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Abstrak
Kegiatan penambangan di lokasi penelitian sudah memasuki tahap penutupan tambang sehingga
membentuk lereng-lereng akhir yang terdiri dari 4 lereng tunggal dengan tinggi lereng keseluruhan
sebesar 65 m dan sudut kemiringan lereng keseluruhan sebesar 62° yang belum diketahui kestabilannya. Lereng akhir penambangan yang ditinggalkan memiliki bidang diskontinu sehingga dapat
mempengaruhi potensi adanya longsor berdasarkan analisis kinematika.
Pemetaan geoteknik dilakukan pada setiap lereng tunggal dengan metode line mapping (Priest
& Hudson, 1973). Sifat material properties batuan sebagai parameter masukan dalam analisis
kestabilan lereng diketahui berdasarkan pengujian sifat fisik dan sifat mekanik di laboratorium. Analisis
tingkat kestabilan lereng berdasarkan potensi longsor yang dapat terjadi dilakukan dengan metode
empiris Q-Slope (Bar & Barton, 2015), metode analitis kesetimbangan batas (Hoek & Bray, 1981) dan
analisis statistik probabilitas longsor yang dilakukan dengan metode Monte-Carlo.
Berdasarkan analisis kinematika diketahui potensi longsor yang terjadi pada lereng aktual
adalah potensi longsor bidang pada lereng tunggal 1 & 2, potensi blok baji yang tidak dapat runtuh
pada lereng tunggal 3 dan potensi blok baji yang dapat runtuh pada lereng tunggal 4. Hasil analisis
kestabilan lereng dengan metode Q-Slope diketahui bahwa lereng dalam keadaan stabil dengan nilai
sudut maksimal Q-Slope lebih besar dari nilai sudut lereng aktual (βQ-Slope ˃ βLereng). Tingkat faktor
keamanan (FK) metode kesetimbangan batas dan probabilitas longsor (PL) metode Monte Carlo pada
setiap lereng tunggal menggunakan geometri lereng aktual dan geometri lereng Q-Slope diketahui
dalam keadaan yang stabil baik dalam kondisi kering dan kondisi terisi air penuh karena memenuhi
kriteria penerimaan dengan nilai faktor keamanan (FK) ≥ 1,1 dan probabilitas longsor (PL) ≤ 37,5%
sesuai dengan peraturan pada Kepmen ESDM nomor 1827 K/30/MEM/2018.
Kata Kunci: faktor keamanan, probabilitas longsor, Q-Slope, kesetimbangan batas.
Abstract
Mining activities in research location have entered mining closure phase, so the mining activities
produce the final slope that consisting of 4 single slopes with overall slope height 65m and overall slope
angle 62° which their condition is not yet known of stability. The overall slope at mining closure has
discontinuities that have affect to potential of failure based on kinematic analysis.
Geotechnical mapping is applied to every single slope that use line mapping or scanline method
(Priest & Hudson, 1973). Rock mass properties as an input parameter for analysis slope stability are
known based on rock physical and rock mechanic properties test. Analysis slope stability based on
potential of failure used empirical method Q-Slope (Bar & Barton, 2015), analytical method limit
equilibrium (Hoek & Bray, 1981), statistical analysis probability of failure used Monte Carlo method.
Based on kinematic analysis that can be known potential of failure at research location is plane
failure on a single slope 1 & 2, wedge forming that can’t failure on a single slope 3 and wedge forming
that can failure on a single slope 4. The result of slope stability used Q-Slope method is the slope in
stable condition because the maximal slope angle Q-Slope is greater than the actual slope angle
(βQ-Slope ˃ βSlope). The factor of safety using limit equilibrium method and probability of failure using
Monte Carlo method on each single slope use geometry of actual slope and geometry of Q-Slope is
known in stable condition both in dry condition and in wet condition because fulfil acceptance criteria
with factor of safety (FoS) ≥ 1,1 and probability of failure (PoF) ≤ 37,5% according to regulation
Ministerial Decree ESDM 1827/K/30/MEM/2018.
Keywords: factor of safety, probability of failure, Q-Slope, limit equilibrium.
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A.

PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang
Kegiatan penambangan di lokasi penelitian sudah memasuki tahap penutupan tambang,
sehingga kegiatan penambangan membentuk lereng akhir yang terdiri dari empat lereng tunggal yang
belum diketahui kestabilan-nya sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran akan bahaya longsor.
Lereng akhir penambangan yang ditinggalkan memiliki bidang diskontinu sehingga memiliki potensi
adanya longsor berdasarkan orientasi dari bidang diskontinu, orientasi lereng dan sudut gesek dalam
batuan.
Metode empiris Q-Slope (Barton dan Bar, 2015) diaplikasikan untuk penilaian stabilitas lereng
batuan di lapangan dan membuat penyesuaian untuk sudut kemiringan lereng maksimal sesuai
dengan kondisi massa batuan dan potensi longsor selama kegiatan konstruksi sipil dan proses
penambangan. Penilaian metode Q-Slope berdasarkan terhadap enam parameter utama untuk
mengetahui peringkat klasifikasi massa batuan yakni RQD (Rock Quality Designation), Jn (jumlah
set diskontinu), Jr (kekasaran bidang diskontinu), Ja (tingkat alterasi bidang diskontinu), Jw (faktor
air pada bidang diskontinu), dan SRF (Stress Reduction Factor) serta parameter tambahan O-Factor
sesuai potensi longsor pada setiap lereng tunggal.
A.2. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis potensi longsor pada lereng akhir penambangan.
2. Menganalisis kestabilan lereng batuan berdasarkan metode
kesetimbangan batas dan probabilitas longsor.

empiris

Q-Slope,

A.3. Pendekatan Pemecahan Masalah
Pendekatan pemecahan masalah dilakukan dengan tahapan geoteknik, yaitu:
1. Pemetaan geoteknik bidang diskontinu metode line mapping (Priest & Hudson, 1973).
2. Analisis stereographic dan analisis kinematika untuk mengetahui potensi longsor.
3. Analisis empiris Q-Slope untuk identifikasi awal kestabilan lereng.
4. Analisis tingkat FK dan PL dengan metode kesetimbangan batas dan analisis statistik.
5. Analisis statistik dalam mencari distribusi data dengan metode Goodness of Fit Test.
6. Kriteria penerimaan lereng tunggal FK ≥ 1,1 dan PL ≤ 37,5%.
B.

METODOLOGI PENELITIAN

B.1. Pemetaan Bidang Diskontinu
Bidang diskontinu atau struktur geologi adalah parameter masukan untuk analisis kinematika,
kesetimbangan batas, dan metode numerik pada analisis kestabilan lereng. Metode pemetaan struktur
batuan yang dilakukan antara lain, yaitu (John and Stacey, 2010):
1. Line mapping/scanline adalah metode pemetaan yang dilakukan dengan pengukuran dan
mengambil setiap karakteristik dari bidang diskontinu yang berada pada sepanjang garis
pengukuran, observasi atau pengukuran dilakukan pada singkapan batuan atau muka
lereng.
2. Window (cell) mapping adalah metode pemetaan yang dilakukan dengan menentukan area
tertentu yang representatif dari permukaan lereng dengan mempertimbangkan
kompleksitas dari geologi di lapangan.
3. Digital mapping adalah metode pemetaan yang dilakukan dengan bantuan alat digital
seperti 3D photogrammetric dan teknologi pancaran laser. Metode ini memiliki tingkat
akurasi yang tinggi dan cepat dengan karakteristik bidang diskontinu dapat diketahui secara
langsung.
B.2. Kestabilan Lereng Batuan Metode Empiris Q-Slope
Q-Slope adalah klasifikasi metode empiris kestabilan lereng batuan yang pertama kali
dipublikasikan oleh Neil Bar dan Nick Barton pada tahun 2015 dan merupakan pengembangan dari
klasifikasi Q-System (Barton et all, 1974) yang telah banyak diaplikasikan untuk klasifikasi massa
batuan pada konstruksi dan tambang bawah tanah.
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Penilaian metode Q-Slope berdasarkan terhadap enam parameter utama untuk mengetahui
peringkat klasifikasi massa batuan yakni RQD (Rock Quality Designation), Jn (jumlah set
diskontinu), Jr (kekasaran bidang diskontinu), Ja (tingkat alterasi bidang diskontinu), Jw (faktor air
pada bidang diskontinu), dan SRF (Stress Reduction Factor). Namun, terdapat penambahan
perhitungan faktor orientasi bidang diskontinu (O-Factor) sesuai dengan potensi longsor batuan.
Parameter SRF dikembangkan untuk pengaplikasian pada kondisi lereng batuan, dimana nilai SRF
dibagi menjadi 3 yakni SRFa, SRFb, dan SRFc. Dari 6 parameter tersebut maka dapat diketahui
secara empiris nilai Q-Slope, yaitu:
𝑄!"#$% =
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Barton and Bar (2015) mengembangkan rumus sederhana hubungan antara sudut kemiringan
paling curam (β) dengan nilai Q-Slope dengan keadaan lereng yang tidak membutuhkan penguatan
(reinforcement) untuk ketinggian lereng kurang dari 30 m. Formula ini dikembangkan agar dapat
diaplikasikan pada semua ketinggian lereng dengan maksimal probabilitas longsor 1%:
𝛽 = 20𝑙𝑜𝑔.+ 𝑄!"#$% + 65#

