyor, dan penggunaan armada truk sebanyak 20 kendaraan. 

Kapasitas dari masing-masing truk adalah 5 ton. sehingga data 

yang diinput dalam kapasitas bongkar menjadi 600 ton/jam. 

 

4.2.3.3.2 Kondisi Middle Dioptimalisasi (Skenario 8) 

Pada kondisi middle terdapat beberapa hal yang dapat 

dioptimalisasikan. Hal-hal yang diperhatikan dapat dilihat pada 

Tabel 4.15. 

 
Tabel 4. 15 Layanan Pengangkutan Kondisi Middle Yang 

Dioptimalisasikan 

No Hal Yang Dioptimalisasikan Nilai 

Existing 

Nilai 

Optimalisasi 

1 Waktu Pemanduan Kapal Tunda : 

a. Waktu Sandar 

b. Waktu Lepas 

 

3 Jam 

  2 Jam 

 

2 Jam 

1 Jam 

2 Waktu Pengurusan Administrasi  4 Jam 2 Jam 

3 Kapasitas Unloader 300 ton/jam 500 ton/jam 

4 Kapasitas Conveyor 290 ton/jam 500 ton/jam 

5 Pengadaan Armada Truk 20 

kendaraan  

 100 ton 

6 Pengurangan Waktu Kedatangan 

Kapal  10% 

NORM(211, 

105) 

NORM(189.9, 

94.5) 

7 Frekuensi Kedatangan Kapal 42 46 

 

Pada Tabel 4.15 merupakan gabungan dari kondisi low 

pada layanan kapal dan perubahan kapasitas pada Unloader, 

penggunaan armada truk sebanyak 20 kendaraan, dan Conveyor,  

adanya pengurangan waktu Kedatangan kapal sebesar 10% dan 

adanya penambahan frekuensi kedatangan kapal selama setahun 

yaitu sebanyak 42 menjadi 46 kapal. 
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4.2.3.3.3 Kondisi High Dioptimalisasi (Skenario 9) 

Pada kondisi high terdapat beberapa hal yang dapat 

dioptimalisasikan. Hal-hal yang diperhatikan dapat dilihat pada 

Tabel 4.16. 

 
Tabel 4. 16 Layanan Pengangkutan Kondisi High Yang 

Dioptimalisasikan 

No Hal Yang Dioptimalisasikan Nilai 

Exisiting 

Nilai 

Optimalisasi 

1 Waktu Pemanduan Kapal Tunda : 

a. Waktu Sandar 

b. Waktu Lepas 

 

3 Jam 

  2 Jam 

 

2 Jam 

1 Jam 

2 Waktu Pengurusan Administrasi  4 Jam 2 Jam 

3 Kapasitas Unloader 300 ton/jam 500 ton/jam 

4 Kapasitas Conveyor 290 ton/jam 500 ton/jam 

5 Pengadaan Armada Truk 20 

kendaraan  

 100 ton 

6 Frekuensi Kedatangan Kapal naik 

20% 

NORM(211, 

105) 

NORM(168.8, 

84) 

7 Frekuensi Kedatangan Kapal 42 50 

 

Pada Tabel 4.16 merupakan gabungan dari kondisi low 

pada layanan kapal dan perubahan kapasitas pada Unloader, 

penggunaan armada truk sebanyak 20 kendaraan, dan Conveyor,  

adanya pengurangan waktu Kedatangan kapal sebesar 20% dan 

adanya penambahan frekuensi kedatangan kapal selama setahun 

yaitu sebanyak 42 menjadi 50 kapal. 

. 

4.3 Hasil Skenario Yang Dihasilkan Dengan Menggunakan ARENA 

Model skenario yang dijalankan dengan ARENA direplikasi sebanyak 10 kali. 

Sehingga didapat parameter-parameter yang dibutuhkan pada tugas akhir ini. 

Parameter-parameter yang didapatkan pada ARENA adalah Rata-rata Waktu Bongkar 

dan Rata-rata Volume Throughput yang masuk ke Si-lo. 

