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BAB II”
“TINJAUAN PUSTAKA”
Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian
mengenai teori, konsep, serta kajian literatur terhadap penelitian terdahulu yang
menjadi acuan dalam memecahkan masalah pada penelitian ini.
2.1 PENAMBANGAN TERBUKA (Open Pit Mining)
Penambangan merupakan proses eksktrasi mineral berharga dari dalam kulit
bumi. Siklus aktivitas penambangan atau biasa disebut Stages in The Life of Mine¸
secara umum memiliki lima tahapan secara berurutan yang terdiri dari pencarian
(discovering/prospecting), eksplorasi (exploration), pengembangan (development),
eksploitasi (exploitation), dan reklamasi (reclamation). Penjelasan singkat
mengenai tahapan Stages in The Life of Mine menurut Hartman, dkk. (2002),
sebagai berikut :
a. Pencarian
Merupakan tahap pertama dalam pemanfaatan deposit mineral. Di tahap ini
dilakukan pencarian bijih atau mineral berharga lainnya. Karena deposit mineral
berada dibawah permukaan bumi, maka teknik prosepecting langsung dan tidak
langsung akan digunakan. Waktu yang diperlukan untuk proses ini yaitu 1-3
tahun.
b. Eksplorasi
Pada tahap eksplorasi, akan ditentukan seakurat mungkin ukuran dan nilai
deposit mineral, menggunakan teknik yang hampir sama dengan tahap
prospecting akan tetapi lebih halus. Pada tahap ini akan diestimasi nilai tonnage
dan grade. Waktu yang dibutuhkan untuk tahap ini yaitu 2-5 tahun.
c. Pengembangan
Pada tahap pengembangan, pembukaan pengerjaan untuk eksploitasi deposit
mineral mulai dilakukan. Dengan dimulainya penambangan yang sebenarnya
maka bijih akan mulai dihasilkan. Proses ini umumnya berlangsung 2-5 tahun.
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d. Eksploitasi
Tahap eksploitasi bisa dikatakan sebagai tahap di mana proses produksi bijih
mulai diproduksi berskala besar. Metode yang digunakan untuk eksploitasi
tergantung dari jenis mineral dan mempertimbangkan beberapa kondisi geologi.
Terdapat dua metode yang umumnya dipakai yaitu open pit/surface mining dan
underground mining. Tahap ini biasanya dilakukan pada rentang waktu 10-30
tahun.
e. Reklamasi
Tahapan final dari siklus hidup penambangan yaitu reklamasi. Merupakan
proses penutupan proses penambangan, menata ulang, dan mengembalikan nilai
tanah dan air. Selain itu pada tahap ini juga terdapat aktivitas pembongkaran dari
plant dan juga bangunan yang semulanya digunakan sebagai tempat produksi.
Selain itu juga ada proses reklamasi dari limbah dan tailing. Tahap ini umumnya
memerlukan waktu 1-10 tahun.
Pada bahasan diatas sudah dijelaskan bahwa metode penambangan secara
umum dibagi menjadi dua, yaitu metode penambangan terbuka dan penambangan
bawah tanah. Metode penambangan bawah tanah umumnya digunakan untuk
mengeksplorasi material kualitas tinggi dengan cadangan yang relatif sedikit dan
letak blok material berada cukup jauh dari luar permukaan bumi. Hal ini biasanya
berakibat pada produktivitas yang rendah, membutuhkan tingkat kesulitan yang
cukup tinggi dan biaya investasi yang cukup besar. Namun grade tambang yang
diperoleh dengan menggunakan metode ini cukup tinggi.
Kondisi diatas cukup berbeda dengan penambangan terbuka. Penambangan
terbuka merupakan aktivitas eksplorasi blok material tambang yang dilakukan di
permukaan bumi karena blok material yang ingin dieksplorasi diperkirakan berada
tidak terlalu jauh atau bisa dibilang cukup dekat dari permukaan lapisan bumi
(Gambar 2.1). Penambangan terbuka umumnya menghasilkan produktivitas yang
cukup tinggi karena material yang akan dieksplorasi dan diproses sangat besar.
Oleh sebab itu, aktivitas penambangan ini biasanya membutuhkan sejumlah
peralatan dan mesin dalam skala yang cukup besar, misalnya dengan menggunakan
mesin shovel, drill dan truck (Bakhtavar, dkk., 2009).
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Dilihat dari karakteristiknya yang sudah berbeda, maka tantangan pada
penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka juga tentu berbeda. Pada
penambangan terbuka dengan sangat besarnya material yang akan diproses, maka
dibutuhkan nilai cut-off grade optimal yang dapat digunakan sebagai dasar dalam
menentukan layak atau tidaknya sebuah blok material untuk diproses lebih lanjut.
Pada penambangan bawah tanah, penentuan nilai cut-off grade juga menjadi
permasalahan krusial ditambah dengan beberapa tantangan lainnya. Tantangan
utama yang biasanya dihadapi oleh penambangan ini adalah bagaimana
merancang/membuat desain area penambangan yang tepat, sehinga blok material
dengan kualitas yang tinggi akan cepat mudah diambil tentunya dengan biaya
investasi, resiko pengerjaan, dan biaya operasional yang seminimum mungkin (Yi
dan Sturgul, 1987).
Beberapa contoh proyek penambangan di dunia yang menggunakan metode
penambangan bawah tanah antara lain yaitu Cannington Mine (perak dan timbal)
di Australia, Oyu Tolgoi Mine (tembaga) di Mongolia, dan Kiruna Mine (besi) di
Swedia. Sedangkan contoh proyek penambangan yang menggunakan metode
penambangan terbuka yaitu Mir Diamond Mine (Emas) di Rusia, Kalgoorlie Mine
(emas) di Australia, Bingham Canyon Mine (tembaga) di Amerika Serikat,
Grasberg Mine (emas dan tembaga) di Indonesia dan Chuquicamata Copper Mine
(tembaga) di Chile.

