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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Bidang pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang 

membutuhkan modal yang maksimal. Kebutuhan modal yang maksimal 

menyebabkan perusahaan tambang  berusaha agar kegiatan penambangan 

dapat menghasilkan keuntungan yang besar dengan pengembalian modal 

dalam waktu yang singkat. Untuk mewujudkannya, diperlukan perencanaan 

yang baik. Dengan mempertimbangkan faktor teknis dan faktor ekonomis 

seperti ultimate pit slope, geoteknik, bentuk endapan, stripping ratio, dan 

lain-lain.  

Salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang 

kontraktor penambangan yaitu PT Cipta Kridatama. PT Cipta Kridatama 

memiliki kontrak kerja dengan beberapa perusahaan tambang, salah satunya 

dengan PT Cakra Bumi Pertiwi. Lokasinya terletak di Desa Tanjung Dalam, 

Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam kontrak kerja 

dengan PT Cakra Bumi Pertiwi, PT Cipta Kridatama bertugas untuk 

melakukan kegiatan penambangan mulai dari pengupasan tanah penutup 

sampai dengan eksploitasi batubara. Dengan menerapkan sistem 

penambangan tambang terbuka (surface mining) dan metode strip mine.  

Sedangkan untuk mengontrol operasi penambangan digunakan sistem 

dispatch. 
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Dalam operasi penambangan PT Cakra Bumi Pertiwi, berdasarkan 

hasil pengamatan dan tinjauan maka penulis melakukan penelitian Tugas 

Akhir dengan judul “Perencanaan Produksi dan Pentahapan Pengupasan 

Lapisan Penutup Pada Bulan Maret - Desember 2015 di PT Cipta 

Kridatama Site Cakra Bumi Pertiwi”. Hal ini diharapkan agar dapat 

memberikan alternatif untuk dapat meminimalisir terjadinya deviasi produksi 

maupun plan sequence. 

 
1.2 Maksud Dan Tujuan 

 Penelitian ini bermaksud untuk mendukung rencana pengupasan 

lapisan penutup di pit PT Cipta Kridatama Site Cakra Bumi Pertiwi pada 

bulan Maret sampai Desember 2015. Sedangkan tujuan sebagai berikut : 

a. Menentukan rencana produksi pengupasan lapisan penutup 

berdasarkan produktivitas alat gali-muat  

b. Membuat desain pengupasan lapisan penutup 

 
1.3  Batasan Masalah   

Penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu analisis produktivitas alat 

gali-muat berdasarkan kondisi aktual saat penelitian berlangsung, 

perencanaan produksi dan pentahapan pengupasan lapisan penutup jangka 

pendek (10 bulan). 
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1.4 Metode Penelitian 

 Penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang meliputi : 

1.4.1 Tahapan Penelitian 

Pada tahapan penelitian ini terbagi menjadi empat tahap yaitu 

persiapan, pengambilan data, pengolahan dan interprestasi data, serta 

penyusun laporan akhir. 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini akan mempelajari, mengumpulkan dan membaca 

berbagai sumber pustaka untuk memperkuat landasan teori.  

b. Tahap Pengambilan Data 

Pada penelitian ini di lapangan terdiri dua kegiatan yaitu kegiatan 

observasi lapangan dan pengambilan data. Sedangkan untuk 

prosesnya diperoleh data antara lain : 

 Data Primer 

 Pengambilan data waktu edar (cycle time) per unit 

 Pengukuran faktor pengembangan (swell factor) dan faktor pengisian 

(fill faktor) 

 Pengamatan parameter operational produksi (change shift, prayer, 

fuel, lube, safety meeting)  

 Spesifikasi alat 

 Data Sekunder 

 Peta Topografi 

 Design pit,  SR ekonomis, dan Geoteknik 
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 Pengamatan parameter operational produksi (data curah hujan dan 

sliperry bulan 2014 - Februari 2015, dan data breakdown alat gali-

muat 

 Literatur 

c. Tahap pengolahan data dan interpretasi data 

Pada tahap ini ada beberapa tahapan utama yang dilakukan yaitu 

sebagai berikut (Tabel 1.1) : 

 Menghitung cycle time alat gali-muat, faktor pengembangan (swell 

factor) dan faktor pengisian (fill faktor) 