(2)

Jika tingkat kegagalan tertentu dapat diterima (probabilitas longsor), seperti persentase dari
setiap terjadinya longsor bench di tambang terbuka, maka persamaan untuk mengetahui sudut
maksimal yang dapat diterima dapat dirumuskan sebagai berikut:
PL = 1%: β = 20 log10 Qslope + 65o
PL = 15%: β = 20 log10 Qslope + 67,5o
PL = 30%: β = 20 log10 Qslope + 70,5o
PL = 37,5%: β = 20 log10 Qslope + 72o
PL = 50%: β = 20 log10 Qslope + 73,5o

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Gambar 1 merupakan grafik kestabilan lereng batuan Q-Slope dengan tingkat probabilitas 1% yang
didapatkan dari hasil analisis balik pada studi kasus jalan tol, jalur kereta api, tambang terbuka, dan
lereng yang terbentuk secara alami.

Gambar 1. Grafik Kestabilan Q-Slope Tingkat PL 1% (Bar & Barton, 2015)
B.3. Kestabilan Lereng
Lereng merupakan setiap bagian permukaan yang memotong material di alam dan memiliki
kemiringan tertentu terhadap bidang horizontal (Charles A Kliche, 1999). Suatu cara yang umum
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untuk menyatakan kestabilan suatu lereng batuan adalah dengan faktor keamanan. Faktor ini
merupakan perbandingan antara gaya penahan yang membuat lereng tetap stabil, dengan gaya
penggerak yang menyebabkan terjadinya longsor. Secara matematis faktor kestabilan lereng
(Persamaan 3.7) dinyatakan sebagai berikut:
𝐹𝐾 =

/010 0203 4#5%6 7%60806

(8)

/010 0203 4#5%6 7%699%:0;

B.4. Kesetimbangan Batas
Metode kesetimbangan batas merupakan metode yang cukup populer dan praktis dalam
analisis kestabilan lereng. Dimisalkan suatu blok yang terletak di atas suatu bidang miring, maka
satu-satunya gaya yang bekerja pada blok yaitu gaya gravitasi atau berat blok. Berat blok akan
menyebabkan blok di atas bidang runtuh bergerak ke bawah. Gaya berat ini bekerja pada arah vertikal
ke bawah dan dapat diuraikan ke dalam dua komponen yaitu gaya yang searah dengan kemiringan
bidang runtuh dan gaya yang tegak lurus terhadap bidang runtuh. Berdasarkan proses longsornya,
macam- macam longsor yang terjadi pada lereng tambang, yaitu:
1.

Longsor Bidang
Longsor bidang relatif terjadi pada batuan yang keras. Namun, jika ada kondisi yang
menunjang terjadi longsor bidang, longsor yang terjadi mungkin akan lebih besar (secara volume)
daripada longsor yang lain. Longsor bidang akan terjadi jika kondisi di bawah ini terpenuhi:
a. Jurus atau arah kemiringan bidang luncur mendekati paralel terhadap bidang permukaan
lereng (perbedaan maksimum 20°).
b. Kemiringan bidang luncur (ψp) lebih kecil daripada kemiringan bidang permukaan lereng (ψf).
c. Kemiringan bidang luncur (ψp) lebih besar daripada sudut geser dalam (ϕ).
2.