Gambar 2.1 Area open pit mining
Sumber : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_pit_mining.jpg
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2.2 CUT-OFF GRADE
Bijih atau ore dapat didefinisikan sebagai kandungan konsentrasi suatu
material yang berharga, sebagai contoh misalnya adalah bijih besi. Mining
Engineers sering memakai istilah tingkatan kualitas atau grade untuk menentukan
fraksi kandungan material berharga yang terdapat di dalam suatu massa batuan yang
diambil secara menyeluruh. Cut-off grade merupakan nilai grade minimum yang
dibutuhkan dalam sebuah massa batuan yang nantinya akan diproses lebih lanjut.
Setiap blok material yang belum memenuhi kriteria minimum ini akan
diklasifikasikan sebagai material sisa atau limbah (Thompson dan Barr, 2014).
Pada umumnya, nilai cut-off grade dinyatakan dalam bentuk persentase.
Taylor (1972) mendefinisikan cut-off grade secara umum sebagai suatu tingkatan
kualitas yang dipakai untuk membagi dua tindakan yang akan dilakukan yaitu (to
mine or to leave) dalam sebuah industri penambangan. Sesuai Gambar 2.2, apabila
nilai cut-off grade yang ditetapkan oleh perusahaan adalah rendah, maka semakin
banyak blok material tambang yang akan diproses, semakin sedikit limbah yang
akan dihasilkan, dan semakin rendah nilai grade rata-rata yang akan diperoleh. Hal
ini berlaku sebaliknya, jika nilai cut-off grade yang ditetapkan oleh perusahaan
adalah tinggi, maka semakin sedikit blok material tambang yang akan diproses,
semakin banyak limbah yang akan dihasilkan, diikuti dengan semakin tinggi nilai
grade rata-rata yang akan diperoleh. Sebagai contoh, jika perusahaan memutuskan
menggunakan nilai cut-off grade sebesar 75%, maka perusahaan hanya akan
mengambil blok material tambang dengan grade sebesar 75% hingga 100%. Hal
ini akan berbeda jika nilai cut-off grade yang ditetapkan sebesar 25%, maka
perusahaan akan mengambil blok material tambang dengan rentang grade yang
lebih luas yaitu 25% hingga 100%.
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Gambar 2.2 Ilustrasi cut-off grade
Sumber: http://www.miningandtheenvironment.com/
Pada industri penambangan, penentuan nilai cut-off grade merupakan salah
satu keputusan yang amat penting bagi perusahaan karena sangat berpengaruh pada
efisiensi sosial dan ekonomi. Nilai cut-off grade juga kerap dijadikan sebagai dasar
studi kelayakan, perencanaan pertambangan, desain teknis penambangan, evaluasi
ekonomi hingga dasar dari segala keputusan di dalam investasi aktivitas
penambangan terbuka (Li dan Yang, 2012).