 Menghitung waktu kerja tersedia bulan Maret sampai Desember 2015 

 Menghitung hambatan jam kerja (delay time) per bulan 

 Menghitung waktu reparasi atau waktu breakdown alat gali muat 

Maret sampai Desember 2015 

 Menghitung hambatan jam kerja (delay time) per bulan 

 Menghitung jam kerja efektif (working hours) 

 Menghitung efektifitas alat (mechanical availabity) dan use of 

availabity 

 Menghitung produktivitas  dan produksi lapisan penutup 

 Merencanakan produksi per bulan lapisan penutup 

 Merancang tahapan penambangan per bulan lapisan penutup 

Sesuai dengan tahapan diatas, untuk melakukan pengolahan datanya 

penulis menggunakan software Xpac dan Minescape berdasarkan 

rekomendasi dari PT Cipta Kridatama. Kedua software tersebut 
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memiliki peranan yang berbeda yaitu Xpac digunakan untuk membuat 

perencanaan produksi pengupasan lapisan penutup, sedangkan 

minescape untuk merancang pentahapannya.  

Tabel 1.1 
Tahap Pengolahan Data dan Interpretasi Data 

Data Parameter Output 

Primer 

Waktu Edar (cycle time) Produksi Alat /Jam 

Effisiensi Kerja alat 

 

Faktor Pengembangan (swell factor) Produksi Alat /Bulan 

Faktor Pengisian (fill factor) 

 

Kapasitas Bucket (spesifikasi alat) 
Total Produksi / Bulan 

 

Sekunder 

Peta Topografi 
Rencana Produksi 

Pengupasan  

Lapisan Penutup Desain Pit 

Geoteknik 
 

Pentahapan 

Penambangan 

Pengupasan Lapisan  

Penutup (Pushback) 

SR Ekonomis 

 

d. Tahap penyusunan laporan 

Hasil analisis data secara keseluruhan dimuat dalam laporan tertulis 

untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan hasil 

kegiatan tugas akhir. 
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1.4.2  Metode Pengambilan Data 

a.  Interview 

  Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan 

orang  lapangan terhadap masalah yang muncul di lapangan. 

b.  Observasi Lapangan 

  Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan 

pengukuran  terhadap objek di lapangan yang dijadikan sebagai 

sumber permasalahan pada penelitian. 

c.  Studi Literatur 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan mencari referensi yang 

relevan, sehingga dapat membantu dan menunjang pelaksanaan 

penelitian ini, dengan harapan hasil yang didapatkan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

1.4.3  Flow Chart  Penelitian 

 Sebagai  gambaran  dari  analisis  yang dilakukan,  dalam  mencapai  

tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, maka ditampilkan dalam suatu  

flow chart dan skema pemikiran, seperti pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 

Diagram Alir Metode Penelitian 
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1.5    Sistematika Penulisan 

Sistematika penyajian yang penulis sampaikan pada laporan tugas 

akhir ini akan dibagi dalam beberapa bab, yaitu : 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, batasan masalah, 

metoda penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II    TINJAUAN UMUM 

Bab  ini  terdiri  dari  keadaan  lokasi  penelitian,  seperti  sejarah  ringkas 

perusahaan, lokasi dan kesampaian daerah, keadaan geologi,  iklim,  

sumber  daya dan cadangan, keadaan endapan batubara di lapangan serta 

sistem penambangan. 

BAB III  LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari teori-teori yang mendukung dalam pembuatan laporan 

serta berhubungan dengan ruang lingkup kegiatan tugas akhir di PT Cipta 

Kridatama. 

BAB IV DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan data, mulai dari 

pengambilan data sampai pengolahan data. Data yang telah terkumpul, 

kemudian diolah untuk mendapatkan hasil penelitian yang ditentukan. Data 

tersebut  adalah data yang dibutuhkan untuk membuat pentahapan 

penambangan. 

 

 

 

repository.unisba.ac.id



9 

 

BAB V  PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pengolahan data. 

Kemudian  menganalisis  dan  mengevaluasi  dari   hasil   pentahapan  

penambangan tersebut. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari kegiatan penelitian yang dilakukan dan 

saran atau pendapat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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