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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

 

2.1 Lokasi dan Kesampaian Daerah 

Lokasi CV. Jayabaya Batu Persada secara administratif terletak pada 

koordinat 106O 0’ 51,73” BT dan -6O 45’ 57,74” LS di Desa Sukatani Malingping 

Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Lokasi 

penelitian terletak ±254 kilometer dari Kota Bandung dan dapat ditempuh dengan 

roda empat dan roda dua (Gambar 2.1). Adapun lokasi penelitian memiliki batas 

administrasi sebagai berikut : 

• Sebelah Utara   : Kabupaten Serang dan Tangerang 

• Sebelah Selatan  : Samudera Indonesia 

• Sebelah Barat   : Kabupaten Pandeglang 

• Sebelah Timur  : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi 

Rute jalan yang dapat dilalui untuk menuju lokasi penambangan adalah 

sebagai berikut : 

• Bandung – Cianjur – Sukabumi – Malingping 

Rute tersebut dapat ditempuh ±10 jam perjalanan dari Kota Bandung.  

Jalan yang menghubungkan setiap daerah merupakan jalanan yang sudah di aspal 

namun ada beberapa titik jalan yang mempunyai kondisi jalan yang sangat jelek 

seperti belubang dan berbatu. 
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2.2 Keadaan Topografi dan Morfologi  

Kabupaten Lebak memiliki kondisi topografi yang beragam. Untuk 

wilayah sepanjang pantai selatan memiliki ketinggian 0 – 200 meter di atas 

permukaan laut (mdpl), wilayah Lebak Tengah 201 – 500 meter di atas 

permukaan laut (mdpl) dan wilayah Lebak Timur dengan puncaknya yaitu 

Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun 501 – 1000 meter diatas permukaan 

laut (mdpl). Temperatur di sepanjang pantai dan perbukitan berkisar antara 20OC 

– 32OC. (Lebak Dalam Angka, Tahun 2013) 

 Secara umum wilayah daerah penelitian memiliki daerah dengan dataran 

rendah sampai landai dengan ketinggian  yang bervariasi antara 84 meter sampai 

115 meter di atas permukaan laut.  

Daerah ini merupakan daerah yang dikelilingi oleh hutan-hutan kecil dan 

semak-semak. Di sebelah Barat area penambangan terdapat perkebunan sengon 

dan kelapa sawit yang dimiliki warga sekitar. 

 
                              Sumber : CV. Jayabaya Batu Persada 

Foto 2.1 
Vegetasi Daerah Penelitian 

 

Unisba.Repository.ac.id



11 

 

 
2.3  Iklim dan Curah Hujan 

Iklim merupakan suatu gambaran atau cerminan tentang cuaca di suatu 

daerah dalam jangka waktu tertentu. Daerah Malingping merupakan daerah tropis. 

Suhu berkisar antara 26O C sampai dengan 32O C. Jika kita lihat dari data yang 

diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak daerah penelitian ini dapat 

dikatakan beriklim kering dan basah, dimana jika kita lihat dari data curah hujan 

daerah penelitian bulan kering dan bulan basah dalam ukuran waktu satu tahun 

hampir sebanding (6 bulan basah dan 6 bulan kering). Di lokasi penelitian musim 

kemarau terjadi antara Bulan April hingga Bulan September sedangkan musim 

hujan terjadi antara Bulan Oktober hingga Bulan Maret. Dari data yang kita dapat 

kita dapat mengetahui angka curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 

45,4 mm sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 

226,4 mm. Data curah hujan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 
Data Curah Hujan 

Bulan 

Tahun 

Rata – rata 2009 2010 2011 2012 2013 

CH  HH CH  HH CH  HH CH  HH CH  HH 

Januari 258 16 128 10 164 10 0 0 218 11 153,6 

Februari 266 13 44 7 244 11 0 0 322 10 175,2 

Maret  185 11 142 9 252 12 86 7 88 5 150,6 

April 202 9 183 11 119 5 153 9 282 12 187,8 

Mei 181 10 81 6 262 8 114 9 105 8 148,6 

Juni 18 1 1 1 0 0 109 8 119 4 49,4 

Juli 0 0 0 6 0 0 209 7 18 2 45,4 

Agustus 49 3 54 4 11 2 109 10 119 6 68,4 

September 228 9 76 4 66 4 133 9 194 7 139,4 

Oktober 295 15 237 11 37 3 0 0 225 12 158,8 

November 269 10 290 13 37 3 282 11 254 16 226,4 

Desember 0 10 182 8 191 10 270 18 150 7 158,6 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 
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2.4  Vegetasi 

 Secara umum vegetasi di daerah penelitian ini dapat dikelompokkan ke 

dalam beberapa jenis vegetasi yaitu vegetasi kebun karet, kebun sawit, kebun 

sengon dan vegetasi hutan sekunder. 

