
Seminar Sistem Informasi Indonesia 2009 (SESINDO 2009) Jurusan Sistem Informasi FTIf ITS Surabaya 

50 

PENGENDALIAN OPTIMAL MODEL DISKRIT DALAM EKSTRAKSI 

BIJIH TAMBANG 

 

Ricky Eka Putra 

Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi 

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) 

rickyeka25@yahoo.com 
 

Latar Belakang 
Analisis ekonomi dinamis sudah ada lebih dari 

setengah abad yang lalu. Setelah Perang Dunia II, 

berbagai teori pengendalian optimal yang telah 

dikembangkan oleh ahli matematika terapan, sekarang 

dapat digunakan juga bagi ahli ekonomi. 

Pada umumnya penyelesaian pengendalian optimal 

dilakukan pada ekonomi statis tetapi dewasa ini telah 

dikembangkan penyelesaian pengendalian optimal pada 

ekonomi dinamis. Pengekstraksian bijih tambang 

merupakan salah satu contoh ekonomi dinamis. Dalam 

hal ini, pengambilan hasil ekstraksi bijih tambang juga 

bergantung pada perubahan waktu, sehingga diperlukan 

suatu optimasi dinamis. Metode Pontryagin’s Maximum 

Principle adalah salah satu metode penyelesaian untuk 

optimasi dinamis. 

Penjelasan mengenai optimasi dinamis dalam 

pengekstraksian bijih tambang, mendorong keinginan 

untuk menjadikannya sebagai materi dalam penelitian 

ini.  

 

Rumusan Masalah 
Dengan latar belakang seperti yang telah tertera di 

atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah bagaimana mendapatkan kondisi maksimal 

pada nilai barang tambang. Nilai barang tambang yang 

maksimal bergantung pada jumlah pengambilan hasil 

ekstraksi bijih tambang yang optimal. Oleh karena itu, 

jika jumlah pengambilan hasil ekstraksi bijih tambang 

adalah optimal maka nilai barang tambang adalah 

maksimal. 

 

Batasan 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

dibatasi dengan pengamsumsian bahwa hanya satu jenis 

bahan tambang yang merupakan hasil pengekstraksian 

dan semua faktor penghalang dalam penambangan 

diasumsikan tidak ada kecuali 2 faktor yang disebabkan 

oleh suku bunga dan bijih tambang itu sendiri. 

 

Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan 

kondisi optimal dalam pengambilan hasil ekstraksi bijih 

tambang supaya nilai barang tambang maksimal, 

sehingga dapat diperoleh keuntungan yang maksimal 

mulai dari t = 0 sampai dengan t = T, dan pada saat 

bersamaan juga menjaga ketersediaan barang tambang 

sampai dengan T periode yang telah ditentukan. Tujuan 

berikutnya adalah mendapatkan bentuk simulasi 

pengendalian optimal dalam pertambangan yang telah 

dievaluasi, dengan menggunakan Matlab. 

 

Tinjauan Pustaka 
Pengendalian optimal adalah suatu upaya untuk 

mempertahan suatu keadaan agar selalu dalam kondisi 

yang optimal. Pada prinsipnya, tujuan dari pengendalian 

optimal adalah menentukan signal yang akan diproses 

dalam plant dan memenuhi konstrain fisik. Kemudian, 

pada waktu yang sama dapat ditentukan ekstrim 

(maksimum/minimum) yang sesuai dengan kriteria 

performance index. Dalam penelitian ini bertujuan 

memaksimalkan performance index. 

Suatu fungsi Hamiltonian didefinisikan 

),,(),,( tuxgtuxfH     (1) 

Dengan f (x,u,t) = fungsi yang terdapat pada 

performance index, g(x,u,t) = model matematikanya, λ
= pengali Lagrange. 

Kondisi stasioner : 0
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Persamaan costate : ,
x
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Dalam hal ini kondisi batas juga perlu untuk 

diperhatikan. Pada persamaan state dan costate syarat 

batasnya adalah tt 0 . Selanjutnya, akan didapatkan 

control u* (t) yang optimal. 

Discount factor adalah faktor penghalang yang 

disebabkan oleh suku bunga. Dalam discount factor, 

nilai investasi akan berkurang seiring dengan 

bertambahnya waktu. Sehingga dapat diasumsikan 

bahwa nilai investasi sekarang dalam discount factor 

adalah sama dengan nilai investasi padaT tahun dalam 

suku bunga majemuk. Sebaliknya, nilai investasi pada 

T  tahun dalam discount factor adalah sama dengan nilai 

sekarang dalam suku bunga majemuk. 
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