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Abstract: Research to estimate the effect of the vibration of heavy equipment transport movements on Low-wall stability has 

been carried out at the Asam-Asam site, South Kalimantan. The slope in this research is the disposal slope which is assumed  as 
homogeneous material content which is easily experiencing slides. One external influence on landslides or instability is the 
existence of vibrations. These vibrations are ground vibrations in the form of certain waves which at certain limits will cause 
damage to low-wall structures. The studied low-wall slopes are slopes that become haul roads or roads that are always 
traversed by mining units that carry both overburden and coal. Therefore, research on low-wall instability is needed so that 
treatment could be immediately carried out before a landslide occurs. In this research an estimation of the effect of vibration is 
carried out which includes the analysis of the value of the slope stability (factor of safety) using the Janbu method and analysis 
of  the displacement value. The parameters used in this study include rock mechanics data and vibration due to unit movement. 
Estimating the range of FoS values with the effect of vibrations with amax used ranging from 0.0057Gal to 0.0184Gal will result 
in FoS values ranging from 1.4756 to 1.4750. Furthermore, in the calculation of the displacement value after being given a 
vibration in the form of the amax value is obtained at 1.4851 × 10

-2
m up to 1.4855 × 10

-2
m. This value does not differ greats 

from the displacement value resulting from observations of 0.6 × 10
-2

m to 1.8 × 10
-2

m.  
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Abstrak: Penelitian estimasi pengaruh vibrasi pergerakan transportasi alat berat pada kestabilan low-wall dilakukan di site 

Asam-Asam, Kalimantan Selatan. Lereng pada penelitian ini merupakan lereng disposal atau lereng dengan material homogen 
yang mudah mengalami kelongsoran. Salah satu pengaruh eksternal terhadap kelongsoran atau ketidakstabilan yaitu adanya 
vibrasi (getaran). Getaran tersebut merupakan getaran tanah berupa gelombang tertentu yang pada batas tertentu akan 
menyebabkan kerusakan struktur low-wall. Lereng low-wall penelitian merupakan lereng yang menjadi haul road atau jalan 
yang selalu dilewati oleh unit pertambangan baik yang mengangkut overburden maupun batubara. Oleh karena itu, diperlukan 
penelitian mengenai ketidakstabilan low-wall agar segera dilakukan penanganan sebelum terjadinya longsor. Pada penelitian 
ini dilakukan estimasi pengaruh vibrasi yang meliputi analisis nilai kestabilan lereng (factor of safety) menggunakan metode 
Janbu dan analisis nilai displacement. Parameter yang digunakan meliputi data mekanika batuan dan vibrasi akibat pergerakan 
unit. Estimasi range nilai FoS dengan pengaruh vibrasi dengan amax yang digunakan berkisar antara 0.0057Gal hingga 
0.0184Gal akan menghasilkan nilai FoS berkisar antara 1.4756 hingga 1.4750. Selanjutnya pada perhitungan nilai displacement 
setelah diberikan vibrasi berupa nilai amax maka diperoleh sebesar 1.4851 10

-2
m sampai dengan 1.4855 10

-2
m. Nilai 

tersebut tidak berbeda jauh dengan nilai displacement yang dihasilkan dari hasil observasi sebesar 0.6 10
-2

m sampai dengan 
1.8 10

-2
m. 

Kata Kunci : Low-wall disposal, Vibrasi, Stabilitas Lereng, Nilai FoS, Displacment 
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PENDAHULUAN 

Salah satu sistem penambangan yang sering digunakan 
dalam pertambangan batubara adalah sistem penambangan 
terbuka (open pit mine). Sistem penambangan terbuka yaitu 
sistem penambangan yang dilakukan di atas permukaan 
bumi. Sistem penambangan ini dilakukan untuk 
mendapatkan batubara dengan cara mengambil batuan 
penutup yang disebut sebagai overburden atau material 
bukan hidrokarbon.  

Pengambilan overburden membutuhkan area untuk 
menampung overburden tersebut dan area yang digunakan 
untuk menampung overburden biasa disebut sebagai area 
disposal atau dumping area. Tumpukan overburden 
tersebut selanjutnya akan membentuk sebuah lereng yang 
umum terdapat dalam sistem penambangan terbuka. 
Penimbunan area disposal harus direncanakan dengan baik 
agar timbunan tanah tersebut dalam kondisi stabil dan 
meminimumkan potensi terjadinya longsoran yang akan 
mengganggu operasional pertambangan. 

Hal yang perlu diperhatikan pada sistem penambangan 
open pit mine adalah faktor geoteknik pada litologi batuan 
di daerah penambangan. Pada kegiatan penambangan, 
misalnya penggalian pada suatu lereng, akan menyebabkan 
terjadinya perubahan besaran gaya-gaya pada lereng yang 
mengakibatkan terganggunya kestabilan lereng dan 
akhirnya dapat menyebabkan longsor.  

