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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perencanaan sistem tambang terbuka, analisis kestabilan 

lereng, hidrologi dan hidrogeologi perlu dilakukan untuk mendapatkan desain 

tambang yang aman dan ekonomis.  

Aktivitas manusia yang berhubungan dengan penggalian atau 

penimbunan akan selalu menghadapi permasalahan dengan lereng, baik 

berupa lereng kerja (working slope) maupun lereng akhir (final slope). Lereng 

– lereng tersebut harus dianalisis kemantapannya untuk mencegah bahaya 

kelongsoran yang dapat terjadi sewaktu-waktu, karena berhubungan dengan 

keselamatan kerja, keamanan peralatan dan harta benda serta kelancaran 

produksi.  

Selain masalah kestabilan lereng, banyak tambang terbuka batubara 

terutama tambang – tambang yang berada di dekat aliran sungai, 

mempunyai masalah dengan adanya airtanah maupun air limpasan. Oleh 

karena itu, studi hidrogeologi perlu dan bahkan harus dilakukan agar dapat 

memperkirakan model sistem keseimbangan air (water balance) di tambang, 

dan karakteristik aliran dan atau rembesan airtanah yang potensial akan 

masuk ke dalam area bukaan tambang. Berdasarkan kondisi dan sifat aliran 

airtanah tersebut, kemudian dapat didesain suatu sistem pengendalian air 

tambang agar tidak mengganggu operasi penambangan. Demikian juga, 
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sistem untuk mengontrol tekanan airtanah di sekitar lereng bukaan tambang 

dapat disarankan agar tidak mengganggu kemantapan lereng bukaan 

tambang. 

Airtanah adalah salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap 

kelancaran operasi penambangan batubara metode tambang terbuka, 

karena mempengaruhi kondisi kerja dan masuknya air ke dalam bukaan 

tambang, serta menyebabkan adanya tekanan air pori di dalam massa 

batuan atau tanah yang dapat menyebabkan menurunkan kekuatan geser 

tanah/batuan sehingga mempengaruhi stabilitas lereng bukaan tambang 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu 

penelitian mengenai geoteknik, hidrologi dan hidrogeologi untuk evaluasi 

desain lereng pada pit selatan tambang batubara CV Jasa Andhika Raya. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.2.1 Maksud Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah melakukan analisis kemantapan lereng 

untuk mendukung rencana penambangan batubara tambang terbuka 

berdasarkan data hasil uji laboratorium dari contoh geoteknik yang telah 

diambil pada titik bor geoteknik. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan 

penyelidikan hidrologi untuk mendapatkan gambaran air permukaan, serta 

studi hidrogeologi untuk mendapatkan gambaran airtanah di daerah konsesi 

lahan tambang CV Jasa Andhika Raya. 
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1.2.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengetahui karakteristik kestabilan lereng tambang; 

2. Merekomendasikan geometri lereng bukaan tambang keseluruhan, 

lereng tunggal dan lereng timbunan;  

3. Mengetahui luasan catchment area di sekeliling rencana bukaan 

tambang; 

4. Mengetahui debit air limpasan dan airtanah direncana bukaan 

tambang; 

5. Menentukan dimensi saluran tambang.  

 

1.3 Batasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada analisis kemantapan lereng, air limpasan 

dan airtanah. Pada analisis kemantapan lereng dilakukan di pit selatan 

dengan variasi sudut lereng dan elevasi bukaan tambang. Selain itu, juga 

dibahas mengenai air limpasan di sekitar rencana bukaan tambang serta 

pergerakan airtanah dan pengaruh adanya aliran air sungai Mahakam yang 

dekat dengan pit yang berpotensi mengganggu kegiatan operasi 

penambangan.  
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1.4 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi geoteknik 

 Pengambilan dan pengumpulan data-data geoteknik sebagai input 

parameter desain lereng. 

 Pemodelan lereng bukaan tambang, yaitu membuat model-model 

untuk analisis kemantapan lereng bukaan tambang menggunakan 

Metode Kesetimbangan Batas (LEM). 

 Menentukan rekomendasi geometri lereng yang paling optimal. 

2. Studi hidrogeologi 

 Studi literatur dan inventarisasi data hidrologi seperti curah hujan, hari 

hujan. 

 Pengumpulan data berupa pengeboran inti (geoteknik/geohidrologi), 

uji permeabilitas (permeability test), pengukuran debit sungai dan 

elevasi muka sungai pada saat banjir. 

 Evaluasi dan analisis data primer maupun data sekunder . 
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Gambar 1.1 

Metodologi Penelitian 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini dibagi dalam enam bab utama, 

dimana bab yang satu berhubungan dengan yang lainnya sehingga dapat 

memudahkan dalam memahami permasalahan dan penyusunan dalam 

bentuk tulisan. Sistematika penulisan dalam pembuatan laporan ini adalah 

sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, 

batasan masalah penelitian, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan penelitian. 

BAB II TINJAUAN UMUM 

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan tempat 

penelitian, lokasi dan kesampaian daerah, iklim dan curah hujan, 

vegetasi, morfologi, keadaan geologi serta hidrogeologi. 

BAB lll LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi penjelasan teori-teori dasar yang menunjang dan 

berkaitan dengan penelitian. 

BAB IV DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan selama 

penelitian, pengolahan data penelitian geoteknik dan geohidrologi, 

pembuatan model geoteknik, desain lereng, analisis kemantapan 

lereng, total debit air yang masuk lokasi penelitian baik air limpasan 

maupun air tanah. 

BAB V PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil pengolahan data yang didapat, 

yaitu rekomendasi lereng optimum dan penanggulangan air yang 

berpotensi masuk ke pit dan yang berada di pit. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dijelaskan hasil dari pembahasan dan saran yang 

diperlukan untuk memenuhi penelitian ini. 

repository.unisba.ac.id




