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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT Cipta Kridatama site 

Cakra Bumi Pertiwi, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :  

1. Produksi alat gali-muat aktual lapisan penutup dengan menggunakan 

metode perhitungan langsung adalah rata-rata sebesar  1,172,574.18 

BCM/bulan. 

2. Rencana produksi lapisan penutup per bulan adalah sebagai berikut :  

 Tahap pertama - ketiga pada bulan Maret - Mei masing-masing  

produksi pengupasan lapisan penutup sebesar 900,000.00 BCM/bulan 

 Tahap keempat pada bulan Juni produksi pengupasan lapisan 

penutup sebesar 730,000.00 BCM/bulan 

 Tahap kelima pada bulan Juli produksi pengupasan lapisan penutup 

sebesar 790,000.00 BCM/bulan 

 Tahap keenam pada bulan Agustus produksi pengupasan lapisan 

penutup sebesar 870,000.00 BCM/bulan 

 Tahap ketujuh - kedelapan pada bulan September - Oktober produksi 

pengupasan lapisan penutup sebesar 900,000.00 BCM/bulan 

 Tahap kesembilan pada bulan November produksi pengupasan 

lapisan penutup sebesar 880,000.00 BCM/bulan 

 Tahap keenam pada bulan Desember produksi pengupasan lapisan 

penutup sebesar 900,000.00 BCM/bulan 
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3. Penjadwalan produksi berdasarkan rencana produksi bulanan maka 

dibuat jadwal penambangan produksi  untuk bulan Maret di pit utara 

ada 3 fleet, 1 fleet dibagian tengah, dan 2 fleet di pit selatan. 

Sedangkan untuk bulan April sampai bulan Agustus 3 fleet di pit utara, 

dan 3 fleet di pit selatan. Kemudian bulan September 1 fleet di pit 

utara, dan 5 fleet di pit selatan. Terakhir pada bulan Oktober sampai 

Desember semua fleet berada di pit selatan, karena pada bagian utara 

telah mineout.  

4. Berdasarkan desain pentahapan tambang (mine sequence) maka blok 

penambangan yang dapat ditambang adalah sebagai berikut : 

 Blok penambangan pit utara yaitu seluas 10.57 Ha 

 Blok penambangan pit selatan yaitu seluas 28.35 Ha 

 

6.2 Saran 

1. Operational produksi secara garis besar sudah memenuhi standar 

operational. Tetapi dari segi manajemen kerja dan fleet perlu 

diperbaiki agar dapat meningkatkan produksi dengan cara 

meminimalisir loose time sebesar 62.56 jam (metode ripping diperbaiki 

dan alat ripping diganti dengan D10 yang sebelumnya D9, inspeksi 

berkala dari plant, hot change shift, dan penyediaan fasilitas umum 

dekat dengan front kerja). 
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