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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Krisis finansial yang terjadi saat ini membuat turunnya minat masyarakat 

untuk berinvestasi di pasar modal dan beralih ke jenis investasi lain yang lebih 

aman dan menguntungkan. Emas adalah salah satu jenis investasi yang paling 

banyak diminati masyarakat dunia saat ini karena harganya yang cenderung stabil 

dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini memacu para produsen emas 

untuk terus meningkatkan produksinya. 

Cadangan emas di Indonesia diperkirakan mencapai 4.250 ton sementara 

produksi saat ini baru mencapai 126,6 ton. Potensi endapan emas di Indonesia 

terdapat dihampir setiap daerah, seperti di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau 

Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 

(Departement Energi dan Sumber Daya Mineral, 2009). 

PT Newmont Nusa Tenggara merupakan salah satu produsen emas 

terbesar di Indonesia yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Cadangan 

bijih mineral di Batu Hijau diperkirakan mencapai 1,1 miliar ton dengan 

kandungan tembaga 0,46 persen per ton dan emas 0,37 gram per ton (Antara, 

2007).  

Dalam kondisi ekonomi saat ini, PT. Newmont Nusa Tenggara berusaha 

untuk meningkatkan produksi dengan sumber daya yang tersedia. Alat berat 

merupakan alat produksi utama yang digunakan oleh PT. Newmont Nusa 

Tenggara untuk memproduksi sumber daya mineral yang terkandung di Batu 

Hijau Nusa Tenggara Barat. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
http://id.wikipedia.org/wiki/Riau
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara
http://id.wikipedia.org/wiki/Maluku
http://id.wikipedia.org/wiki/Papua
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Alat berat yang digunakan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara umumnya 

merupakan alat berat dengan merek Caterpillar. Kepercayaan tersebut 

mengharuskan pemasok alat berat merek Caterpillar, dalam hal ini PT. Trakindo 

Utama, untuk memberikan pelayanan terbaiknya yaitu pelayanan kelas dunia. 

PT. Trakindo Utama sebagai agen tunggal alat berat merek Caterpillar  di 

Indonesia mendapatkan kontrak kerja dari  PT. Newmont Nusa Tenggara untuk 

memelihara dan memperbaiki alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan 

penambangan di Batu Hijau.  Kontrak kerja tersebut merupakan jaminan 

ketersediaan  alat berat yang diberikan oleh PT. Trakindo Utama kepada PT 

Newmont Nusa Tenggara melalui manajemen pemeliharaan alat berat untuk 

mendukung kegiatan operasional pertambangan. 

Pemeliharaan mesin berperan sangat penting dalam menjamin ketersediaan 

mesin yang optimum, menjamin kesiapan operasional mesin, mendukung usia 

kegunaan mesin sebagai aset, menciptakan efektifitas dan efisiensi kerja mesin 

yang optimum selain itu juga menjamin kesehatan dan keselamatan manusia 

pengguna mesin tersebut serta menjamin kelestarian lingkungan yang pada 

akhirnya menghasilkan produktifitas mesin yang optimum. 

Salah satu jenis alat berat yang harus dijamin ketersediaanya adalah Motor 

Grader 24H. Motor Grader merupakan alat berat pendukung kegiatan 

penambangan yang berfungsi dalam pembuatan dan pemeliharaan jalan 

pertambangan, terutama jalan yang akan dilalui oleh Off Highway Truck yang 

akan mengangkut bijih mineral hasil tambang. 

Ketersediaan mesin dari alat berat jenis Motor Grader 24H tersebut sangat 

kritikal keberadaannya di dalam  mendukung operasional  pertambangan. Jalan 
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tambang yang terus berubah setiap hari dan juga besar dan beratnya alat-alat berat 

yang melalui jalan tersebut akan menyebabkan jalan cepat rusak dan berlubang.  

Peranan Motor Grader di area pertambangan adalah untuk tetap menjaga 

kualitas jalan tetap baik dan juga untuk membuat jalur lintasan tambang yang baru. 

Kondisi jalan yang baik akan mendukung tercapainya produksi yang optimal.  