 

4.3.1 Hasil Skenario Pada Kondisi Existing 

Hasil skenario pada kondisi Existing dapat dilihat pada Tabel 4.17. 

 
Tabel 4. 17 Hasil Skenario dari Kondisi Existing 

No. Hasil Parameter Nilai 

1 Rata-Rata Waktu bongkar : 

1. Rata-rata Waktu Bongkar CPC 

2. Rata-rata Waktu Bongkar CTP 

3. Rata-Rata Waktu Bongkar Alumina 

 

54.73 jam 

36.30 jam 

160.25 jam 

2 Rata-rata Volume Throughput Setahun : 

1. Total Rata-rata Throughput CPC Setahun 

 

86009 ton 
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2. Total Rata-rata Throughput CTP Setahun 

3. Total Rata-rata Throughput Alumina Setahun 

16422 ton 

341392 ton 

 

Pada Tabel 4.17 Memberikan nilai yang kemungkinan terjadi pada saat 

waktu membongkar muatan CPC, CTP, dan Alumina pada kondisi Existing. Nilai 

yang didapatkan merupakan hasil dari Running Software ARENA. Rata-rata 

waktu membongkar CPC adalah 54.7 jam, CTP adalah 36.3 jam dan Alumina 

160.2 jam. Untuk Volume Throughput yang dihasilkan CPC adalah 86009 ton, 

CTP adalah 16422 ton, dan Alumina adalah 341392 ton. sehingga total volume 

throughput yang dihasilkan adalah 443823 ton. 

 

4.3.2 Hasil Skenario Optimalisasi Pada Layanan Kapal 

Hasil skenario pada layanan kapal merupakan hasil dari 3 skenario yaitu 

skenario 1, 2 , dan 3. Hasil skenario-skenario yang sudah dioptimalisasi dapat 

dilihat pada Tabel 4.18. 

 
Tabel 4. 18 Hasil Skenario Optimalisasi Pada Layanan Kapal 

No. Kondisi Skenario Hasil Parameter Nilai 

1 Kondisi Low 

(Skenario 1) 

Rata-rata Waktu Bongkar : 

1. Rata-rata Waktu Bongkar CPC 

2. Rata-Rata Waktu Bongkar CTP  

3. Rata-rata Waktu Bongkar Alumina 

 

Rata-rata Volume Throughput Setahun : 

1. Total Rata-rata Throughput CPC Setahun 

2. Total Rata-rata Throughput CTP Setahun 

3. Total Rata-rata Throughput Alumina Setahun 

 

42.84 jam 

20.91 jam 

148.09 jam 

 

 

86047 ton 

14883 ton 

336281 ton 

2 Kondisi Middle 

(Skenario 2) 

Rata-rata Waktu Bongkar : 

1. Rata-rata Waktu Bongkar CPC 

2. Rata-Rata Waktu Bongkar CTP  

3. Rata-rata Waktu Bongkar Alumina 

 

Rata-rata Volume Throughput Setahun : 

1. Total Rata-rata Throughput CPC Setahun 

2. Total Rata-rata Throughput CTP Setahun 

3. Total Rata-rata Throughput Alumina Setahun 

 

57.54 jam 

35.25 jam 

163.37 jam 

 

 

78811 ton 

20042 ton 

348816 ton 

3 Kondisi High 

(Skenario 3) 

Rata-rata Waktu Bongkar : 

1. Rata-rata Waktu Bongkar CPC 

2. Rata-Rata Waktu Bongkar CTP  

3. Rata-rata Waktu Bongkar Alumina 

 

Rata-rata Volume Throughput Setahun : 

1. Total Rata-rata Throughput CPC Setahun 

2. Total Rata-rata Throughput CTP Setahun 

3. Total Rata-rata Throughput Alumina Setahun 

 

60.09 jam 

45.43 jam 

164.5 jam 

 

 

