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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 
 
3.1 Konsep Penambangan 

 Dalam merencanakan suatu tambang batubara perlu pemahaman 

mengenai Konsep Penambangan dan Perancangan Penambangan yang 

benar untuk suatu tambang terbuka batubara. Hal ini menjadi penting karena 

penataan lahan bekas tambang seharusnya menjadi bagian perencanaan 

tambang. 

3.1.1 Pemilihan Daerah Penambangan 

 Pemilihan daerah penambangan tentunya harus didasarkan pada 

hasil Kajian Geologi Tambang akan diperoleh daerah penambangan 

tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan suatu daerah dapat 

dikatagorikan potensial adalah : 

a. Penyebaran batubara yang merata 

b. Jumlah cadangan yang besar 

c. Lapisan batubara yang tebal 

d. Kualitas batubara yang baik 

e. Perhitungan cadangan tertambang pada daerah tambang tersebut 

dapat menghasilkan nisbah kupas yang bervariasi. Besarnya nisbah 

kupas pada tambang-tambang ini disebabkan antara lain oleh kondisi 

topografi dan hilangnya penyebaran lapisan batubara pada daerah 

tersebut  
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f. Oleh karena itu daerah yang mempunyai nisbah kupas > 12 : 1 

dianggap tidak ekonomis untuk ditambang saat ini. Lapisan penutup di 

atas lapisan batubara maupun antara lapisan batubara pada 

umumnya terdiri dari siltstone, mudstone kadang-kadang dengan 

sisipan shally coal dan sandstone  

g. Kemiringan lapisan batubara  berkisar antar 8 – 35 derajat   

3.1.2 Tahapan Penambangan 

 Dua pendekatan rancangan tambang terbuka : 

a. Mempertimbangkan persoalan tahapan pemindahan material per blok 

untuk memenuhi produksi 

b. Mempertimbangkan pemindahan material yang berhubungan sangat 

erat dengan peralatan yang digunakan 

 Pada tambang terbuka daerah penambangan cukup luas sehingga 

memungkinkan pemakaian alat-alat yang besar (Tabel 3.1). Dalam pemilihan 

metoda penambangan perlu memperhatikan pertimbangan teknis yaitu : 

a. Faktor geografi dan geologi 

b. Lokasi (penentuan pemakaian alat penambangan) 

c. Curah hujan, temperatur, iklim dan ketinggian akan berpengaruh 

terhadap produktifitas alat 

d. Faktor geologi yang berpengaruh seperti keadaan permukaan, jumlah 

lapisan batubara, kemiringan batubara, dan ketebalan tanah penutup 

e. Ukuran dan distribusi lapisan batubara 

f. Ketersediaan peralatan dan kesesuaian dengan peralatan lain 

g. Geoteknik 
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h. Umur tambang 

i. Produksi 

j. Sistem Penambangan Batubara 

Tabel 3.1. 
Contoh Peralatan Tambang yang Diperlukan Berdasarkan Aktivitas 

(Laporan Akhir Proyek Bina Pertambangan, ITB, 2000) 

Aktivitas Peralatan/Bahan 

Pembongkaran, penggaruan, dan 

penggusuran 

Buldoser dengan single shank 

(giant) ripper dan double shank 

ripper 

Pemboran dan peledakan 

- Alat bor : CRD  dan Kompresor 

- Bahan peledak : ANFO (bahan 

peledak utama) dan Power Gel 

(primer) 

- Alat bantu peledakan : NONEL, 

sumbu ledak, sumbu api, plain 

detonator. 

Penggalian dan pemuatan Shovel dan backhoe 

Pengangkutan Truk jungkit 

          Sumber : Perencanaan Tambang, 2005 

 

 Kegiatan-kegiatan dalam tambang batubara terbuka meliputi : 

a. Persiapan daerah penambangan 

b. Pemboran dan peledakan atau penggaruan 

c. Pengupasan dan pembuangan tanah penutup 

d. Pemuatan dan pembuangan tanah penutup 

e. Reklamasi 

f. Teknik penambangan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi 

geologi dan topografi daerah yang akan ditambang 
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3.2 Perancangan Tambang (Mine Design)  

 Rancangan (design) adalah penentuan persyaratan, spesifikasi dan 

kriteria teknik yang rinci dan pasti untuk mencapai tujuan dan sasaran 

kegiatan serta urutan teknis pelaksanaannya. Di Industri pertambangan juga 

dikenal rancangan tambang (mine design) yang mencakup kegiatan-kegiatan 

seperti perencanaan tambang (pemodelan geologi, pit potensial, pit limit, 

geoteknik, stripping ratio, dan data pendukung lainnya).  

 Pada umumnya ada dua tingkat rancangan, yaitu :  

a. Rancangan konsep (conceptual design) 

 Rancangan konsep (conceptual design) yaitu suatu rancangan awal 

atau titik tolak rancangan yang dibuat atas dasar analisis dan 

perhitungan secara garis besar dan baru dipandang dari beberapa 

segi yang terpenting, kemudian akan dikembangkan agar sesuai 

dengan keadaa nyata di lapangan. 

b. Rancangan rekayasa atau rekacipta (engineering design) 

 Rancangan rekayasa atau rekacipta (engineering design), adalah 

suatu rancangan lanjutan dari rancangan konsep yang disusun 

dengan rinci dan lengkap berdasarkan data dan informasi hasil 

penelitian laboratorium serta literatur dilengkapi dengan hasil-hasil 

pemeriksaan keadaan lapangan. 