Longsoran yang terjadi pada lereng low-wall dipicu oleh 
faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa faktor 
struktur serta litologi bawah permukaan, iklim dan cuaca 
serta kondisi kekuatan batuan. Sementara itu, faktor 
eksternal berupa perubahan geometri lereng dengan 
adanya pemotongan kaki lereng maupun perubahan sudut 
kemiringan, perubahan kelakuan air yang menyebabkan 
lereng menjadi jenuh, perubahan pembebanan, dan akibat 
vibrasi, baik vibrasi  yang diakibatkan oleh proses peledakan 
ataupun proses transportasi alat berat di sekitar lereng. 

Vibrasi dan pembebanan yang dihasilkan oleh aktivitas 
pergerakan unit pada saat coal hauling yang posisinya 
berada di atas lereng disposal, salah satunya berada di 
lereng low-wall bagian utara di situs tersebut. Oleh karena 
itu, penelitian ini akan berfokus pada identifikasi pengaruh 
vibrasi akibat pergerakan unit kendaraan berat di sekitar 
lereng terhadap kestabilan lereng low-wall. Data primer 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
karakteristik ground vibration yang diukur di lokasi 
penelitian pada saat aktivitas unit alat berat berlangsung. 
Data tersebut yaitu Peak Particle Velocity (PPV), Peak 
Particle Acceleration (PPA) dan frequency.   

Selanjutnya, analisis kestabilan lereng akibat vibrasi 
transportasi alat berat ditentukan dengan menghitung nilai 
faktor kemanan (FoS) dan pemodelan dinamis pergerakan 
lereng. Penentuan nilai FoS dilakukan dengan menggunakan 
metode Janbu yang disederhanakan karena metode ini 
dinilai lebih efektif pada lereng dengan tipe longsoran 
busur. Tipe longsoran busur biasa terjadi pada materal yang 
bersifat homogen[1]. Lereng penelitian merupakan lereng 
timbunan atau disposal dengan material penyusunnya 
bersifat homogen. Tingkat keamanan lereng akan 
dikategorikan berdasarkan nilai FoS[2]. Selanjutnya 
dilakukan pemodelan 3D displacement untuk melihat 
pengaruh vibrasi akibat unit yang melewati lereng 
penelitian. 

LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di pertambangan batubara 
PT.Anugerah Lumbung Energi, Site Asam – Asam, Kintap, 
Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada lereng disposal low-
wall. Lereng disposal yang diamati yaitu lereng low-wall 
yang berada di Utara. 

Gambar 1   Lokasi Penelitian[3] 

Gambar 2 Lokasi PIT-ALE[4] 



3 
 

Daerah penelitian ini didominasi oleh Formasi Pitap. 
Formasi Pitap ini merupakan endapan flysch berupa 
perselingan antara batupasir, batulempung, batulanau, 
serpih, rijang, breksi, olistolit batugamping, dan lava basal. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Getaran Tanah (Ground Vibration) 

Ground vibration adalah gelombang yang bergerak di dalam 
tanah yang disebabkan oleh adanya sumber energi. Sumber 
energi dari getaran tersebut dapat berasal dari alam dan 
buatan manusia. Getaran yang berasal dari alam contohnya 
yaitu gempa bumi, sedangkan yang berasal dari kegiatan 
manusia yaitu dari lalu lintas kendaraan, peledakan 
(blasting), dan industri.  

Getaran Tanah Akibat Kendaraan  

Mekanisme yang dilakukan dengan menggerakkan 
kendaraan seperti mobil dan truk akan menghasilkan 
getaran yang disebut juga dengan gaya dinamis yang 
berhubungan dengan lintasan dan bobot dari kendaraan 
tersebut. Getaran pada jalan memiliki frekuensi getaran 
yang berbeda-beda tergantung dari bobot dan kecepatan 
kendaraan yang melintasinya. Semakin besar bobot 
kendaraan yang melintasi jalan, maka akan menghasilkan 
getaran yang lebih besar pula. 

Parameter-Parameter Ground Vibration  

a. Amplitudo Puncak 
Nilai amplitudo puncak yang diperoleh dalam bentuk 
PPV (Peak Particle Velocity). Peak Particle Velocity 
adalah laju maksimum gerakan partikel. PPA (Peak 
Particle Acceleration) yang didefinisikan sebagai 
perubahan kecepatan pergerakan partikel per unit 
waktu. 
Berikut ini merupakan formula dari perhitungan nilai 
amax berdasarkan nilai PPV yang diperoleh dari 
pengukuran[5]: 

      (   )  
                 

     
                          (1) 

PPV  merupakan Peak Partical Velocity (inch/s), Phi = 
3.14159, dan F merupakan  frekuensi (Hz). 

b. Frekuensi 
Frekuensi merupakan berapa kali partikel bergerak 
bolak-balik dalam 1 detik. 

c. Durasi Getaran 

Durasi getaran merupakan waktu yang dibutuhkan 
selama getaran berlangsung.  