2.3 KETIDAKPASTIAN PASAR
Pada umumnya, rencana penambangan yang layak bisa mengeksekusi
hambatan dari segi operasional maupun teknikal. Jika sudah didapatkan rencana
yang layak secara teknis dan operasional, maka perusahaan akan mengalihkan
perhatiannya dengan melihat performa dari segi ekonomi. Hal ini dilakukan dengan
mengevaluasi perencanaan penambanganan dan membandingkan daya tarik
ekonomi masing-masing untuk dipilih mana yang memiliki nilai paling menonjol.
Evaluasi

ekonomi

dari

setiap rencana

penambangan diharapkan dapat

memproyeksikan nilai masa depan dari beberapa variabel seperti harga bijih logam
dan nilai tukar mata uang asing (Sabour, dkk., 2008). Variabel tersebut menentukan
pendapatan dan keuntungan di masa depan. Jika variabel-variabel ini diketahui

II-5

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

dengan pasti, akan sangat mudah untuk menghitung nilai ekonomi dari setiap
rencana yang telah diestimasikan.
Dalam kenyataannya, perusahaan penambangan tidak akan pernah mengetahui
harga logam di masa depan. Pertimbangan mendasar dalam penentuan cut-off grade
adalah trade-off antara tingkat harga bijih logam saat ini dengan masa depan
(Thompson dan Barr, 2014). Ketidakpastian pasar merupakan salah satu ancaman
dan resiko bagi keuntungan bisnis ini. Gambar 2.3 menunjukkan rata-rata harga
penjualan bijih besi selama periode 2000-2020 dalam kurensi dollar. Hal ini jelas
menunjukkan bahwa harga sangat fluktuatif dan cenderung tidak memiliki trend
yang konstan, di mana ini mendorong perusahaan agar bisa meramalkan harga biji
logam mendekati benar di masa depan.

Gambar 2.3 Grafik Pergerakan Harga Bijih Besi Tahun 2000-2020
Sumber : https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=ironore&months=240
Ketidakpastian pasar terhadap harga bijih logam dikuantifikasi menggunakan
permodelan stokastik dan juga berdasarkan historis dari perilaku pasar. Pemilihan
model yang sesuai dengan variabel pasar, bergantung pada perilaku variabel
tersebut di masa lalu. Beberapa variabel yang tidak menunjukkan tingkat
ekuilibrium konstan jangka panjang, seperti halnya harga biji logam berharga
(emas, perak dan paladium) umumnya dimodelkan dengan menggunakan Model
Geometric Brownian Motion (GBM). Model ini pertama kali dikenalkan oleh Rober
Brown pada tahun 1827. Adapun rumus model GMB adalah sebagai berikut:

𝑑𝑆 = 𝛼𝑆𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑑𝑊𝑡

(2.1)
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di mana:
𝛼
𝜎
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: expected trend rate
: standar deviation

dz : increment standard Weiner process
S

: metal prices

Jika variabel pasar memiliki kecenderungan kembali ke tingkat ekuilibrium
jangka panjang, seperti halnya harga logam dasar (besi dan aluminium) maka dapat
digunakan Model Mean Reverting Process (MRP). Model ini pertama kali
dikenalkan oleh Ornstein dan Uhlenbeck (1930). Adapun model MRP sebagai
berikut:

𝑑𝑆𝑡 = 𝜆 (µ − 𝑆𝑡 )𝑑𝑡 + 𝜎 𝑑𝑊𝑡

(2.2)

di mana:
λ

: rate of mean reversion

µ

: long-term mean

σ

: volatility

Ketiga parameter di atas merupakan parameter utama dalam Mean Reverting
Process atau sering dikenal dengan Vasicek Model. Ketiga parameter tersebut selalu
bernilai positif (Chaiyapo, 2017).
Persamaan (2.2) dapat dijadikan persamaan diskrit sebagai berikut:

𝑆𝑡 = 𝑒 −𝜆𝛥𝑡 𝑆𝑡−1 + (1 − 𝑒 −𝜆𝛥𝑡 ) µ + 𝜎 √

(1− 𝑒 −2𝜆𝛥𝑡)
2𝜆

𝛥𝑊𝑡

(2.3)

Di mana Δt dapat diterima jika nilainya kecil dan ΔWt adalah distribusi normal
identik dan independen. Rumus ini dapat digunakan untuk menyimulasi harga
komoditas di masa depan. Keuntungan dari kedua model tersebut dibanding dengan
model kompleks lainnya adalah bahwa parameter modelnya dapat diestimasi
berdasarkan data historis.

II-7

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

2.4 INFLUENCE DIAGRAM
Influence diagram sering digunakan dalam penelitian untuk mempermudah
dalam proses penyusunan model matematis. Tabel 2.1 menunjukkan kaidah
diagram yang digunakan oleh Daellenbach dan McNickle (2005).
Tabel 2.1 Notasi dalam influence diagram

Notasi

Keterangan
Menunjukkan keputusan, aturan keputusan, dan
input yang dapat dikendalikan.

Menunjukkan data, batasan, dan input yang
tidak dapat dikendalikan

Menunjukkan variabel sistem yang terdiri dari
atribut komponen dan nilai variabel

Menunjukkan output
Menunjukkan hubungan pengaruh antara dua
X

Y

notasi (Y dipengaruhi oleh X)

Notasi mengidentifikasi beberapa elemen yang terlibat dalan influence
diagram seperti control inputs (input yang terkendali), uncontrollable inputs (input
yang tidak terkendali), output, dan komponen sistem. Komponen sistem
direpresentasikan dengan atribut-atributnya, karena hal ini berpengaruh atau
berubah dengan adanya influence relationships. Masing-masing atribut ditunjukkan
secara terpisah dan dapat dilihat pada variabel-variabel sistem. Untuk atribut yang
dapat dihitung, variabel sistem adalah nilai dari corresponding state variable
(Daellenbach dan McNickle, 2005).

II-8

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

2.5 MODEL ACUAN PENELITIAN
2.5.1 Model Penelitian Lane (1964)
Model yang dikenalkan oleh Lane (1964) menggunakan metode heuristic
untuk menentukan cut-off grade optimal dengan fungsi maksimasi Net Present
Value (NPV) dari sebuah proyek penambangan dengan tiga konstrain utama yaitu
kapasitas proses mining, concentrating dan refining dengan mempertimbangkan
distribusi sebaran grade dan beberapa parameter ekonomi. Adapun persamaan
fungsi objektif maksimasi NPV dengan nilai cut-off grade optimal sebagai variabel
keputusan sebagai berikut:
𝐶𝐹

𝑖
𝑀𝑎𝑥 𝑁𝑃𝑉 = (∑𝑁
𝑖 = 0 (1+𝑑)𝑖 )

𝐶𝐹𝑖 = (𝑆𝑖 − 𝑟𝑖 ). 𝑄𝑟𝑖 − 𝑐𝑖 . 𝑄𝑐𝑖 − 𝑚𝑖 . 𝑄𝑚𝑖 − 𝑓. 𝑇.

