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BAB I PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang  

Geoteknik merupakan ilmu geologi yang mempelajari dan mengkaji tentang 

batu dan tanah yang selanjutnya dianalisis lebih lanjut untuk bidang konstruksi. 

Dalam membantu pekerjaan yang berhubungan dengan geologi teknik, 

dibutuhkan data klasifikasi batuan berdasarkan sifat-sifat keteknikannya karena 

akan sangat berpengaruh dalam rekayasa yang akan dilakukan pada batuan. 

Klasifikasi batuan menurut geologi adalah klasifikasi pada tekstur  an 

komposisi mineral, namun hal ini masih belum teridentifikasi dengan baik, 

seperti terdapatnya bidang-bidang diskontinu pada suatu batuan. Bidang 

diskontinu merupakan bagian kritis dan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi kualitas batuan. Tujuan penelitian geologi teknik adalah seorang 

peneliti mampu mengestimasi kekuatan dan kemampuan batuan untuk tetap 

bertahan terhadap tegangan yang timbul akibat aktivitas rekayasa yang 

dikenakan pada batuan tersebut.  

Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung, dimana daerah ini 

merupakan pusat kegiatan masyarakat Lampung. Pada daerah ini juga banyak 

dibangun gedung-gedung bertingkat dan rumah yang cukup padat. Walaupun 

berada di tengah kota, namun masih banyak terdapat lereng-lereng di sekitar 

jalannya, dan juga berdekatan dengan daerah permukiman warga. Hal ini dapat 

berpotensi terjadinya longsoran serta keruntuhan tanah dan batuan yang ada di 

sekitar lereng. Oleh karena, itu perlu dilakukan penelitian mengenai studi 

analisis kestabilan lereng secara lebih lanjut. Dalam penelitian ini dilakukan 

klasifikasi massa batuan, serta penentuan nilai SMR, yang kemudian 

menghasilkan data pembobotan nilai dari kondisi lereng, sehingga nantinya 

akan dihasilkan pembobotan dan rekomendasi ekskavasi lereng pada daerah 

penelitian.  
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I.2. Maksud dan Tujuan  

Maksud dari penelitian ini adalah:  

Sebagai syarat untuk memenuhi  kelulusan agar mendapat gelar sarjana strata 

satu di Program Studi Teknik Geologi, Sub-Jurusan Teknik Manufaktur dan 

Kebumian, Jurusan Teknologi Produksi dan Industri, Institut Teknologi 

Sumatera. 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Menganalisis kondisi geologi daerah penelitian yang meliputi 

geomorfologi, startigrafi, struktur geologi, dan sejarah geologi. 

2. Menganalisis parameter RMR yang terdiri dari kekuatan batuan, kualitas 

batuan, jarak dikontinuitas,  kondisi diskontinuitas, kondisi airtanah, dan 

parameter SMR yang terdiri dari arah kemiringan permukaan lereng, arah 

kemiringan diskontinuitas, dan sudut kemiringan diskontinuitas. 

3. Menganalisis rekomenadasi ekskavasi lereng. 

I.3. Metodologi Penelitian  

Penelitian ini diawali dengan studi pustaka kemudian dilanjutkan pemetaan 

geologi  dan pengambilan data secara langsung di daerah penelitian kemudian 

pengolahan data menggunakan metode RMR, SMR dan analisis kinematik, data 

yang telah diolah kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kemudian menganalisis rekomendasi penguatan pada lereng tersebut. Hasil 

dari penelitian ini kemudian disusun menjadi sebuah laporan tugas akhir atau 

skripsi disertai dengan beberapa peta, yang meliputi peta geomorfologi, peta 

lintasan, dan peta geologi, diagram alir penelitian dijelaskan pada Gambar I.1 

Berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapan dari penelitian ini. 

 

1.3.1. Tahap Studi Literatur  

 

Studi literatur, tahap yang dilakukan yaitu mempelajari tentang rock mass 

rating, slope mass rating, kinematik, rekomendasi penguatan, geologi regional, 

struktur geologi regional khususnya daerah penelitian Bandar Lampung.  
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1.3.2. Tahap Pengambilan Data Lapangan   

 

Pengambilan data dilakukan di daerah penelitian yang terdiri dari sepuluh 

kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung dan satu kabupaten, yaitu dari 

daerah Kemiling, Langkapura, Kedaton, Tanjung Karang Barat, Tanjung 

Karang Pusat, Enggal, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Selatan, Teluk 

Betung Barat, Teluk Betung Timur, dan Padang Cermin. Data yang 

dikumpulkan berupa data yang diambil secara langsung yang terdiri atas 

geomorfologi daerah penelitian, jenis batuan, struktur geologi, kekuatan batuan, 

arah dan kondisi bidang diskontinu serta arah kemiringan lereng. Pengambilan 

data di lapangan ini menggunakan palu geologi, kompas geologi, lup, meteran, 

komperator, HCl, dan kamera. Pada tahap ini juga dilakukan analisis mengenai 

kestabilan lereng. Kestabilan lereng ditentukan dengan menggunakan 

klasifikasi hasil dari perhitungan RMR dan SMR.  