 Rancangan konsep pada umumnya digunakan untuk perhitungan 

teknis dan penentuan urutan kegiatan sampai tahap studi kelayakan, 

sedangkan rancangan   rekayasa (rekacipta) dipakai sebagai dasar acuan 

atau pegangan dari pelaksanaan kegiatan sebenarnya di lapangan yang 
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meliputi rancangan batas akhir tambang, tahapan penambangan (mining 

stages/ mining phases pushback), penjadwalan produksi dan material 

buangan (waste). Rancangan rekayasa tersebut biasanya juga diperjelas 

menjadi rancangan bulanan, mingguan dan harian.  

3.2.1  Parameter Perancangan Tambang   

 Suatu perancangan tambang mengacu pada beberapa  parameter 

desain sebagai berikut :  

a. SR (Stripping Ratio)  

 Secara umum, Stripping Ratio (SR) didefinisikan sebagai 

“Perbandingan jumlah volume tanah penutup yang harus dipindahkan 

untuk mendapatkan satu ton bahan galian”.  

b. Pit Limit  

 Pit limit merupakan batas akhir dari penambangan yang dipengaruhi 

 oleh  parameter SR, geoteknik (kemantapan lereng) dan kondisi 

 geologi batubara.  

c. Geoteknik  

 Didalam kajian geoteknik untuk perancangan tambang, terdapat 

 beberapa  geometri rancangan yang harus sesuai dengan 

 rekomendasi geoteknik (Gambar 3.1). 

 Tinggi Jenjang 

Tinggi jenjang yaitu maksimum tinggi dari jenjang yang diperbolehkan 

untuk didesain sesuai dengan hasil kajian geoteknik sehingga jenjang 

menjadi stabil/aman. 
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 Kemiringan Jenjang  

Kemiringan jenjang yaitu sudut kemiringan jenjang yang 

diperbolehkan untuk didesain sesuai dengan hasil kajian geoteknik 

yang terdiri dari lowwall, sidewall, dan highwall. 

 Lebar Berm 

Lebar berm yaitu jarak antara kaki jenjang atas (toe) dengan kepala 

jenjang bawah (crest) yang didesain pada elevasi yang sama.  

 Tinggi Lereng Keseluruhan (Overall Bench Height) 

Tinggi lereng keseluruhan adalah tinggi total dari jenjang dari 

permukaan topografi sampai kedalaman terbawah dari desain 

tambang (pit bottom).  

 Kemiringan Lereng Keseluruhan (Overall Slope) 

Kemrigan lereng keseluruhan adalah sudut total dari jenjang sampai 

kedalaman terbawah dari desain tambang (pit bottom).  

 Ramp (Road Access Mining pit) 

Ramp adalah jalan yang digunakan di dalam daerah pit penambangan 

(bench) dan akan digunakan sesuai dengan kemajuan tambang. 
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           Sumber : Perencanaan Tambang (Irwandy Arief), 2005 

Gambar 3.1 
Parameter Geotek 

 

3.3 Tahapan Tambang (Mining Phases/Pushback) 

3.3.1 Definisi, Filosofi, Metodologi  

Pushback adalah bentuk-bentuk penambangan (minable geometries) 

yang menunjukkan bagaimana suatu pit akan ditambang, dari titik masuk 

awal hingga ke bentuk akhir pit. Nama-nama lain adalah phases, slices, dan 

stages. Tujuan utama dari pentahapan ini adalah untuk membagi seluruh 

volume yang ada dalam pit ke dalam unit-unit perencanaan yang lebih kecil 

sehingga lebih mudah ditangani. Dengan demikian, problem perancangan 

tambang 3-Dimensi yang amat kompleks ini dapat disederhanakan. Selain 

itu, elemen waktu dapat mulai diperhitungkan dalam rancangan ini karena 

urutan penambangan tiap-tiap pushback merupakan pertimbangan penting. 

Pushback ini biasanya dirancang mengikuti urutan penambangan 

dengan algoritma floating cone untuk berbagai skenario harga komoditas. 

Bentuk pushback ini tidak akan sama dengan geometri yang dihasilkan 
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floating cone karena kendala operasi seperti lebar pushback minimum dll. 

Tahapan-tahapan penambangan yang dirancang secara baik akan 

memberikan akses ke semua daerah kerja, dan menyediakan ruang kerja 

yang cukup untuk operasi peralatan yang efisien. 

