
Adang & Erwin Matematika & Kompuler

IMPLEMENTASI METODE PENGARUH AREA UNTUK PERHITUNGAN
CADANGAN BIJIH NIKEL

Adang Suhendra1

Erwin Suliantoro
Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma
JI. Margonda Raya No. 100 Depok 16424

'adang@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRAKSI
Perhitungan persediaan bahan yang berada di dalam tanah memerlukan suatu me/ode perhitungan
dengan keakurasian yang tinggi sehingga dapat lebih akurat dalam memperkirakan persiapan
kegialan eksploatasinya. Kebutuhan alat yang dapa/ menghitung dengan lebih keakurasian tersebut
dapat disediakan dengan menggunakan aptikasi perhi/ungan cadangan material. Tulisan ini
membahas /entang proses perhitungan perkiraan cadangan khususnya un/uk komoditi Nikel dengan
metode luas pengaruh. Metode ini melakukan perhi/ungan cadangan bijih nikel melalui penyesuaian
format data hasil analisis dari lapangan (analisa eksplorasi data) dan mengelompokkan spesifikasi
bijih nikel dengan sistem zonasi. Selanju/nya dilakukan perhitung masing-masing hasil
pengelompokan /ersebu/ dengan cara mengkompositkan masing-masing /itik berdasarkan
karakteristik yang /elah dideklarasikan. Proses terakhir ada/ah menghitung total nilai volume dan
/onase dari cadangan. Percobaan telah dilakukan menggunakan basis data bor dengan
membandingkan proses perhi/ungan dengan aplikasi Da/amine dan menghasilkan nilai hasil
perhitungan yang berbeda hanya 0.03% dan efisiensi waktu yang sangat signifikan yaitu 1 jam
(proses dilakukan pada aplikasi yang dibua/) berbanding 1 bulan (proses dilakukan pada aplikasi
Datamine). Sis/em ini diharapkan mampu member/kan informasi cadangan dari basis data hasil
analisa.
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PENDAHULUAN
Teknologi yang berkembang dewasa ini

untuk menghitung cadangan dilakukan dengan
perangkat lunak pertambangan seperti
Oatamine, Micromine, Surpac dan lain-lain.
Namun dalam perkembangan teknologi tersebut
untuk pengoperasian nilai memerlukkan waktu
proses pengerjaan yang lama dan memerlukkan
biaya yang tinggi.

Teknik perkiraan cadangan digunakan untuk
memperoleh gambaran potensi khususnya
komoditi nikel berupa volume dan kualitas
komoditi nikel yang diperoleh dari eksplorasi.
Perkiraan cadangan yang dijadikan sebagai
dasar dalam perencanaan penambangan
diperoleh dari data penelitian sampel bor yang
diambil dalam survey lapangan.

Metode perkiraan dapat dilakukan dengan
beberapa metode seperti dengan metode
"Pengaruh area", metode IDS (Inverse Distance
Square), serta metode Krigging (Anonim,
2002) Tentu saja setiap metode memiliki proses
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perhitungan yang panjang seperti pemrosesan
data lapangan, pengelompokan dan perkiraan
tonase. Dengan demikian untuk memudahkan
perhitungan cadangan tersebut diperlukkan
suatu aplikasi yang dapat membantu proses
secara cepat, mudah, dan mendekati tingkat
keakurasian dengan teknik penambangan
dilapangan.

PEMBAHASAN

Metode Perhitungan Cadangan bijih Nikel
dengan Teknik "Pengaruh area"

Secara garis besar proses perhitungan
cadangan dibagi menjadi tiga bagian utama,
yaitu pengelompokan jenis bijih berdasar tipe
batuan atau lapisan batuan yang berdasarkan
pada kebutuhan pangsa pasar internasional,
mengkompositkan masing-masing titik bor agar
dapat diperoleh nilai rata-rata ketebalan dari tiap
perhitungan anal isis data bor, dan menghitung
cadangan sumber daya. Pengelompokan jenis