(2.4)
(2.5)

dengan batasan:
𝑄𝑚𝑖 ≤ 𝑀 untuk i = 1,…., N

(2.6)

𝑄𝑐𝑖 ≤ 𝐶 untuk i = 1,…., N

(2.7)

𝑄𝑟𝑖 ≤ 𝑅 untuk i = 1,…., N

(2.8)

𝑄𝑟𝑖 = 𝑔 . 𝑦. 𝑄𝑐𝑖

(2.9)

di mana :
i : indikator tahun
N : umur tambang (tahun)
S : harga logam ($/ton)
M : kapasitas mining (ton/tahun)
C : kapasitas concentrator (ton/tahun)
R : kapasitas refinery (ton/tahun)
m : biaya mining ($/ton)
c : biaya concentrating ($/ton)
r : biaya refinery ($/ton)
f : biaya tetap/ fixed cost ($/tahun)
g : rata-rata grade (%)
y : recovery rate (%)
d : discount rate (%)
CF: Cash Flow ($)
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Qm : jumlah material yang di tambang (ton/tahun)
Qc : jumlah ore yang dikirim ke concentrate plant (ton/tahun)
Qr : jumlah konsentrat yang di kirim ke proses refinery (ton/tahun)

2.5.2 Model Penelitian Osanloo, dkk. (2008)
Pada penelitian ini, Osanlo dkk mengembangkan model Lane (1964) dengan
mempertimbangkan biaya operasi pembuangan/pengelolaan limbah dan tailings
asam dan non asam. Persamaan dari model ini ditunjukkan sebagai berikut:
𝐶𝐹

𝑖
𝑀𝑎𝑥 𝑁𝑃𝑉 = (∑𝑁
𝑖 = 0 (1+𝑑)𝑖 )

𝐶𝐹𝑖 = (𝑆𝑖 − 𝑟𝑖 ). 𝑄𝑟𝑖 − 𝑚𝑖 . 𝑄𝑚𝑖 − 𝑎𝑖 . 𝐴𝑖 . (𝑄𝑚𝑖 − 𝑄𝑐𝑖 ) − 𝑏𝑖 . 𝐵𝑖 . (𝑄𝑚𝑖 −
𝑄𝑐𝑖 ) − 𝑐𝑖 . 𝑄𝑐𝑖 − 𝑢𝑖 . 𝑈𝑖 . (𝑄𝑐𝑖 − 𝑄𝑟𝑖 ) − 𝑣𝑖 . 𝑉𝑖 . (𝑄𝑐𝑖 − 𝑄𝑟𝑖 ) − 𝑓. 𝑇
(2.10)
dengan batasan:
𝑄𝑚𝑖 ≤ 𝑀 untuk i = 1,…., N
𝑄𝑐𝑖 ≤ 𝐶 untuk i= 1,…., N
𝑄𝑟𝑖 ≤ 𝑅 untuk i = 1,…., N
𝑄𝑟𝑖 = 𝑔 . 𝑦. 𝑄𝑐𝑖
𝐴𝑖 + 𝐵𝑖

=1

(2.11)

𝑈𝑖 + 𝑉𝑖

=1

(2.12)

di mana:
i : indikator tahun
N : umur tambang (tahun)
S : harga logam ($/ton)
M : kapasitas mining (ton/tahun)
C : kapasitas concentrator (ton/tahun)
R : kapasitas refinery (ton/tahun)
m : biaya mining ($/ton)
c : biaya concentrating ($/ton)
r : biaya refinery ($/ton)
f : biaya tetap/ fixed cost ($/tahun)
g

: rata-rata grade (%)

y

: recovery rate (%)
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d

: discount rate (%)

CF : Cash Flow ($)
Qm : jumlah material yang di tambang (ton/tahun)
Qc : : jumlah ore yang dikirim ke concentrate plant (ton/tahun)
Qr : jumlah konsentrat yang di kirim ke proses refinery (ton/tahun)
a

: biaya pengolahan limbah non asam ($/ton)

b

: biaya pengolahan limbah asam ($/ton)

u

: biaya pengolahan tailings non asam ($/ton)

v

: biaya penglahan tailings asam (($/ton)