Kuat Geser Tanah Menurut Mohr Coloumb 

Hukum Mohr-Coloumb menyatakan bahwa kekuatan geser 
tanah ( ) mempunyai hubungan fungsional dengan kohesi 
tanah (c), dan friksi partikel yang ditunjukan dalam bentuk 
persamaan berikut: 

                                                            (2) 

   merupakan tegangan geser (kPa),   merupakan kohesi  
tanah (kPa),  n merupakan  tegangan normal (normal stress; 
kPa),    merupakan  sudut friksi dalam (internal friction 
angle; derajat) 

Faktor Keamanan (Factor of Safety, FoS) dan Kestabilan 
Lereng  

Metode yang paling umum untuk analisis kestabilan lereng 
yaitu didasarkan pada syarat keseimbangan. Analisis yang 
dimaksud yaitu dengan memperhitungkan Factor of Safety 
(FoS) dari kestabilan lereng. Analisis ini membandingkan 
antara gaya yang diperlukan untuk mempertahankan 
keseimbangan terhadap gaya berat dari tanah. Analisis ini 
bertujuan untuk menentukan apakah lereng tersebut 
mantap pada batas keamanannya dengan menggunakan 
analis keseimbanngan, perbandingan antara gaya penahan 
yang ada serta gaya termobilisasi (gaya pengerak) dapat 
dibuat. 

 

Gambar 6 Gaya yang bekerja terhadap lereng[6] 

FoS = 
            

              
= 

  

 
                      (3) 

FoS = 
              

                  
 = 

    

   
 = 

  

 
      (4) 

Berikut ini merupakan klasifikasi tingkat kestabilan lereng 
berdasarkan nilai FoS[2]:  

 FoS ≥ 1,25             : Lereng dalam kondisi aman 
(stabil). 

 FoS < 1,07              : Lereng dalam kondisi tidak 
aman. 

 1,07 < FoS < 1,25 : Lereng dalam kondisi kritis. 
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Metode Janbu yang Disederhanakan (Simplified Janbu 
Method) 

Janbu merumuskan persamaan umum kesetimbangan 
dengan menyelesaikan secara vertikal dan sejajar pada 
dasar tiap-tiap irisan dengan memperhitungkan 
kesetimbangan gaya. Metode ini mengasumsikan bahwa 
gaya normal antar irisan diperhitungkan tetapi gaya geser 
antar irisan diabaikan atau bernilai nol (XL-XR = 0). Metode 
Janbu ini menurunkan angka faktor keamanan dari 
kesetimbangan horizontal. 

     
∑(    (    )     )

     

             

∑      
       (5)       

FoS merupakan Factor of Safety,   merupakan kohesi,   
merupakan panjang dari irisan,   merupakan sudut friksi 
internal partikel (friction angle; derajat),   merupakan 
berat irisan tanah tiap partisi,   merupakan berat total 
pada irisan,   merupakan sudut kemiringan lereng,   

merupakan besarnya gaya yang bekerja (N).                        

Metode Janbu biasanya digunakan untuk menganalisis 
lereng dengan material berupa timbunan. Lereng dengan 
material timbunan ini biasanya berkemungkinan akan 
mengalami longsoran busur. Dilakukan sedikit modifikasi 
terhadap rumus factor of safety (FoS) Janbu, yaitu dengan 
menambahkan faktor gempa (Fg) yang didefinisikan 
sebagai: 

 Fg = 
 

 
                                                      (6)                                                               

  merupakan percepatan yang timbul sehubungan dengan 
adanya beban dinamis/gempa, dapat berupa ah  yang arah 
kerjanya horizontal/mendatar atau av yang arah kerjanya 
vertikal,   merupakan percepatan gravitasi. 

Pemodelan Numerik Pergeseran 3D Menggunakan FLAC3D 
(Fast Langrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions) 

FLAC3D dapat digunakan dalam menyelesaikan persamaan 
gerak baik pada konfigurasi mekanik ataupun 
termomekanik[7]. Formulasi dalam mekanisme persamaan 
gerak (equation of motion) yang bekerja adalah sebagai 
berikut: 

                 
  

  
                                    (7) 

  merupakan tensor tegangan total (Pa),    merupakan 
kepadatan rata-rata masa batuan (kg/m

3
),    merupakan 

percepatan gravitasi bumi (m/s
2
), 

  

  
 merupakan differensial 

kecepatan per waktu. 

Tambahan setres dan ketegangan yang berlangsung selama 
pergerakan dalam waktu tertentu diatur oleh hukum 
konstitutif elastis maupun elasto-plastik yang dapat 
diformulasikan sebagai berikut: 

     (        )                                       (8) 

   merupakan transpos tensor tegangan total (Pa), H 
merupakan fungsi material,   merupakan infinitesimal 
strain-rate tensor, t merupakan waktu (detik). 

Turunan waktu didiskritisasi menggunakan formula beda 
hingga eksplisit yang mengarah ke persamaan gerak dan 
diformulasikan sebagai berikut: 

  
(  

  

 
)
    

(  
  

 
)
  

  

 
 ∑    

 
                                      (9) 

   merupakan kecepatan  di-I,   merupaan waktu (sekon 

atau detik),   merupakan massa,  
  

 
 merupakan differensial 

waktu per rata-rata (detik),    
  merupakan gaya di-i (N). 

Persamaan di atas merupakan solusi terakhir yang dicapai 
menggunakan solusi teredam ketika body atau model  
berada dalam kesetimbangan atau steady-state flow (plastic 
flow), dan gaya yang tidak seimbang berubah menjadi nol. 