3.3.2 Kriteria Perancangan 

Dalam melakukan perancangan harus memperhatikan peralatan 

mekanis yang akan digunakan, sehingga salah satu kriteriannya front kerja 

harus cukup lebar agar peralatan tambang dapat bekerja dengan baik. Untuk 

truk dan shovel besar yang ada sekarang, lebar pushback minimum adalah 

10 – 100 meter. Untuk loader dan truk berukuran sedang 60 meter sudah 

cukup lebar. Jumlah shovel yang diperkirakan akan bekerja bersama-sama 

pada sebuah pushback juga mempengaruhi lebar minimum ini. Tak kurang 

pentingnya untuk memperlihatkan paling tidak satu jalan angkut untuk setiap 

pushback, untuk memperhitungkan jumlah material yang terlibat dan 

memungkinkan akses keluar. Jalan angkut ini harus menunjukkan pula akses 

ke seluruh pemuka kerja. 

3.3.3 Penampilan Rancangan 

 Dalam pentahapan tambang selain kriteria perancangan yang perlu 

diperhatikan tetapi penampilan rancangan pula seperti berikut ini : 

a. Peta penampang horisontal tampak atas (plan/level map) 

memperlihatkan bentuk pit pada akhir tiap tahap 

b. Peta penampang horisontal yang menunjukkan batas seluruh 

pushback pada satu atau dua elevasi jenjang 
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c. Peta penampang vertikal tampak samping (cross-section) yang 

menunjukkan geometri seluruh pushback sering berguna pula 

 

3.4  Konsep Nisbah Kupas (Stripping Ratio)  

 Ketebalan lapisan batubara dan ketebalan tanah penutup 

(overburden) merupakan faktor utama yang mengontrol kelayakan suatu 

pembukaan tambang batubara. Pengetahuan jumlah (kuantitas) batubara 

dan jumlah batuan penutup yang harus dipindahkan untuk mendapatkan per 

unit batubara sesuai dengan metoda penambangan merupakan konsep 

dasar dari Nisbah Kupas (Stripping Ratio). 

 Faktor rank, kualitas, nilai kalori, dan harga jual menjadi sangat 

penting dalam perumusan nilai stripping ratio. Batubara dengan harga jual 

yang tinggi akan memberikan nisbah kupas yang lebih baik daripada 

batubara dengan harga jual yang rendah.  Dalam pemodelan sumberdaya, 

faktor ini dapat direfleksikan sebagai dasar untuk perhitungan (penaksiran) 

jumlah cadangan batubara. Dalam Geological Survei Circular 891, 1983., 

ada beberapa konsep mendasar yang dapat dipahami, yaitu :  

a. Ketebalan batubara minimum yang dapat diperhitungkan sebagai 

cadangan :   

 Untuk batubara antrasit dan bituminous memiliki ketebalan minimum 

adalah 70 cm dengan kedalaman maksimum 300 m 

 Untuk batubara sub-bituminous memiliki ketebalan minimum adalah 

1,5 m dengan kedalaman maksimum 300 m  
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 Untuk lignit memiliki ketebalan minimum adalah 1,5 m dengan 

kedalaman maksimum 150 m 

 Kedalaman maksimum ini telah memasukkan pertimbangan jika 

penambangan diteruskan dengan metoda penambangan bawah 

tanah.  

b. Interval ketebalan 

 Overburden yang disarankan untuk pelaporan perhitungan cadangan, 

 adalah :  

 Tonase batubara dengan ketebalan overburden 0 – 30 m 

 Tonase batubara dengan ketebalan overburden 30 – 60 m  

 Tonase batubara dengan ketebalan overburden 60 – 150 m  

 Recovery Factor  

Recovery Factor yaitu suatu angka yang menyatakan perolehan 

batubara yang dapat ditambang (dengan metoda strip mining, auger 

mining, atau underground mining) terhadap jumlah cadangan yang 

telah diperhitungkan sebelumnya.  

 Konsep-konsep di atas perlu dipahami dengan tujuan konservasi 

sumberdaya batubara (alam), karena kalau dalam pertimbangan ekonomis 

hanya dengan memperhatikan stripping ratio saja, maka jumlah cadangan 

yang dapat diekstrak hanya terbatas, sedangkan sebagai follow-up perlu 

dipertimbangkan juga penggunaan metoda auger-mining.  
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3.5 Kondisi Front Kerja 

 Kondisi di lapangan sangat mempengaruhi kemampuan produksi alat 

gali-muat dan alat angkut yang digunakan. Tempat kerja tidak hanya harus 

memenuhi syarat bagi pencapaian sasaran produksi tetapi juga harus aman 

bagi penempatan alat beserta mobilitas pekerja yang berada disekitarnya. 

Tempat kerja yang luas akan memperkecil waktu edar alat karena ada cukup 

tempat untuk berbagai kegiatan, seperti keleluasaan tempat untuk berputar, 

mengambil posisi sebelum melakukan kegiatan sebelum pemuatan maupun 

untuk tempat penimbunan sehingga kondisi tempat kerja menentukan pola 

pemuatan yang akan diterapkan (Foto 3.1). 