97228 ton 

21072 ton 

437728 ton 
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Pada Tabel 4.18 memberikan penjelasan hasil yang didapatkan dengan 

menjalankan ARENA dengan mengoptimalisasikan layanan kapal. Hasil yang 

didapatkan linear. Hasil yang didapat pada kondisi low (skenario 1) adalah rata-

rata waktu membongkar CPC adalah 42.8 jam, CTP adalah 20.9 jam dan 

Alumina 148 jam. Untuk Volume Throughput yang dihasilkan CPC adalah 

86047 ton, CTP adalah 14883 ton, dan Alumina adalah 336281 ton. sehingga 

total volume throughput yang dihasilkan adalah 437281 ton. Hasil yang didapat 

pada kondisi middle (skenario 2) adalah rata-rata waktu membongkar CPC 

adalah 57.5 jam, CTP adalah 35.2 jam dan Alumina 163.3 jam. Untuk Volume 

Throughput yang dihasilkan CPC adalah 78811 ton, CTP adalah 20042 ton, dan 

Alumina adalah 348816 ton. sehingga total volume throughput yang dihasilkan 

adalah 447669 ton. Dan hasil yang didapat pada kondisi high (skenario 3) adalah 

rata-rata waktu membongkar CPC adalah 60 jam, CTP adalah 45.4 jam dan 

Alumina 164.5 jam. Untuk Volume Throughput yang dihasilkan CPC adalah 

97228 ton, CTP adalah 21072 ton, dan Alumina adalah 437728 ton. sehingga 

total volume throughput yang dihasilkan adalah 556028 ton. 

 

4.3.3 Hasil Skenario Optimalisasi Pada Layanan Bongkar  

Hasil skenario pada layanan bongkar merupakan hasil dari 3 skenario 

yaitu skenario 4, 5, dan 6. Hasil skenario-skenario yang sudah dioptimalisasi 

dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

 
Tabel 4. 19 Hasil Skenario Optimalisasi Pada Layanan Bongkar 

No. Kondisi Skenario Hasil Parameter Nilai 

1 Kondisi Low 

(Skenario 4) 

Rata-rata Waktu Bongkar : 

1. Rata-rata Waktu Bongkar CPC 

2. Rata-Rata Waktu Bongkar CTP  

3. Rata-rata Waktu Bongkar Alumina 

 

Rata-rata Volume Throughput Setahun : 

1. Total Rata-rata Throughput CPC Setahun 

2. Total Rata-rata Throughput CTP Setahun 

3. Total Rata-rata Throughput Alumina Setahun 

 

28.5  jam 

16.3 jam 

92.75 jam 

 

 

94775 ton 

19079 ton 

385402 ton 

2 Kondisi Middle 

(Skenario 5) 

Rata-rata Waktu Bongkar : 

1. Rata-rata Waktu Bongkar CPC 

2. Rata-Rata Waktu Bongkar CTP  

3. Rata-rata Waktu Bongkar Alumina 

 

Rata-rata Volume Throughput Setahun : 

1. Total Rata-rata Throughput CPC Setahun 

2. Total Rata-rata Throughput CTP Setahun 

3. Total Rata-rata Throughput Alumina Setahun 

 

30.69 jam 

20.49 jam 

93.94 jam 

 

 

83600 ton 

28396 ton 

442626 ton 

3 Kondisi High 

(Skenario 6) 

Rata-rata Waktu Bongkar : 

1. Rata-rata Waktu Bongkar CPC 

2. Rata-Rata Waktu Bongkar CTP  

3. Rata-rata Waktu Bongkar Alumina 

 

30.5 jam 

17.39 jam 

93.5 jam 
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Rata-rata Volume Throughput Setahun : 

1. Total Rata-rata Throughput CPC Setahun 

2. Total Rata-rata Throughput CTP Setahun 

3. Total Rata-rata Throughput Alumina Setahun 

 

 

92193 ton 

23792 ton 

454227 ton 

 