METODE PENELITIAN 

Diagram alir penelitian 

 

Gambar 10 Diagram alir penelitian penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Observasi Pergerakan Lereng 

 Pergeseran Horizontal = 

√(                   )  (                   )  

 Pergeseran Vertikal =                       

 
Hasil pengamatan pergerakan lereng yang dilakukan pada 
low-wall menggunakan alat Trimble C3 dan diperoleh 
pergeseran total horizontal sebesar 2mm/hari, berdasarkan 
kriteria Zavodni (2001) menandakan tidak ada kegagalan 
yang diharapkan dalam 24 jam. Sedangkan berdasarkan 
kriteria Zullivan (2007) maka pergeseran yang terjadi 
menandakan bahwa adanya pergerakan keruntuhan 
sebelum terjadi kelongsoran. Berdasarkan kriteria 
pergerakan lereng secara vertikal menurut Departemen 
Pekerjaan Umum (2005) , hasil pergeseran lereng yang 
terjadi sebesar 6mm/hari yang dapat dikategorikan dengan 
pergerakan lereng rayapan yang lambat. 
 

Hasil Observasi Pengukuran Ground Vibration  

Pada penelitian ini hasil ground vibration berasal dari unit 
kendaraan yang melewati lereng. Alat yang digunakan 
berupa seismometer Blasmate III. Unit yang melewati 
lereng pada aktivitas pertambangan berupa unit Dump 
Truck HD dan DT. Setiap adanya pergerakan unit yang 
melewati lereng akan menimbulkan adanya pengaruh 
beban dan getaran. Semakin besar muatan yang dibawa 
oleh kendaraan maka akan menghasilkan beban yang 
diterima lereng getaran yang semakin besar pula. 
Kecepatan kendaraan berat pertambangan yang melewati 
lereng ini 40km/jam. 

Tabel  3 Hasil data getaran menggunakan blastmate III 

No. Keterangan Beban Total (ton) PPV (mm/s) PPA (g) 

ko

so

ng  

isi  To

tal 

Tr

an

s 

Ve

rt 

Lo

ng Trans Vert Long 

1. Pengangkut

an 

menggunak

an HD 465 

43,

1 
50 

93,

1 

0,1

3 

0,1

3 

0,1

3 

0,02

7 
0,03 

0,01

3 
Pengangkut

an 

menggunak

an HD 785 

72 
10

0 

17

2 

2.  Pengangkut

an 

menggunaka

n DT HINO 

35 
24,

02 

59,

02 

0,1

3 

0,1

3 

0,2

5 

0,0

27 

0,0

3 

0,0

27 

Pengangkut

an 

menggunak

an HD 465 

43,

1 
50 

93,

1 

Pengangkut

an 

menggunak

an HD 785 

72 10

0 

17

2 

 Selanjutnya untuk dapat mengetahui nilai amax atau nilai 
acceleration maximum dari suatu gelombang, maka harus 
dikonversi terlebih dahulu. Berikut ini merupakan hasil 
konversi nilai amax. 

Tabel 4 Hasil Perhitungan nilai amax berdasarkan data dari 
pengukuran menggunakan Blasmate III 

No

. 

Keterangan PPV (inch/s) amax (Gal) 

Tra

ns 

Vert Lon

g 

Trans Vert Long 

1 Pengangkutan 

menggunakan 

HD 465 

0,5

11 

0,5

11 

0,5

11 

0,0083

05 

0,0083

05 

0,0083

05 

Pengangkutan 

menggunakan 

HD 785 

2 Pengangkutan 

menggunakan 

DT HINO 

0,5

11 

0,5

11 

0,9

8 

0,0083

05 

0,0083

05 

0,0159

28 

Pengangkutan 

menggunakan 

HD 465 

Pengangkutan 

menggunakan 

HD 785 
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Hasil Nilai FoS dengan Metode Janbu Secara Manual 

Perhitungan nilai FoS ini berdasarkan geometri lereng dan 
mekanika batuan yang menyusun lereng tersebut. Geometri 
lereng tersebut dipartisi sebanyak 25 partisi karena p

ada Metode Janbu 
jumlah maksimum partisi sebanyak 25 partisi.   

 

Gambar 5.2 Bidang lereng yang dipastisi sebanyak 25 partisi 

Tabel 5.4 Hasil nilai FoS menggunakan Metode Janbu secara 
manual 

Lereng Penelitian Nilai FoS Keadaan Low-wall 

Lereng A 1.477 Stabil 

Lereng B 0.926 Tidak Stabil 

Pada lereng A diperoleh nilai FoS sebesar 1.477 yang 
mengindikasikan bahwa lereng tersebut dalam keadaan 
stabil. Sedangkan pada lereng B diperoleh nilai FoS sebesar 
0.926 yang mengindikasikan bahwa lereng tersebut dalam 
keadaan tidak stabil. 

Hasil Analisis FoS Menggunakan Metode Janbu pada 
Software Rocscience Slide 6.0  

Faktor kemanan lereng diperoleh dengan menginputkan 
parameter mekanika tanah yang diperoleh dari uji 
laboratorium mekanika tanah. Pada lereng ini, material 
penyusunnya merupakan material disposal dengan berat 
jenis batuan sebesar 20.31 KN/m

3
, kohesi sebesar 12.415 

KPa, dan sudut geser internal sebesar 23.5⁰.  