 Di sebelah Utara daerah penelitian dapat dijumpai hamparan kebun sawit, 

kebun karet. Adapun jenis tumbuhan liar yang dapat ditemui di sekitar daerah 

penelitian itu adalah bambu (Bambussa sp), di beberapa lokasi sekitar dapat 

dijumpai juga tumbuhan - tumbuhan liar yang tumbuh dengan sendirinya seperti 

pohon bambu, pohon buah kecapi, dan alang – alang serta semak belukar. 

 

2.5 Lingkungan Hidup Masyarakat 

Kabupaten Lebak merupakan daerah yang memiliki potensi dalam 

pengembangan Agroindustri dan Agronomi karena sebagian besar mata 

pencaharian masyarakat berada pada sektor pertanian. Dukungan sumberdaya 

alam yang berlimpah serta kondisi iklim yang memiliki curah hujan merata 

merupakan keunggulan komparatif dalam penguatan sektor pertanian sebagai 

sektor basis dalam perekonomian daerah. Namun lemahnya kualitas sumber daya 

manusia dan rendahnya kemampuan fiskal daerah serta belum tersebarnya 

pengetahuan teknologi tepat guna, membuat laju pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Lebak cenderung mengalami perlambatan secara komprehensif. 

(Lebak Dalam Angka, Tahun 2013) 

 Masyarakat di sekitar Desa Malingping ini mayoritas bermata pecaharian 

di bidang pertanian seperti perkebunan sawit dan perkebunan karet. Namun 

dengan adanya beberapa lokasi yang terdapat singkapan batu andesit maka 
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masyarakat Desa Malingping pun mulai beralih menjadi penambang batu andesit 

secara konvensional dan ada juga yang menjadi karyawan di perusahaan tambang 

yang memiliki peralatan lebih modern. 

Namun keadaan masyarakat yang bekerja di perusahaan tambang batu 

andesit dengan penambang konvensional sangat jauh sekali. Hal tersebut dapat 

dilihat dari cara penambangan yang dilakukan dimana penambangan konvensional 

menggunakan palu dan mata bor konvensional untuk membuat lubang ledak, 

setelah itu penambangan dilakukan secara konvensional untuk meledakan batu 

tersebut dengan cara memberi sumbu untuk menginisiasi proses kegiatan 

peledakannya. 

 

2.6 Keadaan Geologi   

Berdasarkan peta geologi lembar Leuwidamar menempati 2 formasi yang 

berbeda yaitu Formasi Gunung Endut (Qpv) yang tersusun dari batuan breksi 

gunung api, lava, dan tuf, sedangkan Formasi Tuf Malingping (Tmpl) tersusun 

oleh batuan breksi tufaan,  tuf batu apung, tuf sela, tuf dasit, lava, batu pasir, dan 

batu lempung. 

Berdasarkan data bor batuan di daerah ini terdiri dari beberapa lapisan 

batuan, yaitu : 

1. Tanah penutup (overburden) 

Tanah penutup di lokasi ini mempunyai kedalaman 1 – 1.5 meter. 
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2. Batuan Andesit Lapuk 

Batuan andesit lapuk adalah batuan andesit yang telah mengalami 

proses pelapukan dan perubahan susunan mineral tetapi masih 

memiliki tekstur yang keras dan berwarna abu – abu kekuningan 

dengan kedalaman 1.5 – 2 meter. 

3. Batuan Andesit Segar 

Batuan andesit segar berwarna abu – abu sampai sampai abu – abu tua 

kehitaman, kompak, dan keras yang kedalamannya 2 – 9 meter. 
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2.7   Kegiatan Penambangan 

Mengingat keadaan batu andesit yang tidak berupa gunung,  maka 

kegiatan penambangan yang dilakukan di CV. JAYABAYA BATU PERSADA 

adalah dengan metode tambang terbuka, kegiatan tersebut antara lain : 

a. Pembersihan lahan (land clearing) 

b. Pengupasan lapisan tanah penutup 

c. Kegiatan penambangan  

d. Kegiatan Pasca Tambang (Reklamasi) 

Unisba.Repository.ac.id




