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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengamatan tugas akhir yang 

telah dilakukan di pit 3 timur tambang banko barat PT Bukit Asam (Persero) 

Tbk, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Produksi alat mekanis untuk penambangan batubara pada kondisi 

awal dengan 1 unit alat gali - muat Excavator Volvo EC 460 BLC 

adalah 93.230,94 ton/bulan dan 5 unit dan Dump Truck Nissan CWB 

DT 45 adalah 93.206,87 ton/bulan. 

2. Produktivitas yang dihasilkan belum mencapai target produksi yang 

diinginkan sebesar 100.000 ton. 

3. Dengan mengoptimalkan kerja alat gali - muat dan angkut yang 

dilakukan untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan perbaikan 

efisiensi kerja, maka efisiensi kerja dengan metode wastinghouse 

untuk alat gali - muat adalah sebesar 51,79% menjadi 55,93% 

sedangkan untuk alat angkut 66,31% menjadi 71,58% dan 

penambahan jumlah kapasitas alat angkut dari 8 kali pengisian 

menjadi 9 kali pengisian. 

4. Setelah dilakukan perbaikan efisiensi kerja maka produktivitas alat 

muat Excavator Volvo EC 460 BLC meningkat dari 93.230,94 
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ton/bulan menjadi  100.674,08 ton/bulan sedangkan Dump Truck 

Nissan CWB DT 45 meningkat dari 93.206,87 ton/bulan menjadi 

100.638,81 ton/bulan. Setelah dilakukan penambahan jumlah 

pengisian dan perawatan jalan angkut produktivitas alat angkut 

meningkat dari 100.638,81 ton/bulan menjadi 119.925,12 ton/bulan. 

5. Setelah dilakukan perbaikan maka target produksi sebesar 100.000 

ton tercapai. 

 

6.2 Saran 

1. Pada saat alat gali - muat melakuan perbaikan (service) selama waktu 

yang ditentukan, maka hal – hal yang dapat dilakukan adalah mem-

backup dengan satu alat gali – muat sehingga alat angkut yang 

dilayani oleh alat gali - muat tersebut tetap bekerja tanpa harus 

menunggu alat gali - muat selesai diperbaiki (service).  

2. Selalu merawat dan menjaga kondisi daerah kerja terutama di 

permukaan jalan agar selalu datar tidak bergelombang sehingga 

aktivitas kerja dari alat gali – muat dan alat angkut tidak terganggu, 

untuk pelaksanaannya bisa dipakai alat bantu motor grader atau 

bulldozer. 

3. Untuk Dump Truck Nissan CWB DT 45 sebaiknya dimodifikasi baknya 

agar dapat memuat pengisian bucket menjadi 9 kali. 
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