 

 Gambar 15  Factor of safety lereng A 

Nilai factor of safety  pada lereng ini sebesar 1.476 yang 
menunjukkan bahwa lereng A termasuk ke dalam kondisi 
aman karena nilainya di atas 1.25. 

 

Gambar  16 Factor of safety lereng B 
Lereng B merupakan lereng disposal juga yang berada di 
bawah lereng A dengan material penyusun yang sama yaitu 
berupa disposal. Dengan bentuk geometri yang berbeda 
dengan lereng A, maka diperoleh nilai factor of safety 
lereng sebesar 0.925 yang menunjukkan bahwa lereng B 
termasuk ke dalam kondis tidak aman karena nilainya di 
bawah 1.07. 

Perbandingan Nilai FoS Hasil Analisis Perhitungan 
Manual dengan Hasil Rocscience Slide V 6.0 

Tabel 7 Hasil FoS dengan Menggunakan Perhitungan 
Manual dan Perhitungan Komputasi Slide 

Jadi, untuk keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 
selisih hasil FoS yg diperoleh tidak memiliki perbedaan 
yang terlalu jauh. Hasil FoS yang diperoleh dengan 
perhitungan manual mempunyai nilai FoS yang lebih 
besar dibandingkan dengan hasil Slide. 

Hubungan Antara amax dan FoS 

Dari hasil perhitungan amax di atas, nilai amax tersebut 
akan diinputkan sebagai seismic load pada Rocscience 
Slide v 6.0 untuk memperhitungkan nilai FoS dari 
pengaruh seismic load yang diinputkan. Dilakukan pula 

 Keterangan  Nilai FoS Selisih 

(%) 

Keadaan Low-

wall 

Hasil 

Perhitungan 

Manual 

Hasil 

Rocscie

nce 

slide 

Lereng A 1.477 1.476 0.03386 Stabil 

Lereng B 0.926 0.925 0.05402 Tidak stabil 
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estimasi berdasarkan nilai seismic load untuk melihat 
pengaruh seismic load terhadap nilai FoS. Dari hasil 
yang diperoleh, nilai FoS yang diperoleh setelah 
diberikan pengaruh seismic load akan menghasilkan 
nilai yang berbeda. Nilai FoS yang dihasilkan akan 
berbanding terbalik dengan nilai seismic load yang 
diinputkan. 

Tabel 8 Hubungan nilai amax yang diasumsikan berdasarkan 
jumlah kendaraan yang melewati lereng disposal A dengan 

nilai FoS 
Jumlah 

Unit 
amax (Gal) FoS Keterangan 

1 
0.005764 

 

1.4756 Stabil 

2 0.008305 1.4754 Stabil 

3 0.010846 1.4753 Stabil 

4 0.013387 1.4752 Stabil 

5 0.015928 1.4751 Stabil 

6 0.018468 1.4750 Stabil 

 

Gambar 21 Grafik hubungan antara nilai amax dan nilai FoS 
yang dihasilkan pada lereng disposal A 

Tabel 9 Hubungan nilai amax yang diasumsikan berdasarkan 
jumlah kendaraan yang melewati lereng disposal B dengan 

nilai FoS 
Jumlah 

Unit 
Amax (Gal) 

FoS 
Keteragan 

1 0.005764 
 

0.9251 Tidak aman 

2 0.008305 0.9251 Tidak aman 

3 0.010846 0.9250 Tidak aman 

4 0.013387 0.9250 Tidak aman 

5 0.015928 0.9249 Tidak aman 

6 0.018468 0.9249 Tidak aman 

 

Gambar 22 Grafik hubungan antara nilai amax dan nilai FoS 
yang dihasilkan pada lereng disposal B 

Dari hasil grafik hubungan antara nilai amax dan nilai FoS di 
atas dapat dilihat bahwa hubungan antara nilai amax dan 
FoS berbanding terbalik. Saat diinputkan nilai amax yang 
lebih besar maka akan menghasilkan nilai FoS yang semakin 
kecil karena pada saat lereng diberikan getaran yang lebih 
besar maka akan mengurangi tingkat kestabilan lereng. 
Semakin besar nilai amax yang diberikan kepada lereng 
tersebut, maka lereng tersebut akan mendekati failure atau 
runtuh karena keseimbangannya berkurang.  

Pemodelan Dinamis 3D Displacement pada Lereng 
Penelitian 

Pemodelan dinamis 3D ini dilakukan untuk menentukan 
nilai displacement pada low-wall penelitian. Pemodelan 
dinamis ini didasarkan pada data geometri lereng dan data 
mekanika batuan. Nilai displacement ini diperoleh 
berdasarkan ada dan tidaknya pengaruh dari aktivitas 
kendaraan berat pertambangan yang melewati lereng 
penelitian. 