Pada Tabel 4.19 memberikan penjelasan hasil yang didapatkan dengan 

menjalankan ARENA dengan mengoptimalisasikan layanan kapal. Hasil yang 

didapatkan linear. Hasil yang didapat pada kondisi low (skenario 4) adalah rata-

rata waktu membongkar CPC adalah 28.5 jam, CTP adalah 16.3 jam dan 

Alumina 92.75 jam. Untuk Volume Throughput yang dihasilkan CPC adalah 

94775 ton, CTP adalah 19079 ton, dan Alumina adalah 385402 ton. sehingga 

total volume throughput yang dihasilkan adalah 499256 ton. Hasil yang didapat 

pada kondisi middle (skenario 5) adalah rata-rata waktu membongkar CPC 

adalah 30.69 jam, CTP adalah 20.49 jam dan Alumina 93.94 jam. Untuk Volume 

Throughput yang dihasilkan CPC adalah 83600 ton, CTP adalah 28396 ton, dan 

Alumina adalah 442626 ton. sehingga total volume throughput yang dihasilkan 

adalah 554622 ton. Dan hasil yang didapat pada kondisi high (skenario 6) adalah 

rata-rata waktu membongkar CPC adalah 30.5 jam, CTP adalah 17.39 jam dan 

Alumina 93.5 jam. Untuk Volume Throughput yang dihasilkan CPC adalah 

92193 ton, CTP adalah 23792 ton, dan Alumina adalah 454227 ton. sehingga 

total volume throughput yang dihasilkan adalah 570212 ton. 

 

4.3.4 Hasil Skenario Optimalisasi Pada Layanan Pengangkutan 

Hasil skenario pada layanan pengangkutan merupakan hasil dari 3 

skenario yaitu skenario 7, 8, dan 9. Hasil skenario-skenario yang sudah 

dioptimalisasi dapat dilihat pada Tabel 4.20. 

 
Tabel 4. 20 Hasil Skenario Optimalisasi Pada Layanan Pengangkutan 

No. Kondisi Skenario Hasil Parameter Nilai 

1 Kondisi Low 

(Skenario 7) 

Rata-rata Waktu Bongkar : 

1. Rata-rata Waktu Bongkar CPC 

2. Rata-Rata Waktu Bongkar CTP  

3. Rata-rata Waktu Bongkar Alumina 

 

Rata-rata Volume Throughput Setahun : 

1. Total Rata-rata Throughput CPC Setahun 

2. Total Rata-rata Throughput CTP Setahun 

3. Total Rata-rata Throughput Alumina Setahun 

 

24.79  jam 

16.89 jam 

78.19 jam 

 

 

83093 ton 

19086 ton 

361930 ton 

2 Kondisi Middle 

(Skenario 8) 

Rata-rata Waktu Bongkar : 

1. Rata-rata Waktu Bongkar CPC 

2. Rata-Rata Waktu Bongkar CTP  

3. Rata-rata Waktu Bongkar Alumina 

 

Rata-rata Volume Throughput Setahun : 

1. Total Rata-rata Throughput CPC Setahun 

 

26 jam 

17.71 jam 

78.35 jam 

 

 

83647 ton 
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2. Total Rata-rata Throughput CTP Setahun 

3. Total Rata-rata Throughput Alumina Setahun 

29564 ton 

393700 ton 

3 Kondisi High 

(Skenario 9) 

Rata-rata Waktu Bongkar : 

1. Rata-rata Waktu Bongkar CPC 

2. Rata-Rata Waktu Bongkar CTP  

3. Rata-rata Waktu Bongkar Alumina 

 

Rata-rata Volume Throughput Setahun : 

1. Total Rata-rata Throughput CPC Setahun 

2. Total Rata-rata Throughput CTP Setahun 

3. Total Rata-rata Throughput Alumina Setahun 

 

26.09 jam 

15.43 jam 

78.55 jam 

 

 

88953 ton 

23793 ton 

454302 ton 

 

Pada Tabel 4.20 memberikan penjelasan hasil yang didapatkan dengan 

menjalankan ARENA dengan mengoptimalisasikan layanan kapal. Hasil yang 

didapatkan linear. Hasil yang didapat pada kondisi low (skenario 7) adalah 

rata-rata waktu membongkar CPC adalah 24.79 jam, CTP adalah 16.89 jam 

dan Alumina 78.19 jam. Untuk Volume Throughput yang dihasilkan CPC 

adalah 83093 ton, CTP adalah 19086 ton, dan Alumina adalah 361930 ton. 