Waktu tempuh dari lokasi loading ke lokasi unloading akan lebih singkat 

jika kondisi jalan baik, rata, tidak berlubang dan tidak bergelombang. Realibility 

komponen alat-alat berat lainya dapat ditingkatkan, karena kondisi jalan yang baik 

akan sangat membantu memperpanjang umur suspensi dan rem dan juga 

mencegah frame dari keretakan terutama untuk Off Highway Truck yang mampu 

membawa beban material hingga 246 ton.  

Panjang pisau potong yang dimiliki Motor Grader 24H adalah 24 kaki. 

Jika kecepatan rata-rata dalam berkerja adalah 15 km/jam, maka kapasitas 

produksi yang dapat dihasilkan oleh sebuah Motor Grader 24H adalah 77.355 

m²/jam. Motor Grader 24H yang harus dipelihara berjumlah empat unit. 

Keterbatasan jumlah Motor Grader menuntut produktifitas yang tinggi dari Motor 

Grader 24H. Produktifitas pada alat berat diukur dengan menghitung  jumlah 

ketersediaan mesin atau Mechanical Availability yang siap digunakan untuk 

aktifitas pertambangan. Di dalam kontrak kerja pemeliharaan dan perbaikan target 

Mechanical Availability harus dicapai adalah 90%.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Persoalan (manajemen dilema) yang dihadapi oleh PT Trakindo Utama 

saat ini adalah selama periode Januari 2008 hingga Januari 2009 rata-rata 
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Mechanical Availability yang dicapai dari empat Motor Grader 24H yang 

dipelihara oleh PT. Trakindo Utama hanya mencapai 80,5% dari target 90%. 

Tidak tercapainya target Mechanical Availability yang ditetapkan diawal kontrak 

menyebabkan PT. Trakindo Utama mendapatkan penalti berupa denda dari PT. 

Newmont Nusa Tenggara. Lebih rendahnya nilai Mechanical Availability yang 

dicapai oleh Motor Grader 24H juga berdampak langsung terhadap kegiatan 

operasional pertambangan yang akan berpengaruh terhadap penurunan hasil 

produksi yang dicapai oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. 

PT. Trakindo Utama dihadapkan pada pertanyaan apa yang menyebabkan 

Mechanical Availability tidak tercapai. Untuk  menjawab pertanyaan tersebut 

diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan Mechanical Availability yang akan berdampak langsung terhadap 

peningkatan kapasitas produksi. 

Untuk mengetahui seberapa efektif pemeliharaan yang telah dilakukan dan  

juga  bagaimana cara untuk meningkatkan Mechanical Availability pada Motor 

Grader 24H, perlu dilakukan analisis peningkatan kinerja manajemen 

pemeliharaan  dengan menggunakan metode Six Sigma pada alat berat Motor 

Grader 24H di PT. Trakindo Utama Cabang Batu Hijau Nusa Tenggara Barat. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengukur dan menganalisis kinerja pemeliharaan Motor Grader 24H di PT. 

Trakindo Utama Cabang Batu Hijau  Nusa Tenggara Barat. 
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2. Menganalisis masalah-masalah yang terjadi di dalam manajemen 

pemeliharaan Motor Grader 24H di PT. Trakindo Utama Cabang Batu Hijau  

Nusa Tenggara Barat. 

3. Memberikan masukan berupa rekomendasi kepada pihak manajemen 

perusahaan sehubungan dengan kinerja pemeliharaan Motor Grader 24H saat 

ini, dan strategi untuk meningkatkan kinerja pemeliharaan pada alat berat 

Motor Grader 24 H. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kinerja pemeliharaan Motor Grader 24H di PT. Trakindo 

Utama Cabang Batu Hijau Nusa Tenggara Barat yang akan meningkatkan 

penerimaan perusahaan dari kontrak pemeliharaan  alat berat Motor Grader 

24H dengan PT. Newmont Nusa Tengara 

2. Dapat menjadi referensi bagi para praktisi yang bergerak di bidang 

manajemen pemeliharaan peralatan pada umumnya, khususnya pada 

manajemen pemeliharaan alat berat Motor Grader 24H di PT. Trakindo 

Utama Cabang Batu Hijau Nusa Tenggara Barat. 

 

1.5   Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pembahasan peningkatan 

kinerja pemeliharaan alat berat Motor Grader 24H agar dapat meningkatkan 

Mechanical Availability dalam mendukung operasional pertambangan di PT. 

Newmont Nusa Tenggara. 