Displacement magnitude pada Low-wall Penelitian  

Displacement magnitude merupakan perpindahan yang 
diakibatkan oleh energi yang berasal dari ground vibration 
hasil aktivitas pergerakan unit pada lereng. Berdasarkan 
hasil pemodelan dinamis 3D displacement low-wall 
penelitian dihasilkan nilai displacement sebesar 1.4851 10

-

2
m sampai dengan 1.4855 10

-2
m. Sedangkan  nilai 

displacement yang dihasilkan dari hasil observasi sebesar 
0.6 10

-2
m sampai dengan 1.8 10

-2
m . 

Nilai displacement magnitude yang dihasilkan tidak jauh 
berbeda pada tiap nilai acceleration atau nilai amax yang 
diinputkan karena nilai amax yang diinputkan terlalu kecil. 
Seharusnya nilai displacement akan semakin besar jika 
diinputkan nilai amax yang semakin besar pula. Nilai amax 
ini sensitif terhadap jarak dan material batuan yang berupa 
disposal atau material timbunan yang homogen. Adanya 
atenuasi maupun generasi gelombang permukaan dapat 
mengakibatkan nilai frekuensi yang dihasilkan sangat kecil 
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hingga tidak terbaca oleh alat sehingga digunakanlah 
estimasi nilai amax. 

 

   Gambar 23 Magnitude displacement pada lereng 
penelitian 

 

Displacement Horizontal dan Vertikal pada Lereng 
Penelitian  

Displacement horizontal dan vertikal merupakan 
perpindahan yang dihasilkan dari hasil displacement 
magnitude yang sebelumnya telah mengalami perpindahan. 
Displacement horizontal dan vertikal meliputi perpindahan 
yang berada pada arah X, arah Y dan arah Z yang terdapat 
pada titik pengamatan slidding control. 

Pada displacement arah X, displacement slidding control 
memiliki range nilai sebesar 1.037 10

-5
 m sampai dengan 

3.324 10
-5

m yang ditunjukkan pada gambar 24. Pada 
displacement arah Y, displacement slidding control yaitu 
berada pada range 3.720  10

-12
m sampai dengan 

1.191 10
-11

m yang ditunjukkan pada gambar 25. Pada 
displacement arah Z displacement yang terjadi pada titik 
slidding control sebesar 1.4851 10

-2
m sampai dengan 

1.4855 10
-2

m yang ditunjukkan pada gambar 26. Nilai 
tersebut berdasarkan pemodelan dinamis dengan 

melakukan estimasi nilai displacement berdasarkan salah 
satu parameter ground vibration yaitu nilai acceleration 
atau nilai amax yang dihasilkan dari unit yang melewati 
lereng disposal.  

 

Gambar 24 Displacement pada arah X pada lereng 
penelitian 
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Gambar 25 Displacement pada arah Y pada lereng 
penelitian 

 

 

Gambar 26  Displacement pada arah Z pada lereng 
penelitian 

 

Nilai displacement yang dihasilkan dari pengaruh nilai amax 
yang diinputkan memiliki perubahan yang sangat kecil 
karena nilai amax yang diinputkan juga sangat kecil. Nilai 
amax yang dihasilkan oleh aktivitas unit yang melewati 
lereng memiliki nilai yang sangat rendah yang dipengaruhi 
oleh jarak pengamatan dan juga volume kendaraan yang 
melewati lereng. Semakin jauh titik pengamatan maka nilai 
amax akan semakin kecil, sedangkan semakin banyak 
volume kendaraan yang melewati lereng maka nilai amax 
akan semakin besar. Nilai amax yang semakin besar maka 
akan mengakibatkan displacement yang semakin besar pula 
yang menambah ketidakstabilan lereng yang akan 
mengakibatkan adanya longsor. 

Pada hasil pemodelan 3D ini diperoleh nilai displacement 
pada kontur yang tinggi memiliki nilai displacement yang 
tinggi pula. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan terjadi 
secara vertikal yang diakibatkan oleh beban yang berada di 
atasnya akan memberikan gaya dorong ke bawah. 
Sedangkan kemiringan lereng akan menghasilkan 
displacement yang semakin kecil karena kemiringan yang 
mendekati permukaan tanah akan memberikan dorongan 
ke atas. Semakin besar kemiringan lereng atau semakin 
mendekati tanah maka nilai displacement yang dihasilkan 
akan semakin kecil. Hal ini ditunjukkan pada gambar 26 
yang merupakan displacement arah Z atau displacement 
arah vertikal. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Diperoleh nilai FoS terkecil dan bidang gelincirnya 

pada pemodelan statis dengan dan tanpa pengaruh 
aktivitas pergerakan unit yang melewati lereng.  
a. Nilai FoS pada lereng A tanpa pengaruh aktivitas 

pergerakan unit diperoleh nilai FoS sebesar 1.476 
yang termasuk dalam kondisi aman. Sedangkan 
pada lereng B diperoleh nilai FoS tanpa pengaruh 
aktivitas unit sebesar 0.925 yang termasuk dalam 
kondisi tidak aman. 

b. Estimasi range nilai FoS berdasarkan pengaruh 
eksternal vibrasi aktivitas unit dengan nilai 
percepatan maksimum 0.005764Gal-
0.018468Gal. Pada lereng A diperoleh nilai FoS 
1.4756 – 14750 yang menandakan bahwa lereng 
dalam kondisi aman, sedangkan pada lereng B 
diperoleh nilai FoS sebesar 0.9251 – 0.9249 yang 
menandakan bahwa lereng dalam kondisi tidak 
aman. 