1.3.3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data  

 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari 

lapangan. Analisis struktur geologi dilakukan pada tahap ini dengan 

menggunakan perangkat lunak Dips 7.0. Analisis struktur geologi yang 

dilakukan meliputi analisis kinematik, data struktur yang diperoleh langsung 

dari lapangan untuk memenuhi jenis pergerakan dan jenis sesar, serta jenis 

lipatan yang ada di daerah penelitian. Hasil data laboratorium berupa analisis 

petrografi, hal ini dilakukan untuk mengetahui komposisi mineral dalam batuan 

sehingga dapat dilakukan penamaan pada batuan yang didapat.  

Hasil keseluruhan analisis yang telah dilakukan digunakan untuk membuat peta 

terkait studi yang dikerjakan. Dalam penelitian ini akan menghasilkan peta 

berupa peta geomorfologi, peta lintasan dan lokasi penelitian, peta geologi 

daerah penelitian dengan menggunakan perangkat lunak Arcgis 10.3.1. dan 

Global Mapper v19.0. 
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1.3.4. Tahap Penyusunan Laporan dan Penyajian Data  

 

Pada tahap ini adalah tahap terakhir dari rangkaian penelitian yang mencakup 

pembuatan naskah tugas akhir yang memuat laporan hasil penelitian disertai 

dengan lampiran. Data yang sudah dianalisis meliputi data geologi, struktur 

geologi, analisis petrografi, RMR, SMR, analisis rekomendasi ekskavasi lereng  

serta lampiran berupa peta geomorfologi, peta lintasan, dan peta geologi daerah 

penelitian. 

 

Gambar I.1.Diagram alir penelitian 

I.4. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian ini terletak di Kota Bandar Lampung. Secara geografis Kota 

Bandar Lampung terletak pada koordinat 5º24’30”-5º30’ LS, dan 105º28’-105º37’ 

BT. Secara administratif batas-batas wilayah sebagai berikut:  

Sebelah Utara  :Berbatasan dengan Kecamatan Natar, Lampung Selatan.  

Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Teluk Lampung. 

Sebelah Barat  :Berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang  

    Cermin, Pesawaran 

Sebelah Timur  :Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang,  

    Lampung Selatan 
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Luasan daerah penelitian ini sebesar 7 x 7 km² (49 km²) dengan skala 1:25.000, 

daerah ini mencakup sepuluh kecamatan dan satu kabupaten. Untuk mencapai 

lokasi penelitian dibutuhkan waktu sekitar 30-45 menit dari rumah menggunakan 

kendaraan sepeda motor. Peta lokasi daerah penelitian pada Gambar I.2 

 

Gambar I.2.Peta indeks daerah penelitian (Sumber : Peta RBI Provinsi Lampung) 

 

I.5. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah pada penelitian ini meliputi pemetaan geologi pada daerah 

penelitian dengan skala sebesar 1:25.000. Pemetaan geologi sendiri meliputi 

kondisi geologi secara garis besarnya berupa geomorfologi, struktur geologi, 

stratigrafi serta sejarah geologi daerah penelitian. Batasan masalah untuk studi 

khusus adalah membahas mengenai RMR, SMR, dan analisis kinematik dan 

rekomendasi ekskavasi lereng di daerah penelitian.  

 

I.6. Sistematika Pembahasan  

 

Sistematika pembahasan pada penulisan tugas akhir ini meliputi sebagai berikut: 

1. Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang, maksud 

dan tujuan dilakukannya penelitian pada daerah tersebut, metode dan tahapan 
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penelitian yang dipakai dalam mengambil data serta diagram alir pembuatan 

laporan tugas akhir, lokasi daerah penelitian, batasan masalah yang dikaji, dan 

sistematika pembahasan.  

2. Bab 2 Geologi Regional, pada bab ini membahas mengenai geologi regional 

yang mencakup fisiografi, tatanan tektonik, stratigrafi regional, dan struktur 

geologi regional. 

3. Bab 3 Geologi Daerah Penelitian, pada bab ini membahas mengenai geologi, 

geomorfologi, stratigrafi dan struktur geologi.  

4. Bab 4 Studi Khusus, pada bab ini membahas mengenai topik studi khusus yang 

meliputi RMR, SMR, analisis kinematik dan rekomendasi penguatan dilakukan 

pada daerah penelitian.  

5. Bab 5 Sejarah Geologi, pada bab ini membahas mengenai sejarah geologi 

daerah penelitian dengan urutan pembentukan batuan dari tua ke muda.  

6. Bab 6 Kesimpulan, pada bab ini menyimpulkan seluruh interpretasi dan analisis 

yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.  

7. Lampiran, pada halaman ini berisikan mengenai foto-foto, peta atau data bukti 

yang mendukung hasil dari penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