sehingga total volume throughput yang dihasilkan adalah 464109 ton. Hasil 

yang didapat pada kondisi middle (skenario 8) adalah rata-rata waktu 

membongkar CPC adalah 26 jam, CTP adalah 17.71 jam dan Alumina 78.35 

jam. Untuk Volume Throughput yang dihasilkan CPC adalah 83647 ton, CTP 

adalah 29564 ton, dan Alumina adalah 393700 ton. sehingga total volume 

throughput yang dihasilkan adalah 506911 ton. Dan hasil yang didapat pada 

kondisi high (skenario 6) adalah rata-rata waktu membongkar CPC adalah 

26.09 jam, CTP adalah 15.43 jam dan Alumina 78.55 jam. Untuk Volume 

Throughput yang dihasilkan CPC adalah 88953 ton, CTP adalah 23793 ton, 

dan Alumina adalah 454302 ton. sehingga total volume throughput yang 

dihasilkan adalah 567048 ton. 

 

4.4 Pemilihan Skenario 

Dari 9 skenario yang telah dibuat, terdapat beberapa parameter yang didapatkan. 

Parameter tersebut adalah rata-rata waktu bongkar dan jumlah volume throughput 

yang masuk ke dermaga dan selanjutnya akan dipindahkan ke si-lo menggunakan 

conveyor. Nilai yang didapatkan dari parameter-parameter tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 4.21 dan 4.22. 

 
Tabel 4. 21 Rata-rata Waktu Bongkar Yang Sudah Dioptimalisasi 

 Low Middle High 

Layanan Kapal Skenario 1 

CPC 42.84 jam 

CTP 20.91 jam 

 Alumina 148.09 jam 

Skenario 2 

CPC 57.54 jam 

CTP 35.35 jam 

Alumina 163.37 jam 

Skenario 3 

CPC 60.09 jam 

CTP 45.43 jam 

Alumina 164.5 jam 

Layanan Bongkar Muat Skenario 4 

CPC 28.5 jam 

CTP 16.3 jam 

Skenario 5 

CPC 30.69 jam 

CTP 20.49 jam 

Skenario 6 

CPC 30.5 jam 

CTP 17.39 jam 
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 Alumina 92.75 jam  Alumina 93.94 jam  Alumina 93.5 jam 

Layanan Pengangkutan Skenario 7 

CPC 24.79 jam 

CTP 16.89 jam 

 Alumina 78.19 jam 

Skenario 8 

CPC 26 jam 

CTP 17.71 jam 

 Alumina 78.35 jam 

Skenario 9 

CPC 26.09 jam 

CTP 15.43 jam 

 Alumina 78.55 jam 

 

Pada Tabel 4.21 memperlihatkan hasil dengan menggunakan ARENA yaitu 

waktu rata-rata bongkar pada layanan-layanan yang dioptimalisasikan. Bahwa 

semakin banyak layanan yang dioptimalisasi maka, semakin berkurang waktu yang 

diperlukan untuk membongkar muatan. 

 
Tabel 4. 22 Rata-rata Volume Throughput Keseluruhan 

 Low Middle High 

Layanan Kapal Skenario 1 

437281 ton 

Skenario 2 

447669 ton 

Skenario 3 

556028 ton 

Layanan Bongkar Muat Skenario 4 

499256 ton 

Skenario 5 

554622 ton 

Skenario 6 

570212 ton 

Layanan Pengangkutan Skenario 7 

464109 ton 

Skenario 8 

506911 ton 

Skenario 9 

567048 ton 

 

Pada Tabel 4.22 memperlihatkan hasil yang didapatkan dengan menggunakan 

ARENA yaitu Volume Throughput secara keseluruhan . Dalam hal ini masing-

masing dari layanan dari kondisi low sampai dengan high mengalami kenaikan 

secara linear. Dari 9 skenario yang dibuat tersebut akan dipilih yang terbaik. Maka, 

9 skenario yang dipilih terlihat  dari parameter waktu rata- rata bongkar dan 

parameter volume throughput keseluruhan yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 

4.23. 