2. Diperoleh nilai displacement berdasarkan pengaruh 
getaran akibat pergerakan unit yang melewati lereng. 
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a. Berdasarkan hasil pemodelan dinamis 3D 
displacement low-wall penelitian dihasilkan nilai 
displacement magnitude sebesar 1.4851 10

-2
m 

sampai dengan 1.4855 10
-2

m. Sedangkan  nilai 
displacement yang dihasilkan dari hasil observasi 
sebesar 0.6 10

-2
m sampai dengan 1.8 10

-2
m .  

b. Pada displacement arah X, displacement slidding 
control memiliki range nilai sebesar 1.037 10

-5
 m 

sampai dengan 3.324 10
-5

m. Pada displacement 
arah Y, displacement slidding control yaitu berada 
pada range 3.720  10

-12
m sampai dengan 1.191 10

-

11
m. Pada displacement arah Z displacement yang 

terjadi pada titik slidding control sebesar 1.4851 10
-

2
m sampai dengan 1.4855 10

-2
m.  

 

SARAN 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran 
untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan 
pengukuran getaran tanah dengan alat yang lebih 
akurat. Melihat alat yang digunakan pada 
penelitian kali ini masih ada keterbatasan, maka 
alat dengan keakuratan yang tinggi sangat 
diperlukan. 

2. Perlu dilakukan perhitungan nilai FoS 
berdasarkan pemodelan dinamis untuk melihat 
keadaan lereng setelah mengalami pergerakan 
berdasarkan nilai FoS. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
pengaruh aktivitas unit yang melewati lereng 
berdasarkan parameter-parameter lainnya. 
Karena pada penelitian ini hanya dilakukan 
berdasarkan pengaruh dari getaran yang 
dihasilkan unit yang melewati lereng.  
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LAMPIRAN 

 

1. Tabel Hasil data sliding control 

 

2. Hasil citra dari lokasi penelitian (2019) 

 

  

3.  Data parameter mekanika batuan yang digunakan dalam analisis nilai FoS 

No. Litologi Unit Weight 
(KN/m

3
) 

Kohesi 
(Kpa) 

Internal 
Friction 
Angle (⁰) 

1. Disposal 20.31 12.415 23.5 

 

Northing  (m) Easthing  (m) Elevation  (m)

9.589.026,824 298.538,405 26,750 H V H V

1 19/07/19 9589026,824 298538,405 26,75 0,000 0,000 0,000 0,000

2 20/07/19 9589026,825 298538,405 26,737 0,001 -0,013 0,001 -0,013

3 24/07/19 9589026,821 298538,405 26,753 0,004 0,016 0,003 0,003

4 26/07/19 9589026,825 298538,406 26,744 0,004 -0,009 0,001 -0,006

5 27/07/19 9589026,82 298538,403 26,753 0,006 0,009 0,004 0,003

6 28/07/19 9589026,824 298538,407 26,746 0,006 -0,007 0,002 -0,004

7 29/07/19 9589026,825 298538,406 26,737 0,001 -0,009 0,001 -0,013

8 30/07/19 9589026,824 298538,407 26,735 0,001 -0,002 0,002 -0,015

9 31/07/19 9589026,826 298538,409 26,742 0,003 0,007 0,004 -0,008

10 03/08/19 9589026,823 298538,405 26,746 0,005 0,004 0,001 -0,004

NO TANGGAL

Pergeseran (m) Pergeseran Total (m)
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4. Data Mekanika Batuan yang digunakan pada Pemodelan Dinamis 3D 

No. Litologi 
Unit Weight 

(KN/m
3
) 

Poisson 
Ratio 

Kohesi 
(KPa) 

Modulus 
Young 
(MPa) 

Internal 
Friction 

Angle (⁰) 

1. Disposal 20.31 0.2 12.415 3652 23.5 

 

5. Tabulasi Perhitungan FoS Secara Manual pada Lereng A 

 

 

 

 

 

 

