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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Operasional pertambangan mineral dan batubara di ruang terbuka (open pit) 

meliputi aktivitas penggalian dan penimbunan. Penggalian pada pertambangan 

dapat dilakukan dengan bantuan alat berat atau peledakan (blasting). Blasting 

dilakukan untuk menghancurkan semua atau sebagian lapisan tanah dan batuan 

penutup (overburden) yang berada di atas bahan galian berharga. Dalam dunia 

pertambangan, blasting dengan menggunakan bahan peledak merupakan metode 

yang paling sederhana dan banyak digunakan dalam pemecahan dan pengangkatan 

lapisan overburden. Sebagian energi yang dilepaskan dalam proses blasting akan 

terbuang dalam bentuk panas, getaran maupun suara (Fahlevi, 2012).  

Getaran yang dihasilkan akibat blasting merupakan getaran tanah (ground 

vibration) berupa gelombang yang pada batas tertentu dapat menyebabkan 

kerusakan pada struktur highwall, bangunan serta sarana dan prasarana operasional 

pertambangan. Ground vibration merambat melalui bumi dan diklasifikasikan 

sebagai gelombang seismik karena sifat propagasinya hampir sama dengan ground 

vibration yang dihasilkan oleh gempa bumi. Gelombang seismik ini dirasakan oleh 

manusia sebagai getaran pada radius tertentu di sekitar area blasting (Siskind, 

2005). Tetapi ground vibration yang dihasilkan oleh aktivitas blasting memiliki 

puncak amplitudo yang rendah dan frekuensi yang dominan tinggi dibandingkan 

dengan gempa bumi (Siskind, 2005). Pengukuran ground vibration menghasilkan 

nilai parameter getaran seperti Peak Particle Velocity (PPV), Peak Particle 

Acceleration (PPA) serta besar frekuensi blasting. Parameter getaran merupakan 

salah satu penentu nilai batas aman proses blasting di lapangan terhadap kestabilan 

lereng berdasarkan nilai Factor of Safety (FoS). 

Aktivitas blasting akan berpengaruh terhadap kestabilan lereng. Stabilitas lereng 

tertinggi (highwall) pada pertambangan open pit menjadi salah satu kunci dalam 
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keberhasilan operasional pertambangan. Highwall yang sudah lama berdiri dengan 

paparan cuaca beserta proses alami lainnya seperti hujan akan meningkatkan risiko 

terjadinya longsor. Longsoran pada highwall umumnya dipicu oleh faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal berupa faktor geologi, diskontinuitas massa batuan, 

iklim dan cuaca serta kondisi kekuatan batuan. Sedangkan faktor eksternal berupa 

lereng jenuh akibat buruknya sistem penirisan tambang dan implementasi desain 

lereng yang tidak sesuai rencana seperti terjadinya overcut atau undercut serta 

pengaruh aktivitas blasting. Stabilitas dari highwall menjadi masalah yang 

membutuhkan perhatian khusus terhadap kelangsungan operasional pertambangan. 

Longsornya suatu jenjang lereng (bench) ataupun permukaan kemiringan lereng 

(slope) yang merupakan jalan angkut (haul road) operasional pertambangan serta 

berdekatan dengan batas properti dan instalasi penting dapat menyebabkan 

gangguan pada aktivitas pertambangan. Penelitian ini mencoba menganalisis 

kestabilan lereng untuk memperoleh batasan nilai FoS terkecil pada lereng  

penelitian. Hasil perhitungan nilai FoS terkecil pada lereng penelitian akan dilihat 

kestabilannya berdasarkan klasifikasi (Bowles, 1984) sehingga lereng dapat 

dikategorikan aman atau tidak aman. 

Upaya penanggulangan untuk mengurangi risiko terjadinya longsor ditentukan 

berdasarkan interaksi faktor eksternal yaitu pengaruh aktivitas blasting terhadap 

lereng tersebut sehingga kegiatan operasional pertambangan dapat 

diimplementasikan sesuai desain yang telah ditetapkan dan berjalan dengan aman. 

Analisis kestabilan lereng tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam merancang desain pertambangan yang optimal untuk 

diterapkan, serta memberikan gambaran mengenai kondisi lereng penelitian agar 

dapat dilakukan tindakan lebih lanjut untuk meminimalkan risiko terjadinya 

kecelakaan operasional. Sehingga operasional pertambangan dapat berlangsung 

secara aman hingga akhir penambangan (final pit design). 
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1.2  Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui nilai PPA, PPV, frekuensi dan nilai percepatan maksimum 

horizontal (ɑmaks) di site Asam-Asam berdasarkan pengukuran ground 

vibration di lapangan. 

2. Menentukan besar pergeseran total rata-rata di site Asam-Asam setelah 

blasting dilakukan pada pengukuran di lapangan. 

3. Menentukan nilai Factor of Safety (FoS) atau penentu nilai batas keamanan 

lereng terkecil dan bidang gelincir dari desain lereng dengan atau tanpa 

pengaruh getaran hasil aktivitas blasting menggunakan metode Bishop 

Disederhanakan di daerah penelitian.  