 
Tabel 4. 23 Skenario Yang Dipilih 

 Rata-Rata Waktu 

Bongkar 

Volume Throughput 

Keseluruhan 

Skenario 6 CPC 30.5 jam 

CTP 17.39 jam 

 Alumina 93.5 jam 

570212 ton 

 

Pada Tabel 4.23 merupakan hasil skenario yang dipilih, ini dikarenakan waktu 

yang digunakan pada proses bongkar mengalami penurunan yang signifikan dengan 

kondisi existing jika skenario 6 diterapkan dan waktu yang dihasilkan tidak terlalu 

besar dengan skenario 9 meskipun pada proses bongkar skenario 9 adanya 

penggunaan armada truk. Sehingga kalua dilihat dari kefektifan waktu maka skenario 

6 adalah pilihan terbaik. Dan juga dilihat dari sisi Volume Throughput keseluruhan, 

skenario 6 menghasilkan kapasitas yang paling besar. Jadi, skenario 6 menurut dari 

waktu bongkar dan juga volume throughputnya lebih efektif dibandingkan dengan 

skenario-skenario lainnya yang dibuat.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis terkait 

analisis kinerja peralatan bongkar muat, mengetahui kondisi kinerja peralatan bongkar 

muat pada saat ini (Existing). Yang dijalankan dengan menggunakan software 

ARENA, mendapatkan 2 parameter yaitu, rata-rata waktu bongkar muat dan rata-rata 

volume thoughput.  

 Rata-rata waktu bongkar muat, CPC 54.73 jam, CTP 36.30 jam, dan 

Alumina 160.25 jam.  

 Volume throughput dalam setahun, CPC 86009 ton, CTP 16422 ton, dan 

Alumina 341392 ton. sehingga volume throughput keseluruhan adalah 

443823 ton.  

Untuk memaksimalkan kinerja peralatan pada proses bongkar yang terjadi di 

dermaga A, dilakukannya optimalisasi. Yang mana mengoptimalisasikan 3 layanan 

yang tersedia di dermaga TUKS INALUM. Layanan-layanan tersebut yaitu. 

 

i. Dalam layanan kapal, terdapat beberapa kegiatan yang dapat mempercepat 

waktu bongkar yaitu.  

 Waktu pemanduan kapal tunda 

 Waktu administasi penyelesaian kegiatan bongkar 

 Frekuensi kedatangan kapal 

 Waktu Kedatangan Kapal 

 

j. Dalam Layanan Bongkar muat, yaitu. 

 Kapasitas Unloader 

 Kapasitas Conveyor 

 

k. Dalam Layanan Pengangkutan, yaitu. 

 Penggunaan truk untuk kegiatan bongkar muatan 

 

Layanan-layanan yang ada dibuatkan skenario, yaitu : Low, Middle, dan High. 

Sehingga total skenario yang dioptimalisasi sebanyak 9 skenario. Hasil dari skenario 

tiap-tiap layanan tersebut menghasilkan 2 parameter yaitu rata-rata waktu bongkar dan 

Volume Throughput keseluruhan. Hasil dari parameter tersebut sebagai berikut. 

 

 Volume Troughput Keseluruhan 

1. Skenario 1, 437281 ton 

2. Skenario 2, 447669 ton 

3. Skenario 3, 556028 ton 

4. Skenario 4, 499256 ton 

5. Skenario 5, 554622 ton 

6. Skenario 6, 570212 ton 

7. Skenario 7, 464109 ton 
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8. Skenario 8, 506911 ton 

9. Skenario 9, 567048 ton 

 

 Rata-rata Waktu Bongkar 

1. Skenario 1, CPC 42.84 jam, CTP 20.91 jam, dan Alumina 148.09 jam 

2. Skenario 2, CPC 57.54 jam, CTP 35.25 jam, dan Alumina 163.37 jam 

3. Skenario 3, CPC 60.09 jam, CTP 45.43 jam, dan Alumina 164.5 jam 

4. Skenario 4, CPC 28.5 jam, CTP 16.3 jam, dan Alumina 92.75 jam 

5. Skenario 5, CPC 30.69 jam, CTP 20.49 jam, dan Alumina 93.94 jam 

6. Skenario 6, CPC 30.5 jam, CTP 17.39 jam, dan Alumina 93.5 jam 

7. Skenario 7, CPC 24.79 jam, CTP 16.89 jam, dan Alumina 78.19 jam 

8. Skenario 8, CPC 26 jam, CTP 17.71 jam, dan Alumina 78.35 jam 

9. Skenario 9, CPC 26.09 jam, CTP 15.43 jam, dan Alumina 78.55 jam. 

 