A : kandungan limbah non asam (%)
B : kandungan limbah asam (%)
U : kandungan tailings non asam (%)
V : kandungan tailings asam (%)

1.6. PERBANDINGAN MODEL ACUAN DENGAN MODEL YANG
DIKEMBANGKAN
Subbab ini menjelaskan perbandingan model acuan dengan model yang akan
dikembangkan pada penelitian ini. Perbandingan model penelitian ini dengan
model penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Thompson dan Barr (2014)

Mutaqqin dan Rosyidi (2016)

√

√

√

Penelitian ini

Gama (2013)

Azimi, dkk (2013)

Narei dan Osanloo (2011)

Sabour, dkk (2008)

Karakteristik Model

Osanloo, dkk (2008)

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Model Penentuan Cut-off Grade

Fungsi Tujuan
Maksimasi Profit

Maksimasi NPV

√

√

√

√

Decision Variable
Cut-off Grade

√

√

√

√
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√

√
√

Dynamic and Stochastic Programming

Single Deposit
Multiple Deposit
Distribusi Deposit Tambang

√

Deterministik

√

√

Waste Removal Cost

Fixed Cost

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√
√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Reclamation Cost
Marketing/Selling Stage Cost

√

√
√

√

Valuable Waste Materials Revenue
Cost Structure
Processing/Concetrating Cost

√

√

Reclamation Revenue

Mining Cost

√

√

Stokastik
Karakteristik Harga Jual
Stokastik
Revenue Structure
Metal Sales Revenue

√

√

Solusi Analitik Matematis
Karakteristik Deposit Tambang

Deterministik

Penelitian ini

√

Mutaqqin dan Rosyidi (2016)

√

Thompson dan Barr (2014)

Azimi, dkk (2013)

√

Gama (2013)

Narei dan Osanloo (2011)

Metode Pencarian Solusi Optimal
Lane's Algorithm (Heuristik)

Sabour, dkk (2008)

Karakteristik Model

Osanloo, dkk (2008)

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Model Penentuan Cut-off Grade (lanjutan)

√
√

√

√

√
√

Penelitian ini mengacu pada empat model penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya. Penelitian yang pertama mengacu pada model yang dikenalkan oleh
Lane (1964) yaitu model penentuan cut-off grade optimal dengan pendekatan
heuristic, fungsi tujuannya adalah maksimasi NPV dengan cut-off grade optimal
sebagai variabel keputusannya. Pada metode ini, selain mempertimbangkan
distribusi grade juga mempertimbangkan kapasitas produksi dari setiap proses
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penambangannya yang terdiri dari proses mining, concentrating dan refining.
Kemudian Narrei, dkk. (2008) mengembangkan model tersebut dengan
mempertimbangkan biaya operasi pembuangan/pengelolaan limbah maupun
tailings. Jenis limbah dan tailings dibagi menjadi dua yaitu asam dan non asam.
Tidak berhenti sampai disitu, model tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh
Narrei dan Osanloo (2011), dengan mempertimbangkan pendapatan dari
pengolahan ulang limbah dan tailings yang masih mempunyai nilai ekomomis, serta
biaya dan pendapatan dari hasil proses reklamasi.
Kemudian dari ketiga penelitian tersebut belum memperhitungkan
ketidakpastian harga logam di pasar. Pada model yang digunakan, harga selalu
bersifat

deterministik.

Harga

komoditas

logam

umumnya

dimodelkan

menggunakan model Geometic Browmian Motion dan Mean Reverting Process/
Vasicek Model (Schwartz, 1997). Model tersebut dikenalkan pertama kali oleh
Ornstein dan Uhlenbeck (1930). Pada penelitian ini, akan dikembangkan model
baru dengan mengintegrasikan model yang dikembangkan oleh Narrei dan Osanloo
(2011) dengan model yang dikembangkan oleh Ornstein dan Uhlenbeck (1930).
Sehingga pada model ini akan mempertimbangkan reklamasi, pengolahan ulang
limbah, dan juga ketidakpastian harga logam di pasar.
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