4. Melakukan pemodelan dinamis displacement 3D dari pergeseran lereng 

akibat pengaruh blasting dan membandingkannya dengan pergeseran hasil 

observasi di lapangan serta menentukan nilai displacement pada titik rawan 

longsor. 

1.3  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada : 

1. Mengetahui tingkat kestabilan highwall akibat aktivitas blasting dengan 

menentukan nilai FoS pada highwall tersebut. 

2. Mengetahui besar nilai displacement dari pergeseran lereng akibat pengaruh 

blasting berdasarkan hasil pemodelan 3D dan membandingkannya dengan 

pergeseran hasil observasi di lapangan. 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut merupakan rumusan  

masalah pada penelitian tugas akhir ini: 

1. Berapa nilai PPA, PPV, frekuensi dan nilai percepatan maksimum horizontal 

(ɑmaks) di site Asam-Asam berdasarkan pengukuran ground vibration di 

lapangan? 
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2. Berapa besar pergeseran lereng perhari dan pergeseran total rata-rata di site 

Asam-Asam setelah blasting dilakukan pada pengukuran di lapangan? 

3. Berapa nilai FoS terkecil dan bidang gelincir lereng berdasarkan klasifikasi 

Bowles (1984) dan kriteria keruntuhan Mohr Coulomb menggunakan metode 

Bishop Disederhanakan pada model 2D? 

4. Bagaimana model dinamis displacement 3D dari pergeseran lereng di site 

Asam-Asam akibat aktivitas blasting dan Kriteria keruntuhan Mohr Coulomb 

menggunakan data hasil pengukuran sifat fisik dan sifat mekanik batuan di 

laboratorium dan pengukuran ground vibration di lapangan? 

1.5  Batasan Masalah 

Batasan permasalahan dalam penelitian adalah : 

1. Lokasi penelitian dilakukan pada highwall pertambangan batubara PT. 

Anugerah Lumbung Energi, site Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut, 

Kalimantan Selatan. 

2. Pengamatan pergeseran lereng dilakukan pada sliding control nomor 5 dan 

sliding control nomor 6. 

3. Pengukuran ground vibration akibat aktivitas blasting dilakukan pada bagian 

Utara, Selatan, Barat dan Timur dari highwall penelitian. 

4. Perhitungan nilai FoS dan penentuan geometri bidang gelincir lereng 

dilakukan dengan menggunakan metode Bishop Disederhanakan pada 

software Rocscience Slide 6.0. 

5. Luasan Area pemodelan 3D, yaitu : 

X minimal ; X maksimal = (404,000;524.875) 

Y minimal ; Y maksimal = (0; 510.000) 

Z minimal ; Z maksimal = (933.000;983.000) 

6. Pemodelan dinamis 3D dari pergeseran lereng akibat blasting pada software 

FLAC3D 5.0 dilakukan dengan menggunakan data sifat fisik dan mekanik 

batuan hasil uji laboratorium serta data parameter ground vibration hasil 

pengukuran di lapangan. 
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1.6  Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada highwall pertambangan batubara site Asam–Asam yang 

secara administratif berada dalam Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, 

Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mencapai lokasi 

penelitian dari ibukota Kabupaten Tanah Laut dapat melalui jalan darat ± 65 km 

sedangkan dari ibukota Provinsi Kalimantan Selatan perjalanan darat dapat 

ditempuh dengan jarak ± 145 km. Akses menuju lokasi penelitian dapat ditempuh 

selama kurang lebih satu jam perjalanan dari titik kumpul penjemputan karyawan 

PT. Anugerah Lumbung Energi dengan menggunakan transportasi khusus 

operasional pertambangan. 

 

Gambar 1.1 Peta daerah lokasi penelitian (Google Earth,2019) 
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1.7  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, perangkat lunak serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TEORI DASAR 

Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian tugas 

akhir seperti gerakan massa tanah dan batuan, pemicu dan pemacu gerakan massa 

tanah, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng, kriteria 

pergerakan sliding control pada highwall, geometri blasting, energi pada blasting, 

getaran dan gelombang, parameter getaran (vibrasi), mekanika batuan, mekanisme 

pecahnya batuan, kriteria Mohr Coloumb, konsep nilai FoS, metode Bishop 

Disederhanakan dan numerical modelling. 

BAB III GEOLOGI REGIONAL 

Bab ini membahas tentang informasi-informasi geologi yang berkaitan dengan 

daerah penelitian seperti stratigrafi regional, struktur geologi, fisiografi Cekungan 

Asam-Asam daerah penelitian.  

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang data yang akan digunakan, tahapan penelitian serta 

diagram alir penelitian dari awal hingga hasil akhir didapatkan. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil observasi, hasil pengolahan data beserta analisis 

yang dihasilkan selama melakukan penelitian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 

diperlukan sebagai evaluasi. 

 


