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Tambang PT Semen Padang merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dibidang produksi batu kapur yang terletak di Padang, 

Sumatera  Barat.  Sistem  penambangan  yang  diterapkan  di  PT  Semen   

Padang adalah sistem tambang terbuka (open pit) dengan menggunakan metode 

quarry. Kegiatan Penambangan dimulai dengan proses pemboran, peledakan, 

loading dan hauling, crushing dan conveying. 

PT. Semen Padang memiliki beberapa target atau hasil yang perlu dicapai 

dalam setiap bulannya, pada saat ini PT. Semen Padang melakukan kegiatan 

penambangan soil di area 412 Ha dengan menargetkan pengiriman soil ke 

pabrik sebanyak 39.000 ton/bulan, dimana cadangan soil saat ini adalah 18,8 

juta ton. Namun dengan telah dibangunnya LSC (lime Stone Crusher) VI, untuk 

memenuhi suplay soil dibangun juga fasilitas blending soil. Setelah pembangunan 

LSC (lime Stone Crusher) VI selesai, biro perencanaan PT Semen Padang 

membuat rancangan target produksi penambangan soil ke fasilitas blending soil 

sebanyak 

75.000 ton/bulan. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya estimasi jumlah alat gali 

muat dan alat angkut yang akan dipergunakan dalam penambangan soil untuk 

fasilitas blending soil. Dalam mengestimasikan jumlah alat dilakukan 

perhitungan efektifitas kerja alat muat dan alat angkut, produktivitas alat muat 

dan alat angkut serta dilakukan perhitungan jumlah alat muat dan alat angkut 

Dari hasil perhitungan diperoleh kondisi I dibutuhkan 1 unit Excavator 

dengan tipe Komatsu PC 300 dan 3 unit Dump Truck Hino 500 FM260TI dan 

diperoleh Match Factor = 0,7. Dengan menggunakan nilai Match Factor = 1 

(kondisi II) dibutuhkan alat berat untuk penambangan pada area 412 Ha untuk 

fasilitas blending soil adalah Excavator Komatsu pc 300 adalah 1 unit sedangkan 

Dump Truck Hino 500 FM260TI adalah 4 unit. 

Berdasarkan hasil perhitungan produktivitas 1 alat gali muat Excavator 

Komatsu pc 300 memiliki nilai produksi soil sebanyak 103.750,2 ton/bulan dan 

alat angkut Dump Truck Hino 500 FM260TI memiliki nilai produksi  soil 

sebanyak 25.932.6 ton/bulan. 
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