Dari 9 skenario yang dioptimalisasikan serta dijalankan dengan menggunakan 

software ARENA sehingga, didapatkan skenario yang terbaik menurut rata-rata waktu 

bongkar yang efektif dan jumlah throughput yang dihasilkan. Skenario yang terbaik 

dan terpilih adalah Skenario 6. Karena waktu bongkar yang didapatkan mengalami 

penurunan yang signifikan dan volume throughput yang dihasilkan paling besar dengan 

skenario lainnya. 
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5.2 Saran dan Rekomendasi 

Berdasarkan dari analisis dan seluruh proses yang telah dilakukan penulis dalam 

melakukan analisis kinerja peralatan bongkar muat yang telah dioptimalisasi, dan serta 

mendapatkan hasil dari parameter yang dicari yakni, Volume Throughput dan juga 

rata-rata waktu bongkar muat. Penulis dapat memberikan sarana rekomendasi dalam 

pemilihan skenario yang efektif. Sebagai berikut. 

1. Dalam penulisan tugas akhir ini yang dibuat, melihat cara pengurangan waktu 

bongkar muat yang efektif dan juga besarnya volume throughput yang 

dihasilkan agar dapat mengurangi proses bongkar yang terjadi di INALUM. 

Dan jika ingin meneruskan tugas akhir ini dapat dilakukannya aspek ekonomi 

yaitu berapa biaya yang harus dikeluarkan pada skenario yang dipilih. 

 

2. Proses Bongkar yang dilakukan oleh pihak INALUM dapat dikatakan lambat, 

karena untuk membongkar muatan 27 ribu ton dibutuhkan 7 hari padahal 

sudah menggunakan sistem conveyor. Di dermaga lain yang sudah 

menggunakan sistem conveyor untuk membongkar kapasitas muatan yang 

sama hanya dibutuhkan 2 hari saja paling lama 3 hari. Sehingga 

diperlukannya optimalisasi baik pada peralatan bongkarnya maupun layanan 

yang ada. 
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LAMPIRAN 

 

Tabel. Gambar yang diambil di INALUM 

No. Gambar Penjelasan 

1 

 

Pada Gambar di samping 

menjelaskan proses isapan 

muatan curah kering dengan 

menggunakan Alat isap 

Unloader. 

 

2 

 

Pada Gambar di samping 

adalah Aluminium Ingot yang 

merupakan  salah satu jenis 

bahan baku yang diproduksi 

oleh pihak INALUM, yang 

digunakan pada proses muat 

yang terjadi di dermaga B. 

3 

 

Pada Gambar di samping 

adalah Aluminium Billet yang 

juga merupakan  salah satu 

jenis bahan baku yang 

diproduksi oleh pihak 

INALUM, yang digunakan 

pada proses muat yang terjadi 

di dermaga B 
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4 

 

Pada Gambar di samping 

adalah material yang 

dibongkar di dermaga A. 

Material-material tersebut 

digunakan untuk membuat 

bahan baku yang 

ditransaksikan oleh pihak 

INALUM seperti Aluminum 

Ingot dan Aluminium Billet. 

Alumina mempunyai massa 

jenis 0.24 g/cm3, Cokes 

mempunyai massa jenis 

0.65 g/cm3, dan pada 

Coaltar Pitch mempunyai 

massa jenis 1 g/cm3 

5 

 

Pada Gambar di samping 

adalah Buffer yang 

merupakan sebagai alat untuk 

memisahkan muatan material 

yang dibongkar pada dermaga 

A. 

6 

 

Pada Gambar di samping 

merupakan pengontrol buffer. 