Longsor Baji
Longsor baji terjadi bila terdapat dua bidang lemah atau lebih berpotongan sedemikian rupa
sehingga membentuk baji terhadap lereng. Longsor baji tersebut akan terjadi bila memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. Kemiringan lereng lebih besar dari kemiringan garis potong kedua bidang lemah (𝜓< > 𝜓$ ).
b. Sudut garis potong kedua bidang lemah lebih besar daripada sudut geser dalamnya (𝜓$ > 𝜙).
3.

Longsor Guling
Longsor guling umumnya terjadi pada lereng yang terjal dan pada batuan yang keras di mana
struktur bidang lemahnya berbentuk kolom. Kondisi untuk menggelincir atau meluncur ditentukan
oleh sudut gesek dalam dan kemiringan bidang gelincir-nya, tinggi balok dan lebar balok terletak
pada bidang miring. Adapun syarat terjadinya longsor toppling, yaitu:
a. Interlayer Slip = (180°- 𝜓<= ψ> ) ≥ (90°-𝜙> ) atau y> ≤ (90° - y< )+ 𝜙> .
b. Block Slip = 56𝛼< − 𝛼> 95 < 10°.
4.

Longsor Busur
Longsor busur umumnya terjadi pada material yang bersifat lepas seperti material tanah.
Sesuai dengan namanya, bidang longsornya berbentuk busur. Pada umumnya, kestabilan lereng
timbunan bergantung pada karakteristik material, dimensi lereng serta kondisi air tanah yang ada
serta faktor luar yang mempengaruhi kestabilan lereng pada lereng timbunan. Tanda awal terjadinya
longsor busur adalah adanya suatu rekahan tarik di belakang crest atau pada slope face.
B.5. Probabilitas Longsor
Suatu alternatif selain pendekatan faktor keamanan (FK) untuk desain lereng adalah metode
probabilistik yang didasarkan pada perhitungan probabilitas longsor (PL) lereng. Pada metode ini,
nilai faktor keamanan digambarkan sebagai variabel acak yang mempunyai fungsi distribusi dengan
parameter yang diperlakukan seperti nilai rata-rata dan standar deviasi.
Metode probabilistik adalah metode yang bertujuan untuk representasi eksplisit dari
ketidakpastian dalam kajian stabilitas lereng. Nilai faktor keamanan desain lereng dapat di optimasi
dengan nilai probabilitas longsor, sehingga dapat memberikan tingkat keyakinan terhadap desain
lereng tersebut.
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Analisis probabilitas longsor perlu terlebih dahulu melakukan pendekatan statistik terhadap
semua data sifat fisik dan mekanik batuan untuk mengetahui distribusi terbaik dari tujuh distribusi
(beta, eksponensial, triangular, lognormal, normal, gamma, uniform). Analisis statistik yang
digunakan pada probabilitas longsor yaitu analisis goodness of fit test untuk mengetahui jenis
distribusi yang dipilih, serta menggunakan metode Monte-Carlo untuk mengetahui nilai probabilitas
longsor.
C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian terletak di CV. Ellyta Karya Pratama berlokasi di daerah barat dari Kota
Yogyakarta dan sebelah barat daya dari Kota Kulon Progo. Lokasi penelitian yaitu pada lereng akhir
penambangan komoditas batuan andesit seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Geometri Lereng Akhir Aktual Penambangan
C.2. Pemetaan Bidang Diskontinu
Pemetaan bidang diskontinu dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap massa batuan pada
setiap muka lereng tunggal sepanjang garis pengukuran yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk
mengetahui karakteristik bidang diskontinu. Pemetaan bidang diskontinu dengan metode line
mapping dilakukan dengan panjang pengukuran yaitu 15 m pada setiap lereng tunggal. Karakteristik
bidang diskontinu pada setiap lereng tunggal dapat dilihat pada Tabel 1.
Orientasi bidang diskontinu (dip direction dan dip) diukur dan dikelompokkan sesuai
family/keluarga kekar yang memiliki domain orientasi yang sama.
Tabel 1. Karakteristik Bidang Diskontinu

No

Parameter

Lereng 1

Lereng 2

Lereng 3

Lereng 4

1

Joint spacing (m)