 
Foto 3.1 

Kondisi Front Kerja PT Cipta Kridatama Site CBP 

 

3.5.1   Desain Jenjang  

  Karena letak batubara berada dilapisan bawah dari permukaan dan 

tertutup oleh lapisan tanah penutup, maka untuk mencapai lapisan batubara 

itu biasanya dibuat jenjang (bench). Suatu jenjang yang dibuat harus mampu 

menampung dan mempermudah pergerakan alat-alat mekanis pada saat 
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aktivitas pengupasan tanah penutup dan pengambilan batubara.  Dimensi 

suatu jenjang dapat ditentukan dengan mengetahui data produksi yang 

diinginkan, peralatan mekanis yang digunakan, material yang digali, jenis 

pembongkaran dan penggalian yang dipergunakan dan batas kedalaman 

penggalian atau tebalnya lapisan batubara, serta data sifat mekanik dan sifat 

fisik batuan unutk kestabilan lereng. Dimensi daripada jenjang adalah: 

a. Panjang Jenjang  

 Panjang jenjang tergantung pada produksi yang diinginkan dan luas 

dari areal penambangan atau dibuat sampai pada batas 

penambangan yang direncanakan.  

b. Lebar Jenjang  

 Lebar jenjang dirancang sesuai dengan jarak yang dibutuhkan oleh 

alat  mekanis dalam beroperasi, dalam hal ini alat gali/muat dan alat 

angkut. Untuk menghitung lebar jenjang minimum dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan menurut Melinkov dan Chevnokoy :  

B = 2R + C + C1 + L 

 Keterangan :  

 B = lebar jenjang minimum (m)  

 R   = radius putar alat muat power shovel  (m)  

 C   = jangkauan penumpahan power shovel (m)  

  C1   = lebar alat angkut (m) 

L   = jarak aman (m)  
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c. Tinggi Jenjang  

Tinggi jenjang adalah jarak vertikal yang diukur dari kaki jenjang ke 

puncak jenjang tersebut.Tinggi jenjang dibuat tergantung dari faktor 

keamanan suatu lereng dan tinggi maksimum penggalian dari alat gali 

yang digunakan.   

3.5.2 Pola Muat 

Cara pemuatan material oleh alat muat ke dalam alat angkut 

ditentukan oleh kedudukan alat muat terhadap material dan alat angkut, 

apakah kedudukan alat muat tersebut berada lebih tinggi atau kedudukan 

kedua-duanya sama tinggi. Proses pemuatan pada operasi penambangan 

dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu : 

a. Top Loading 

Kedudukan alat muat lebih tinggi dari bak truk jungkit Gambar 3.2 (alat 

muat berada di atas tumpukan material atau berada di atas jenjang). 

Cara ini hanya dipakai pada alat muat back hoe. Selain itu operator 

lebih leluasa untuk melihat bak dan menempatkan material. 

 
                  Sumber : Hustrulid, 2013  

Gambar 3.2 
Pola Muat Top Loading 
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b. Bottom Loading 

Ketinggian atau letak alat angkut dan truk jungkit adalah sama 

(Gambar 3.3). Cara ini dipakai pada alat muat power shovel. 

 
                             Sumber : Hustrulid, 2013 

Gambar 3.3 
Pola Muat Bottom Loading 

 

Berdasarkan dari posisi alat muat terhadap front penggalian dan 

posisi alat angkut terhadap alat muat. Berdasarkan posisi pemuatan ini dapat 

dibedakan menjadi tiga cara, yaitu : 

a. Frontal Cuts 

Alat muat berhadapan dengan muka jenjang atau front penggalian 

dan mulai menggali ke depan dan samping alat muat. Dalam hal ini 

digunakan double spotting dalam penempatan posisi truk. Alat muat 

memuat pertama kali pada truk sebelah kanan sampai penuh dan 

berangkat, setelah itu dilanjutkan pada truk sebelah kiri (Gambar 3.4). 

 
 

repository.unisba.ac.id



44 
 

 

 
         Sumber : Hustrulid, 2013 

Gambar 3.4 
Pola Pemuatan Frontal Cuts 

 

b. Parallel Cut With drive-by 

Alat muat bergerak melintang dan sejajar dengan front penggalian 

(Gambar 3.5).  

 
         Sumber : Hustrulid, 2013 

Gambar 3.5 
Pola Pemuatan Parallel Cut With Drive-by 

 

Pada metode ini, akses untuk alat angkut harus tersedia dari dua 

arah. Walaupun sudut putar rata-rata lebih besar dari pada frontal cut, 

truk tidak perlu membelakangi alat muat dan spotting lebih mudah. 

c. Parallel cut with turn and back 

Parallel cut with turn and back terdiri dari dua metode, yaitu : 

 Single Spotting / Single Truck Back Up 
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Pada cara ini truk kedua menunggu selagi alat muat mengisi truk 

pertama, setelah truk pertama berangkat, truk kedua berputar dan 

mundur, saat truk kedua diisi, truk ketiga datang dan melakukan 

maneuver, dan seterusnya (Gambar 3.6). 

 
           Sumber : Hustrulid, 2013 

Gambar 3.6 
Parallel Cut With The Single Spotting of Trucks 

 

 Double Spotting / Double Truck Back Up 

Pada cara ini truk memutar dan mundur ke salah satu sisi alat muat 

pada waktu alat muat mengisi truk pertama. Setelah truk pertama 

berangkat, alat muat mengisi truk kedua. Ketika truk kedua dimuati, 

truk ketiga datang dan langsung berputar dan mundur kearah alat 

muat, begitu pula seterusnya (Gambar 3.7). 

