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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini kebutuhan akan energi mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan khususnya terhadap batubara. Batubara merupakan 

sumber energi utama bagi manusia. Indonesia adalah salah satu negara 

yang berpotensi tinggi menghasilkan batubara. Telah banyak perindustrian di 

Indonesia yang memanfaatkan batubara sebagai sumber energi pembangkit 

listrik dan juga bahan bakar, mulai dari Indonesia Timur sampai Indonesia 

bagian Barat seperti halnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan 

Papua. Namun Pulau Sumatera dan Kalimantan yang memegang posisi 

pertama dan kedua sebagai penghasil batubara terbesar di Indonesia. Ada 

beberapa perusahaan penghasil batubara di Sumatera dan Kalimantan 

Salah satu perusahaan tambang batubara di Sumatera ialah PT Bukit 

Asam (Persero) Tbk. Sebagai perusahaan milik Negara PT Bukit asam 

(Persero) Tbk telah banyak memproduksi batubara tiap bulannya dengan 

target produksi yang berbeda disetiap wilayah penambangan yang masuk 

kedalam IUP perusahaan (TAL, MTB dan Banko Barat). Target produksi 

batubara yang ingin dicapai di pit 3 timur tambang banko barat PT Bukit 

Asam (Persero) Tbk adalah 100.000 ton/bulan dengan mengoperasikan alat 

gali – muat Excavator Volvo EC 460 BLC dan alat angkut Dump Truck 
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Nissan CWB DT 45. Pada kenyataannya yang dihadapi, target produksi 

belum terpenuhi. Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian yang mengarah 

pada kajian peningkatan produksi alat gali – muat dan alat angkut sehingga 

target produksi dapat tercapai. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah efisiensi kerja yang kecil disebabkan oleh masih 

banyaknya waktu hambatan seperti terlambat masuk kerja, berhenti sebelum 

waktu istirahat, terlambat setelah waktu istirahat dan berhenti sebelum 

pulang. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah. Batasan masalah 

tersebut dibuat untuk memperjelas inti dari penelitian, adapun batasan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Menentukan perbaikan efisiensi kerja dengan menggunakan metode 

westinghouse, sehingga diperoleh efisiensi kerja yang optimal. 

2. Penggunaan metode statistik seperti distribusi frekuensi sebagai 

pendekatan untuk menentukan rata-rata nilai suatu hambatan. 

 

1.2.3 Masalah Penelitian 
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Dalam upaya peningkatan produktivitas di PT Bukit Asam (Persero) 

Tbk, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Berapa produksi pada alat gali – muat dan angkut aktual ? 

2. Apakah sudah mencapai target 100.000 ton ? 

3. Bagaimana mengoptimalkan kerja alat gali – muat dan angkut dalam 

upaya yang dilakukan untuk mencapai target produksi ? 

4. Berapa produksi alat gali – muat dan angkut setelah dilakukan 

perbaikan ? 

5. Apakah sudah mencapai target yang ditentukan 100.000 ton setelah 

dilakukan perbaikan ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi produktivitas 

alat gali-muat dan angkut di pit 3 timur tambang banko barat PT Bukit Asam 

(Persero) Tbk. Adapun tujuannya dilakukan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mengetahui produktivitas aktual alat gali – muat dan angkut 

penambangan batubara. 

2. Mengetahui apakah produktivitas aktual sudah memenuhi target 

produksi 100.000 ton/bulan. 

3. Mengoptimalisasi kerja alat gali – muat dan angkut agar mencapai 

target yang diinginkan. 

4. Mengetahui produktivitas alat gali – muat dan angkut setelah 

dilakukannya perbaikan. 
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5. Mengetahui apakah produktivitas alat gali – muat dan angkut sudah 

memenuhi target produksi 100.000 ton/bulan. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa 

tahapan, yaitu : 

1. Studi Literatur. 

2. Pengumpulan data lapangan, seperti waktu kerja, waktu hambatan, 

curah hujan, waktu edar, dimensi material pada bucket, desity insitu 

dan density loose, spesifikasi alat gali – muat dan angkut, data jalan 

angkut angkut. 

3. Menghitung efisiensi kerja, swell factor, fill factor. 

4. Menghitung produktivitas aktual. 

5. Perbaikan efisiensi kerja menggunakan metode westinghouse. 

6. Menghitung produktivitas setelah perbaikan efisiensi kerja. 

7. Penambahan jumlah pengisian alat angkut. 

8. Menghitung produktivitas setelah penambahan jumlah pengisian alat 

angkut 

9. Perawatan jalan angkut. 

10. Menghitung produktivitas setelah perawatan jalan angkut. 

Tahapan kegiatan penelitian ini dapat dilakukan dengan baik jika telah 

menghasilkan semua data yang diperlukan sesuai dengan metodologi 

penelitian yang dibuat. Adapun diagram alir penelitian dapat dilihat pada 

(Gambar 1.1). 
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Produktivitas 
Aktual 

Studi Literatur  

Pengumpulan Data Lapangan  

Curah  
Hujan  

Waktu  
Hambatan  

Waktu  
Kerja  

Density Insitu  
dan Loose  

Dimensi Material  
Pada Bucket  

Spesifikasi Alat  
Gali – Muat dan 

Angkut  

Data 
Jalan Angkut 

Waktu 
Edar 

Efisiensi 
Kerja 

Swell 
Factor 

Fill 
Factor 

Perbaikan Efisiensi Kerja  
Menggunakan Metode Westinghouse 

Produktivitas 
Setelah Perbaikan Efisiensi Kerja 

Penambahan 
Jumlah Pengisian 

Alat Angkut 

Produktivitas 
Setelah Penambahan Jumlah Pengisian Alat Angkut 

Produktivitas 
Setelah Perawatan Jalan Angkut 

Produktivitas 
Setelah Perawatan Jalan Angkut 

Perawatan 
Jalan Angkut 

Selesai  
: Tahapan yang dilakukan  

Keterangan :  
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Gambar 1.1  

Diagram Alir Penelitian 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalan penelitian ini terdiri atas enam bab, 

adapun gambaran umum setiap bab sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup 

masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM 

Bab ini terdiri dari keadaan lokasi tugas akhir, seperti sejarah 

ringkas perusahaan, lokasi dan kesampaian daerah, keadaan 

geografi, keadaan geologi, iklim dan cuaca, sumber daya dan 

cadangan, serta kegiatan penambangan. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan sejarah berdiri perusahaan PT Bukit Asam 

(Persero) Tbk, lokasi kegiatan tugas akhir PT Bukit Asam (Persero) 

Tbk, keadaan geologi dan stratigrafi wilayah Banko Barat, Iklim dan 

curah hujan  serta kualitas dari cadangan batubara di tempat 

dilakukannya pengamatan.  

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini memuat tentang waktu kerja, keadaan jalan, faktor yang 

mempengaruhi produksi alat mekanis aktual, serta faktor 

kerserasian alat gali – muat dan alat angkut. 

: Data Given  
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BAB V PEMBAHASAN 

Bab ini memuat tentang upaya – upaya perbaikan terhadap 

parameter – parameter yang dapat memperngaruhi produksi, 

sehingga diharapkan agar target produksi alat gali – muat dan 

angkut tercapai setelah perbaikan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan pelaksanaan tugas akhir di PT Bukit 

Asam (Persero) Tbk. dan beberapa saran yang mungkin dapat 

dipertimbangkan oleh perusahaan tersebut.  
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