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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam(SDA) 

yang sangat besar, baik itu berupa hasil hutan maupun hasil tambang yang berupa bijih, 

minyak bumi, maupun mineral. Salah satunya yakni logam khususnya, yang memiliki banyak 

kegunaan dan mempunyai potensi besar untuk dikembangkan adalah logam Nikel (Ni). Nikel 

mempunyai potensi sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia karena terdapat di 

beberapa lokasi dalam jumlah sumber daya yang cukup besar untuk mensuplai kebutuhan 

nikel dalam negeri maupun untuk diekspor ke luar negeri. Salah satu daerah penghasil nikel di 

Indonesia adalah Pulau Obi Halmahera Selatan yang diusahakan oleh PT. Wanatiara 

Persada. 

 PT. Wanatiara Persada merupakan perusahaan perseroan terbatas (PT) yang 

merupakan perusahaan penanam modal dalam negeri dan bergerak dalam bidang 

penambangan nikel dan mineral pengikutnya (DMP). PT. Wanatiara Persada telah memiliki 

izin usaha melalaui surat keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 55 Tahun 2010 tanggal 22 

Maret 2010 tentang penyesuaian KP-eksplorasi menjadi persetujuan Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) eksplorasi bahan galian nikel DMP seluas 2.483 Ha di Desa Kawasi dan 

sekitarnya, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam kegiatan penambangan PT 

Wanatiara persada melakukan kegiatan penimbunan Fly Ash (FABA) dari pengolahan bijih 

niken, pada penimbulan flay ash ini akan berdampak pada penurunan kualitas air bawah 

permukaan, sehinggah perlu dilakukan peneboran untuk monitoring kualitas airtanah tersebut. 

Dimana pengeboran ini difokuskan pada lokasi penimbuanan(tanah orginal) dan pada area  

penimbuana FABA, pada kegiatan pengeboran di dua jenis matriyal yang berbeda ini akan 

berdampak pada kecepatan pengeboran juga, sehingga dalam dalam penelitian ini difokuskan 

pada waktu kecepatan (Cycle Time) pengeboran pada titik 03 dan titik 04 pada blok 02 di PT. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam kegiatan penelitian ini adalah bagaimana 

Perbandingan kecepatan Cycle time kerja Pengeboran pada Blok 2 titik bor  03 dan titik bor 04 

pada kegiatan pengeboran di PT. Wanatiara Persada  

1. Efisiensi  kerja alat bor kegiatan pengeboran 

2. Faktor-Faktor yang berpengaruh perbandingan kecepatan cycle time kerja 

pengeboran 

1.3 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah pada penelitian ini terfokus pada perbandingan kecepatan 

dan Cycle time kerja Pengeboran pada Blok 2 titik bor  03 dan titik bor 04 pada kegiatan 

pengeboran di PT. Wanatiara Persada  

1.4  Tujuan penelitian  

 Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kecepatan dan Cycle time kerja pengeboran pada titik bor 03 pada 

kegiatan pengeboran di PT. Wanatiara Persada. 

2. Mengetahui Cycle time kerja pengeboran pada titik bor 04 pada kegiatan 

pengeboran di PT. Wanatiara Persada. 

3. Mengetahui perbandingan tentang kecepatan dan Cycle time kerja pengeboran 

pada titik bor 03 dan titik bor  04 pada kegiatan pengeboran di PT. Wanatiara 

Persada. 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai produktifitas pengeboran 

pada lokasi penelitian. 

2. Dari hasil pengeboranlah dapat diketahui kecepatan cycle time kerja alat bor. 

3. Dapat mengetahui faktor faktor apa yang menjadi penghambat dan kemudian 

dijadikan bahan evaluasi bagi perkerjaan. 

4. Mendapat pengalaman serta dapat membandingkan antar ilmu yang diperoleh dari 

perkuliahan secara teori dengan melihat lansung dilapangan. 