 
          Sumber : Hustrulid, 2013 

Gambar 3.7 
Parallel Cut With The Double Spotting of Trucks 
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3.6   Waktu Edar Alat Gali-muat  

Waktu edar (cycle time) adalah waktu yang diperlukan alat mulai dari 

aktivitas pengisian atau pemuatan (loading), pengangkutan (hauling) untuk 

truk, pengosongan (dumping), kembali kosong dan mempersiapkan posisi 

(maneuver) untuk diisi atau dimuat. Disamping aktivitas-aktivitas tersebut 

terdapat pula waktu menunggu (delay time) bila terjadi antrian untuk mengisi 

atau memuat. Komponen waktu edar (cycle time) untuk alat dorong, 

misalnya bulldozer adalah waktu dorong material sampai jarak tertentu, 

waktu kembali mundur, maneuver, maupun siap dorong kembali. 

Waktu edar (cycle time) terdiri dari dua jenis, yaitu waktu tetap (fixed 

time) dan waktu variable (variable time). Jadi waktu edar total adalah 

penjumlahan waktu tetap dan waktu variable. Yang termasuk ke dalam waktu 

tetap adalah waktu pengisian atau pemuatan termasuk manuver dan 

menunggu, waktu pengosongan muatan, waktu membelok dan mengganti 

gigi dan percepatan, sedangkan waktu variabel adalah waktu mengangkut 

muatan dan kembali kosong. 

a. Waktu edar alat gali-muat 

Waktu edar alat gali muat dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

CTm  =  waktu edar alat gali-muat (detik) 

Tm1 =  waktu bucket  penuh (detik) 

Tm2  =  waktu swing isi (detik) 

Tm3  =  waktu dumping (detik) 

CTm = Tm1 + Tm2 + Tm3 + Tm4 
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Tm4  =  waktu swing kosong (detik) 

 

3.7 Produksi Alat Gali-Muat  

3.7.1 Memperkirakan Produksi 

 Produksi alat-alat pemindahan tanah mekanis dapat dihitung dengan 

beberapa cara yaitu tergantung dari ketelitian yang dikehendaki. Yang umum 

sering dipergunakan, antara lain adalah : 

a. Perhitungan Langsung (Direct Computation) 

 Perhitungan Langsung adalah suatu cara perhitungan dengan 

memperincikan tiap-tiap faktor yang mempengaruhi produksi untuk 

menentukan volume asli (pay load) atau ton yang dapat dihasilkan 

oleh masing-masing alat yang dipergunakan. Cara ini ternyata yang 

paling teliti dari yang lain-lainnya, karena semua kondisi yang mungkin 

akan dihadapi sudah diperhitungkan berdasarkan data lapangan yang 

tersedia. 

b. Tabular Method 

 Tabular Method adalah suatu cara perhitungan dengan 

mempergunakan keterangan-keterangan dan data yang berbentuk 

tabel-tabel yang khas untuk masing-masing alat dan diambil dari 

pengalaman-pengalaman sebelumnya yang memiliki sifat pekerjaan 

yang kira-kira serupa. Kadang-kadang juga dilengkapi dengan data 

berupa grafik dan digram yang diperoleh dari hasil percobaan yang 

dilakukan oleh pabrik pembuat alat-alat tersebut. Pada cara ini, semua 

pekerjaan sifatnya disama ratakan, sehingga variabel yang selalu 
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dimiliki oleh tiap proyek yang jarang dapat disamakan dengan 

keadaan di tempat lain dianggap kira-kira serupa. Sebenarnya hal itu 

tidak benar, oleh sebab itu cara ini menjadi kurang teliti, meskipun 

cara perhitungan lebih sederhana. 

c. Slide Rule Method 

Slide Rule Method adalah cara perhitungan dengan memakai 

“manufacturer’s earthmoving calculators” dan itu tidak lain dari “slide 

rule” khusus yang dibuat untuk tiap-tiap alat dengan memasukkan 

semua prinsip perhitungan yang dipergunakan pada cara perhitungan 

langsung. Perhitungan menjadi sangat sederhana dan cepat, tetapi 

hasilnya kurang teliti dan kadang-kadang terlalu berlebih-lebihan. Bila 

cara ini dipakai dengan mempergunakan data untuk pekerjaan yang 

bersangkutan, akan diperoleh ketelitian yang kira-kira sama dengan 

cara kedua.  

d. Perhitungan Perkiraan (Guesstimating) 

 Kurang lebih sama dengan cara pertama, hanya bagian-bagian yang 

dianggap tidak begitu penting diabaikan atau disederhanakan, 

sehingga perhitungan-perhitungan-nya menjadi lebih mudah dan 

singkat. Hal itu pada umumnya dilakukan dengan mengabaikan 

beberapa perhitungan yang teliti dan sebagai gantinya diambil angka 

rata-rata berdasarkan pertimbangan orang yang menghitungnya. Pada 

umumnya cara perhitungan ini akan mempunyai dua nilai, yaitu : 