1,279 1,241 6,678 60,537 0,110538 32,24 16,12272 15,87879 58,93791 3,577968

1,279 0,721 7,957 60,537 0,131822 18,73 16,12272 15,87879 37,21319 2,483296

1,279 1,283 9,236 60,537 0,153166 33,33 16,12272 15,87879 49,01046 5,144989

1,279 1,776 10,515 60,537 0,174581 46,13 16,12272 15,87879 56,61186 8,136995

1,279 2,237 11,794 60,537 0,196077 58,11 16,12272 15,87879 62,08076 11,54222

1,279 2,698 13,073 60,537 0,217665 70,08 16,12272 15,87879 66,62399 15,50055

1,279 3,134 14,352 60,537 0,239357 81,41 16,12272 15,87879 70,06038 19,867

1,279 3,537 15,631 60,537 0,261164 91,88 16,12272 15,87879 72,52982 24,55635

1,279 3,904 16,91 60,537 0,2831 101,4 16,12272 15,87879 74,20261 29,50217

1,279 4,253 18,189 60,537 0,305176 110,5 16,12272 15,87879 75,49509 34,80239

1,279 4,577 19,468 60,537 0,327407 118,9 16,12272 15,87879 76,39299 40,38007

1,279 4,844 20,747 60,537 0,349806 125,8 16,12272 15,87879 76,56946 45,90399

1,279 5,113 22,026 60,537 0,372391 132,8 16,12272 15,87879 76,84312 51,88081

1,279 5,351 23,305 60,537 0,395177 139 16,12272 15,87879 76,83245 57,97964

1,279 5,62 24,584 60,537 0,418181 146 16,12272 15,87879 77,25764 64,8759

1,279 5,946 25,863 60,537 0,441423 154,5 16,12272 15,87879 78,34877 72,98362

1,279 5,923 27,142 60,537 0,464923 153,9 16,12272 15,87879 75,92867 77,1748

1,279 5,745 28,421 60,537 0,488703 149,2 16,12272 15,87879 72,25222 79,35177

1,279 5,474 29,7 60,537 0,512789 142,2 16,12272 15,87879 68,01485 80,05958

1,279 5,207 30,979 60,537 0,537205 135,3 16,12272 15,87879 64,14722 80,56556

1,279 4,887 32,258 60,537 0,561982 126,9 16,12272 15,87879 60,08912 79,94033

1,279 4,034 33,537 60,537 0,587151 104,8 16,12272 15,87879 51,58707 69,73068

1,279 3,088 34,816 60,537 0,61275 80,22 16,12272 15,87879 42,69525 56,39304

1,279 1,972 36,095 60,537 0,638818 51,23 16,12272 15,87879 32,72364 38,0457

1,279 0,746 37,374 60,537 0,665401 19,38 16,12272 15,87879 22,16369 15,20813

Total 1574,612 1065,588

FoS 1,477693888

(m) h (m) Xi (m) R (m) α (◦) W (KN) tan (KN) RF (N) DF (N)
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6. Tabulasi Perhitungan FoS Secara Manual pada Lereng B 

 

Cara perhitungan:  

- W =   x h x   

-    =        
  

 
  

- FoS 
 (    (    )      )     

 (  (     ))     
 = 

  

  
 

 

 

1,199 0,587 8,152 38 0,216207 14,29444 0,21964 14,88559 37,29113 3,13963

1,199 1,238 9,351 38 0,248633 30,14739 0,253886 14,88559 56,92388 7,654001

1,199 2,068 10,55 38 0,281328 50,35929 0,288993 14,88559 78,30788 14,55346

1,199 2,862 11,749 38 0,314335 69,69454 0,325114 14,88559 95,14683 22,65868

1,199 3,647 12,948 38 0,347701 88,81061 0,362425 14,88559 109,3892 32,18717

1,199 4,362 14,147 38 0,381475 106,2221 0,401124 14,88559 120,2725 42,60818

1,199 5,043 15,346 38 0,415713 122,8056 0,44144 14,88559 129,3919 54,21131

1,199 5,689 16,545 38 0,450477 138,5368 0,483643 14,88559 137,1569 67,00236

1,199 6,227 17,744 38 0,485836 151,638 0,528051 14,88559 142,4037 80,07254

1,199 6,729 18,943 38 0,521868 163,8625 0,575044 14,88559 146,9922 94,22821

1,199 7,165 20,142 38 0,558663 174,4799 0,625088 14,88559 150,5391 109,0653

1,199 7,55 21,341 38 0,596325 183,8553 0,678755 14,88559 153,5297 124,7926

1,199 7,883 22,54 38 0,634976 191,9644 0,736763 14,88559 156,1 141,4323

1,199 8,124 23,739 38 0,674761 197,8331 0,800033 14,88559 157,6885 158,2729

1,199 8,3 24,938 38 0,715855 202,119 0,869762 14,88559 158,9282 175,7954

1,199 8,434 26,137 38 0,758476 205,3822 0,947554 14,88559 160,3512 194,6108

1,199 8,576 27,336 38 0,802893 208,8401 1,035616 14,88559 162,9679 216,2781

1,199 8,564 28,535 38 0,849456 208,5479 1,137084 14,88559 164,1741 237,1364

1,199 8,214 29,734 38 0,898629 200,0248 1,256615 14,88559 160,8893 251,3542

1,199 7,756 30,933 38 0,951051 188,8717 1,401493 14,88559 157,2125 264,7024

1,199 7,091 32,132 38 1,007649 172,6778 1,583925 14,88559 151,4251 273,5087

1,199 6,14 33,331 38 1,069856 149,5194 1,826406 14,88559 141,8165 273,083

1,199 5,094 34,53 38 1,140121 124,0475 2,176572 14,88559 132,0475 269,9983

1,199 3,398 35,729 38 1,223325 82,74704 2,76117 14,88559 107,6887 228,4786

1,199 1,702 36,928 38 1,332703 41,44658 4,120371 14,88559 79,99279 170,7753

Total 3248,627 3507,6

FoS

tan (KN) RF (N) DF (N)

0,92616812

(m) h (m) Xi (m) R (m) α (◦) W (KN)
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