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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam tambang terbuka, pengaruh kestabilan lereng merupakan salah satu 

faktor penting dalam keberlangsungan operasional penambangan. PT. Newmont 

Nusa Tenggara (NNT) merupakan salah satu perusahaan tambang terbuka emas-

tembaga yang ada di Indonesia. Potensi longsoran/failure pada lereng area 

tambang dapat terjadi kapan saja dan dengan situasi tertentu. Hal ini diakibatkan 

oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal berupa geometri lereng, kekuatan 

masa batuan, orientasi struktur geologi, tekanan air tanah, serta faktor eksternal 

berupa getaran gempa bumi, beban dinamik alat berat, infiltrasi air maupun 

pemotongan dasar lereng (Bowles, 1984). 

Di Pit Batu Hijau PT. NNT terdapat banyak failure, yang pada dasarnya hal 

tersebut terbentuk akibat adanya pengaruh faktor internal maupun eksternal dari  

kestabilan lereng. Infiltrasi air merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi tingkat kestabilan lereng. Dengan adanya intensitas curah hujan 

dalam jangka waktu yang singkat maka berpengaruh pada pergerakan infiltrasi 

atau rembesan air ke dalam massa batuan penyusun lereng yang mengakibatkan 

massa batuan menjadi jenuh dan beban lereng semakin bertambah sehingga 

berpotensi terjadi longsoran. Selain itu dalam jangka waktu yang lama, adanya 

curah hujan juga berpengaruh pada kenaikan muka airtanah yang mengakibatkan 

tekanan pori yang merupakan faktor internal kestabilan lereng semakin besar 

sehingga lereng menjadi tidak stabil (Beale dalam Read dan Stacey, 2010).  

Di Batu Hijau, intensitas curah hujan berbeda-beda di setiap musimnya. 

Intensitas curah hujan di musim hujan lebih tinggi dibandingkan dengan musim 

kemarau. Dengan perbedaan intensitas curah hujan maka berpengaruh pada besar 

kecilnya pergerakan lereng yang terjadi. Pada dasarnya deformasi massa batuan 

dapat dilihat dari pergerakan lereng yang terjadi. Deformasi yang terus meningkat 

akan menyebabkan pergerakan lereng, akibatnya lereng menjadi tidak stabil dan 
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longsor. Efek intensitas curah hujan memicu pergerakan dinding tambang 

sehingga dapat mengakibatkan potensi terjadinya failure (Broadbent dan Zavodni, 

1982). Failure-failure yang terbentuk di Pit Batu Hijau terjadi pada intensitas 

curah hujan yang berbeda-beda. Dari beberapa failure yang ada di Pit Batu Hijau 

ini maka perlu dilakukan analisis pengaruh intensitas curah hujan terhadap 

deformasi massa batuan penyusun lereng.   

Penelitian dari analisis di Pit Batu Hijau ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh intesitas curah hujan terhadap deformasi massa batuan penyusun lereng 

yang dilihat dari grafik curah hujan dan prisma, mengetahui karakteristik 

deformasi massa batuan lereng tambang, dan mengetahui hubungan/tingkat 

korelasi dan pengaruh antara intensitas curah hujan terhadap slope displacement 

deformasi massa batuannya.   

 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini, adalah: 

1. Parameter yang digunakan untuk analisis deformasi massa batuan adalah curah 

hujan. 

2. Penelitian pengaruh intensitas curah hujan terhadap deformasi massa batuan 

penyusun lereng dilakukan pada beberapa failure di Pit Batu Hijau PT.NNT 

dengan metode analisis kualitatif dan analisis statistika. 

3. Deformasi massa batuan dilihat dari data monitoring prisma, data deformasi 

yang diambil mulai dari awal pergerakan prisma hingga kejadian longsor. 

Dengan asumsi pemasangan prisma tidak dalam waktu yang sama. 

4. Kondisi curah hujan yang mempengaruhi deformasi batuan dilihat dari data 

RFWS1B PT.NNT. 

5. Untuk analisis data secara kualitatif didasarkan pada pembacaan grafik prisma 

dan curah hujan. 

6. Pada analisis data statistik dilakukan analisis distribusi normal menggunakan 

SPSS 17 dengan metode Kolmogorov Smirnov, uji korelasi dan regresi, serta 

uji hipotesis t. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini, adalah: 

1. Bagaimana pengaruh intensitas curah hujan terhadap deformasi yang terjadi 

pada beberapa failure berdasarkan grafik deformasi dan curah hujan?  

2. Bagaimana karakteristik tipe deformasi pada setiap failure berdasarkan data 

prisma? 