 Memperlihatkan perhitungan kasar atau perkiraan untuk pekerjaan 

tertentu 
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 Menghemat waktu untuk menghitungnya 

3.7.2 Produktivitas Alat Gali-Muat 

Untuk memperkirakan produktivitas alat gali-muat dapat digunakan 

rumus berikut ini : 

 

Keterangan  ;  

 Pm = produktivitas alat gali-muat (BCM/jam) 

 H = kapasitas bucket  (LCM) 

 FF = faktor pengisian 

 E = effesiensi kerja 

 SF = faktor pengembangan 

 CTm = waktu edar Alat Muat (detik) 

Sedangkan untuk menghitung produksi alat gali-muat menggunakan 

“Tabular Method”, harus memakai beberapa tabel khusus yang sudah dibuat 

oleh pabrik alat tersebut. Tabel-tabel ini dibuat dengan mengingat adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhi produksinya yang berlainan dari alat ke 

alat yang lain. Faktor-faktor tersebut adalah : 

a. Macam material yang digali 

b. Dalamnya penggalian (depth of cut) 

c. Sudut putar (angle of swing) 

d. Kondisi kerja (job conditions) 

e. Kondisi pengelolaan (management conditions) 

f. Ukuran alat angkut 

g. Pengalaman dan keterampilan operator 

Pm = 
CTm

) SF X FF x  H x  60) x E (
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h. Keadaan fisik alat tersebut; apakah baru atau lama 

i. Ketinggian dari permukaan air laut (altitude) 

Dengan memakai daftar-daftar tersebut, perhitungan menjadi lebih 

sederhana tetapi sebaliknya ketelitiannyapun akan berkurang. Jadi produksi 

alat gali atau alat muat itu akan ditentukan dengan menggunakan “tabular 

method” Tabel 3.2 dan 3.3. 

Tabel 3.2 
Pengaruh Kedalaman Penggalian dan Sudut Putar Power Shovel  

(Faktor Konversi) 

Dalam 
Penggalian 
Optimum, % 

Sudut Putar, derajat 

45 60 75 90 120 150 180 

40 0,93 0,89 0,85 0,80 0,72 0,65 0,59 

60 1,10 1,03 0,96 0,91 0,81 0,73 0,66 

80 1,22 1,12 1,04 0,98 0,86 0,77 0,69 

100 1,26 1,16 1,07 1,00 0,88 0,79 0,71 

120 1,20 1,11 1,03 0,97 0,86 0,77 0,70 

140 1,12 1,04 0,97 0,91 0,81 0,73 0,66 

160 1,03 0,96 0,90 0,85 0,75 0,67 0,62 
Sumber : Ir. Pertanto Prodjosmarto (1993) 

 
Tabel 3.3 

Effisiensi Kerja 

Kondisi Kerja 
Kondisi Pengelolaan (Management) 

Bagus 
Sekali 

Bagus Sedang Buruk 

Bagus sekali 
(excellent) 

0,84 0,81 0,76 0,70 

Bagus (good) 0,78 0,75 0,71 0,65 

Sedang (fair) 0,72 0,69 0,65 0,60 

Buruk (poor) 0,63 0,61 0,57 0,52 
               Sumber : Ir. Pertanto Prodjosmarto (1993) 

 

3.8  Parameter Kinerja Alat  

 Parameter ini berguna untuk menampilkan kinerja alat tambang yang 

dioperasikan, sehingga dapat membantu sejauh mana kinerja alat yang telah 

beroperasi dan untuk mengetahui seberapa maksimal alat tersebut 

dioperasikan.  
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3.8.1 Mechanical Availability Indeks Precent (MA)  

 Parameter ini untuk menunjukan ketersediaan alat (dalam persen) 

untuk bekerja terhadap kemungkinan kerusakan yang terjadi.Biasanya 

parameter ini dipakai untuk menunjukan kinerja alat dari tingkat kerusakan 

alat tersebut. Semakin tinggi angka parameter ini semakin baik  alat tersebut. 

Persamaan yang digunakan adalah :  

MA = 
𝑊

𝑊+𝑅
𝑥 100% 

Keterangan :  

MA  = performance alat (%)  

W  = waktu beroperasinya alat di lapangan (menit)  

R = waktu perbaikan, perawatan, waktu  menunggu suku cadang (menit) 

3.8.2 Physical Availability Percent (PA)  

  Merupakan parameter kinerja alat yang mengenai ketersediaan fisik 

alat untuk bekerja/beroperasi. Untuk menghitung “Physical Avaibility Percent” 

(PA) menggunakan persamaan berikut :  

PA = 
𝑊+𝑆

𝑊+𝑅+𝑆
𝑥 100% 

Keterangan :   

PA  = ketersediaan fisik alat untuk beroprasi (%)  

W  = waktu beroperasinya alat di lapangan (menit)  

R  = waktu yang dipakai untuk perbaikan, perawatan dan waktu tunggu 

    untuk perbaikan termasuk menunggu suku cadang (menit)    

S  = “Standby Hours” jumlah waktu dari suatu alat tidak berproduksi     

    sedang alat tersebut dalam keadaan bisa berproduksi (menit)        

repository.unisba.ac.id



52 
 

 

3.8.3 Use of Availability Percent (UA)  

  Menunjukkan persentase waktu yang digunakan oleh alat untuk 

beroperasi, terhadap waktu yang tersedia diluar waktu perbaikan 

alat.Parameter ini dapat menunjukan kinerja operasional mengenai seberapa 

optimal alat tersebut dipekerjakan pada waktu yang sudah direncanakan. 