Sehingga muatan material 

yang dibongkar dapat masuk 

ke Si-lonya masing-masing. 
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7 

 

 

Pada Gambar di samping 

adalah Motor yang digunakan 

pada Unloader saat ini. 

Dengan daya power sebesar 

280 kW. 

8 

 

Pada Gambar di samping 

merupakan motor yang 

digunakan pada conveyor. 

Yang mempunyai daya motor 

sebesar 45 kW. 
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9 

 

Pada Gambar di samping 

merupakan koordinat titik 

dermaga saat kapal 

melakukan lego jangkar dan 

juga pemanduan kapal tunda. 

10 

 

Pada Gambar di samping 

adalah kondisi dermaga B 

INALUM untuk kegiatan 

muat (Loading). 
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11 

 

Pada Gambar di samping 

merupakan kondisi Dermaga 

C INALUM yang sudah 

digibahkan ke kementrian 

untuk kegiatan dinas. 
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Data Yang didapat dengan menggunakan ARENA 

 

Tabel Gambar Data Yang Diinput 

No Gambar Penjelasan 

1 

 

Gambar di samping 

merupakan hasil yang 

didapatkan dengan 

menggunakan software 

ARENA pada kondisi 

Existing. 

2 

 

Gambar di samping 

adalah data kedatangan 

kapal pada dermaga A 

tahun 2015 selama 

setahun. Dan  

merupakan hasil data 

yang didapat di 

ARENA. 
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3 

 

Gambar di samping 

adalah data kapasitas 

kapal yang membawa 

muatan alumina pada 

tahun 2015 selama 

setahun dan 

merupakan hasil yang 

didapat di ARENA. 

4 

 

Gambar di samping 

adalah data kapasitas 

kapal yang membawa 

muatan CPC pada 

tahun 2015 selama 

setahun dan 

merupakan hasil yang 

didapat di ARENA. 

5 

 

Gambar di samping 

adalah data kapasitas 

kapal yang membawa 

muatan CTP pada 

tahun 2015 selama 

setahun dan 

merupakan hasil yang 

didapat di ARENA. 
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Perhitungan Daya Motor Conveyor 

 

Drive Power Pulley (P)     
Horizontal no-load axle power (P1)    
Horizontal axle power under load (P2)    
Vertical axle power under load (P3)    
Driving power tripper (Pt)   2.15 kW 

Coefficient of idler bearings (f)  0.022  
Weight of material per meter loaded (W) 82.63333 kg/m 

Lift (H)     30 m 

Horizontal Length (l)   2500 m 

Adjusted Horizontal Length (lo)  60 m 

kapasitas Conveyor (Qt)   500 ton/jam 

berat belt per meter (Wl)   26 kg/m 

Beban revolving parts yang carrier (Wc)  23.6 kg 

Beban revolving parts yang return(Wr)  21.1 kg 

pitch of carrier roller (lc)   1 m 

pitch of return roller (lr)   3 m 

sudut incline/decline (α)   20 degree 

Kecepatan Conveyor   16.67 m/min 
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W     = Wc/lc + Wr/lr + 2 x Wl 

 82.63333   

    
P1    = (f(l+lo) x W x v)/6120 

 12.67 kW  

    
P2    = (f(l+lo) x Qt)/367  

 76.73 kW  

    
P3    = H x Qt/367  

 40.87193 kW  

    
P tot = P1+P2+P3+Pt  

 132.43 kW  
Jadi daya yang dibutuhkan untuk memindahkan kapasitas dengan muatan 500 ton/jam 

dibutuhkan sekitar 132.43 kW. 
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Model Skenario Yang Digunakan 
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Hasil Data Skenario Yang Dioptimalisasikan 

 

Tabel Data Skenario Yang Dioptimalisasikan Menggunakan ARENA 

No. Layanan  Kondisi Yang 

dioptimalisasi 

Hasil 

1 
Layanan 

Kapal 

Low  

 
Middle 

 
High 

 

2 

Layanan 

Bongkar 

Muat 

Low 
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Middle 

 
High 

 

3 
Layanan 

Pengangkutan 

Low 

 
Middle 
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High 
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