3. Bagaimana hubungan/tingkat korelasi dan pengaruh statistika intensitas curah 

hujan terhadap slope displacement deformasi massa batuan penyusun lereng? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, adalah: 

1. Mengetahui pengaruh intensitas curah hujan terhadap deformasi yang terjadi 

pada beberapa failure berdasarkan grafik deformasi dan curah hujan.  

2. Mengetahui karakteristik tipe deformasi massa batuan dari failure berdasarkan 

data prisma. 

3. Mengetahui hubungan/tingkat korelasi dan pengaruh statistika intensitas curah 

hujan terhadap slope displacement deformasi massa batuan penyusun lereng.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membuka kesempatan bagi peneliti lainnya 

untuk membahas topik ini secara lebih lengkap dan terperinci. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjawab tujuan dari penelitian sehingga akan menambah 

wawasan di bidang pertambangan khususnya mengenai dampak curah hujan 

terhadap volumetrik dan deformasi massa batuan. Adapun manfaat yang 

dihasilkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi keilmuan : 

a. Menambah pengetahuan mengenai kajian tentang kestabilan lereng 

tambang dan geostatistika, terkait faktor eksternal yang berupa intensitas 

curah hujan. 
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b. Menambah ilmu tentang metode statistika dan kualitatif yang dapat 

mengevaluasi pengaruh intensitas curah hujan terhadap peningkatan 

volumetrik longsoran dan deformasi batuan lereng tambang. 

2. Bagi perusahaan : 

a. Dapat dijadikan acuan mengenai hubungan atau korelasi antara intensitas 

curah hujan terhadap deformasi massa batuan. 

b. Menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh pihak perusahaan dalam 

memberikan rekomendasi mengenai tindakan pencegahan maupun 

penanggulangan potensi kelongsoran terkait adanya pengaruh intensitas 

curah hujan berdasarkan data prisma. 

 

 1.6 Jadwal Penelitian 

Pelaksanaan tugas akhir yang dilakukan di PT. Newmont Nusa Tenggara 

berlangsung selama dua bulan. Terjadwal dari Tanggal 26 April 2016 sampai 

dengan 26 Juni 2016. Dengan jadwal yang ditentukan yaitu enam hari kerja dan 

satu hari libur. Jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah 

ini:  

Tabel 1.1 Tabel Jadwal Penelitian.   

 

Tahap 
Proses 2016 

April Mei Juni 

Tahap Pendahuluan Studi Pustaka          

Observasi Awal          

Pengumpulan Data Pengumpulan 

Data Sekunder 

dan primer 

         

Pengolahan Data dan 

Analisia 

Analisa 

Kualtitatif dan 

Statistika 

         

Penyusunan Laporan Penyusunan 

Laporan di 

Perusahaan 

         

2016 

Mei Juni 

 
 

Proses 

April 
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Tabel 1.1 (Lanjutan).  

 

1.7 Lokasi Penelitian dan Kesampaian Daerah 

Daerah  pelaksanaan  tugas akhir  merupakan bagian dari daerah kontrak karya 

PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yaitu di tambang Batu Hijau, Kecamatan 

Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Lokasi terletak dibagian barat daya 

pulau Sumbawa yaitu pada koordinat 08° 57’ 55” LS dan 116° 52’ 21” BT. 

Penelitian analisis intensitas curah hujan terhadap deformasi massa batuan lereng 

tambang berdasarkan data monitoring geoteknik (prisma) ini dilakukan di Pit Batu 

Hijau PT. Newmont Nusa Tenggara (gambar 1.1).  

Untuk menuju lokasi penelitian dari kampus Teknik Geologi UNDIP, 

Semarang diawali dengan perjalanan darat menuju Bandara Adi Sudjipto 

Yogyakarta  ± 3,5 jam, kemudian dilanjutkan perjalanan udara menuju Bandara 

Internasional Lombok Praya, Lombok ± selama 1,5 jam. Kemudian perjalanan 

darat menuju Pelabuhan Kayangan yang berjarak sekitar 90 km selama ±1,5 jam, 

dilanjutkan penyeberangan menuju Pelabuhan Benete, Sumbawa Barat selama 1,5 

jam dan terakhir adalah perjalanan darat selama sejauh 12 km yang ditempuh 

selama ± 30 menit menuju camp/town site PT. NNT. Perjalanan menuju lokasi 

penelitian dari tempat tinggal (camp/town site) dilakukan dengan menggunakan 

bus perusahaan PT. NNT selama ± 25 menit menuju MMA (Mine Maintenance 

Area) dengan jarak ±13 km. Untuk mencapai sumur penambangan dilakukan 

dengan menggunakan mobil perusahaan, waktu tempuh dari kantor MMA ke Site 

sekitar lima menit. 

 

 

 

Tahap Proses 

2016 

April Mei Juni 

Presentasi dan 

Pengumpulan 

Laporan 

Presentasi laporan 

di perusahaan 

         

         

2016 

April Mei Juni 
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