Persamaannya berikut :  

UA = 
𝑊

𝑊+𝑆
𝑥 100% 

Keterangan :  

UA  = kinerja operasional (%)  

W  = waktu beroperasinya alat di lapangan (menit) 

S  = “Standby Hours” jumlah waktu dari suatu alat tidak berproduksi     

    sedang alat tersebut dalam keadaan bisa berproduksi (menit) 

3.8.4 Effective Utilition (EU)  

 Parameter ini menunjukkan jumlah waktu yang dipergunakan oleh 

suatu alat untuk beroperasi dalam suatu kegiatan kerja atau produksi. 

Parameter ini untuk menunjukan  seberapa besar penggunaan alat tersebut 

dari total waktu yang tersedia (termasuk waktu kerusakan alat). 

Persamaannya :  

EU = 
𝑊

𝑇
𝑥 100% 

Keterangan :  

EU  = utilitas alat (%)  

W  = waktu beroperasinya alat di lapangan (menit)  
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T  = jumlah jam kerja yang tersedia ( W + R + S ) tingkat kinerja  

    tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi alat, perawatan alat, 

    kondisi medan kerja dan keahlian operator 

3.8.5 Effisiensi Kerja 

Efisiensi kerja adalah perbandingan antara waktu kerja produktif 

dengan waktu kerja yang tersedia, dinyatakan dalam persen (%). Efisiensi 

kerja ini akan mempengaruhi kemampuan produksi dari suatu alat. 

Persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung efisiensi kerja adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

We  = waktu kerja efektif (menit) 

Wt  = waktu kerja tersedia (menit) 

Whd = waktu hambatan dapat dihindari (menit) 

Wtd  = waktu hambatan tidak dapat dihindari (menit) 

Ek  = efisiensi kerja (%) 

 

3.9  Taksiran Faktor Koreksi Produksi  

  Produktivitas merupakan salah satu tolak ukur  dalam menentukan 

jumlah alat, menghitung biaya produksi dan memperkirakan waktu yang 

diperlukan. Didalam pekerjaan dilapangan sangatlah sulit untuk menentukan 

angka produktivitas sebenarnya, sehingga yang dapat dihitung adalah 

taksiran produksinya. Untuk mendapatkan nilai yang mendekati kenyataan di 

We = Wt – (Wtd+Whd) 

Ek = (We/Wt) x 100% 
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lapangan maka didalam melakukan perhitungan perlu dimasukkan faktor 

koreksi. Berikut dibawah adalah beberapa faktor koreksi.  

3.9.1 Faktor Material 

Adapun jenis material yang ada yaitu : 

a. Keadaan Asli (Bank) 

Keadaan material yang masih alami dan belum mengalami gangguan. 

Dalam keadaan seperti ini, butiran-butiran yang dikandunginya masih 

terkonsolidasi dengan baik. 

b. Keadaan Gembur (Loose) 

Material yang telah digali dari tempat aslinya, akan mengalami 

perubahan volume yaitu pengembangan. Hal ini disebabkan adanya 

penambahan hingga udara di antara butir-butir tanah. 

c. Keadaan Padat (Compact) 

 Keadaan ini akan dialami oleh material yang mengalami proses 

pemadatan atau pemampatan. Perubahan volume terjadi karena 

adanya penyusutan rongga udara di antara partikel-partikel tersebut. 

Faktor-faktor tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan kekerasan 

material. Karena perbedaan kekerasan material yang digali sangat bervariasi 

maka sering dilakukan pengelompokan sebagai berikut : 

a. Lunak (soft) atau mudah digali (easy digging), misalnya tanah atas 

atau top soil, pasir (sand), lempung pasiran (sandy clay), dan pasir 

lempungan (clayed sand) 

b. Agak keras atau (medium hard digging), misalnya tanah liat atau 

lempung (clay) yang basah dan lengket 
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c. Susah digali atau keras (hard digging), misalnya : batu sabak (slate), 

material yang kompak (compacted material), batuan sediman 

(sedimentary rock), konglomerat (conglomerate), dan breksi (breccia) 

d. Sangat susah digali atau sangat keras (very hard digging) atau batuan 

segar (fresh rock) yang memerlukan pemboran dan peledakan 

sebelum dapat digali, misalnya : batuan beku segar (fresh igneous 

rock), batuan malihan segar (fresh metamorphic rock). 

Jenis dan kondisi material yang akan digali akan berpengaruh pada 

hasil produksi.  

a. Berat jenis (density) 

 Berat jenis adalah sifat yang dimiliki oleh setiap material. Kemampuan 

suatu alat berat untuk melakukan pekerjaan seperti mendorong, 

mengangkat, mengangkut dan lain sebaginya akan dipengaruhi oleh 

berat material tersebut.    

b. Sifat Kohesi 

 Sifat pengikatan/kelengketan material yang sama jenis, terutama 

ditentukan oleh kadar lempung. 

c. Sifat Mekanik Material 

 Berpengaruh pada kemampuan alat gali saat pengoperasian 

penggalian. Sifat ini dipengaruhi oleh kuat tekan, kuat geser material 

penggalian. 

d. Faktor Pengembangan Material 

 Pengembangan material (SF) adalah penambahan volume material 

atau tanah yang diganggu dari bentuk aslinya (Tabel 3.4).  Material di 
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alam itu terdapat dalam bentuk padat dan terkonsolidasi dengan baik 

sehingga hanya sedikit bagian-bagian yang kosong atau yang terisi 

oleh udara di antara butir-butirnya, terutama kalau butir tersebut halus 

sekali. Tetapi bila material tersebut digali dari tempat aslinya akan 

terjadi pengembangan volume (Foto 3.2). 

% %100x
Density

Density
SF

insitu

loose
  

% %100x
Volume/MaterialBerat

Volume/MaterialBerat
SF

insituinsitu

looseloose

 

Volume material insitu dengan volume material loose akan tetap sama 

sehingga persamaan tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut : 

x100%
V

V
SF

loose

insitu
  

 
Foto 3.2 

Proses Pengukuran Swell Factor 
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Tabel 3.4 
Bobot  Isi  dan  Faktor  Pengembangan  (Swell Factor) dari Berbagai Material 

M a c a m    M a t e r i a l 
Bobot Isi 
(Density) 

lb/cu yd, in-situ 

Swell Factor    (in-
bank correction 

factor) 

B a u k s i t 2.700  -  4.325 0,75 

Tanah liat, kering 2.300 0,85 

Tanah liat, basah 2.800  -  3.000 0,82  -  0,80 

Antrasit (anthracite) 2.200 0,74 

Batubara Bituminous (Bituminous 
Coal) 

1.900 0,74 

Bijih Tembaga (Copper Ore) 3.800 0,74 

Tanah biasa, kering 2.800 0,85 

Tanah biasa, basah  3.370 0,85 

Tanah biasa, bercampur pasir kerikil 
(gravel) 

3.100 0,90 

Kerikil, kering 3.250 0,89 

Kerikil, basah 3.600 0,88 

Granit, pecah-pecah 4.500 0,67  -  0,56 

Hematit, pecah-pecah 6.500  -  8.700 0,45 

Bijih Besi (Iron Ore), pecah-pecah 3.600  -  5.300 0,45 

Batu Kapur, pecah-pecah 2.500  -  4.200 0,60  -  0,57 

Lumpur 2.160  -  2.970 0,83 

Lumpur, sudah ditekan (packed) 2.970  -  3.510 0,88 

Pasir, kering 2.200  -  3.250 0,89 

Pasir, basah  3.300  -  3.600 0,88 

Serpih (Shale) 3.000 0,75 

Batu Sabak (Slate) 4.590  -  4.860 0,77 
 Sumber : Ir. Pertanto Prodjosmarto (1993) 

 

e. Faktor Pengisian Alat Muat  

Faktor pengisian alat muat merupakan perbandingan antara kapasitas 

nyata (Hn) dengan kapasitas teoritas (Ht) yang dinyatakan dalam 

persen (Foto 3.3).  

x100%
H

H
FF

t

n  

Semakin tinggi faktor pengisian maka semakin tinggi volume nyata 

dari alat tersebut dan berhubungan dengan jumlah pengisian terhadap 

repository.unisba.ac.id



58 
 

 

alat angkut. Adapun faktor yang mempengaruhi faktor pengisian suatu 

alat adalah kandungan air, ukuran material, kelengketan material dan 

keterampilan operator. 

 
Foto 3.3 

Proses Pengukuran Fill Factor 

f. Operator  

 Operator adalah manusia yang menjalankan alat yang sulit ditentukan 

 effisiensinya karena perubahan dari hari ke hari dan tergantung oleh 

kondisi operator itu sendiri, cuaca, alat, suasana kerja. Secara umum 

effisiensi dipengaruhi oleh faktor hambatan yang tidak bisa dihindari 

dan hambatan yang bisa dihindari. Hambatan yang tidak bisa dihindari 

operator, seperti melumasi kendaraan, mengganti bagian yang aus, 

ketidaksinkronan alat angkut dengan alat muat dan menunggu 

peledakan disuatu daerah yang akan dilakukan. Sedangkan hambatan 

yang dapat dihindari yaitu awal dan akhir shift adalah jam mulai kerja 

lebih lama dari jadwal yang ditentukan, waktu Istirahat adalah berhenti 

bekerja yang lebih lama dari waktu yang ditentukan, dan berhenti 

bekerja adalah waktu berhenti bekerja untuk sementara. 

repository.unisba.ac.id