0,21

0,25

0,24

0,23

2

RQD (%)

91,62

93,65

93,29

93,06

3

Joint persistance

<1 m

<1 m

<1 m

<1 m

4

Joint apperture

closed
closed
closed
closed
discontinuity discontinuity discontinuity discontinuity
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No

Parameter

5

Joint roughness

6

Joint alteration

Lereng 1

Lereng 2

Lereng 3

Lereng 4

undulating
rough
moderately
weathered

undulating
rough
moderately
weathered

undulating
rough
moderately
weathered

undulating
rough
moderately
weathered

C.3. Uji Laboratorium
Pengujian dilakukan bertujuan untuk mengetahui sifat material properties batuan yaitu
meliputi pengujian sifat fisik, pengujian kuat tekan uniaksial dan pengujian kuat geser langsung.
Sampel uji yang digunakan yaitu sebanyak 5 sampel dan adanya tambahan 4 data yang didapatkan
dari data sekunder (perusahaan). Data masukan parameter batuan yang diperlukan dalam perhitungan
faktor keamanan dan probabilitas longsor yaitu terdiri dari nilai bobot isi, kohesi dan sudut gesek
dalam dengan kriteria keruntuhan yang digunakan yaitu Mohr-Coulomb. Rekapitulasi hasil
pengujian dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Pengujian Sifat Material Properties Batuan
Parameter
C (KPa)
Fiction Angle
(°)
Unit Weight
(KN/mᶟ)
UCS (MPa)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

91,72

130,04

133,93

105,27

99,64

102,73

113,81

128,87

151,90

21,34

25,52

23,60

22,67

22,01

24,22

30,16

26,19

28,83

23,05

22,85

21,67

21,18

21,67

26,09

26,38

26,18

25,89

86,62

76,43

71,34

56,05

76,43

113,36

114,46

98,35

72,29

C.4. Potensi Longsor pada Lereng Aktual
Bidang diskontinu atau struktur geologi adalah parameter masukan untuk analisis potensi
longsor dan analisis kestabilan lereng yang dipengaruhi karena adanya struktur pada massa batuan.
Pengambilan data bidang diskontinu dapat dilakukan dengan pemetaan geoteknik atau struktur pada
massa batuan. Pemetaan geoteknik di lokasi penelitian dilakukan pada dinding lereng akhir tambang
dengan menggunakan metode line mapping/scanline dengan panjang lintasan 15 m (Priest &
Hudson, 1976). Kegiatan pemetaan geoteknik di dinding lereng dikelompokkan menjadi 4 domain
sesuai dengan lokasi pengambilan data pada 4 lereng tunggal yang dilakukan sepanjang garis
scanline yang telah ditetapkan.
C.4.1. Proyeksi Stereographic
Struktur geologi yang terdapat pada lokasi penelitian yaitu kekar non-sistematik karena bentuk
kekar yang tidak teratur dan saling berpotongan sesuai dengan orientasi kekar tersebut. Orientasi atau
arah umum dari bidang diskontinu dapat diketahui berdasarkan proyeksi stereographic dengan
parameter masukan yaitu pengukuran pada setiap kekar sepanjang lintasan scanline. Orientasi joint
set atau bidang diskontinu menjadi parameter yang mempengaruhi potensi longsor yang dapat terjadi
melalui hubungannya terhadap orientasi lereng dan sudut gesek dalam batuan. Proyeksi analisis
kinematika dari setiap lereng dapat dilihat pada Gambar 3, 4, 5 dan 6.
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Gambar 3. Proyeksi Stereographic Lereng 1

Gambar 4. Proyeksi Stereographic Lereng 2

Gambar 5. Proyeksi Stereographic Lereng 3

Gambar 6. Proyeksi Stereographic Lereng 4

C.4.2. Analisis Kinematika
Analisis kinematika bertujuan untuk mengetahui potensi longsor yang dapat terjadi
berdasarkan parameter orientasi bidang diskontinu, orientasi lereng dan sudut gesek dalam. Adanya
orientasi bidang diskontinu dan lereng memiliki pengaruh terhadap perbedaan potensi longsor yang
dapat terjadi di lokasi penelitian.
Potensi longsor bidang memiliki beberapa syarat yaitu bidang gelincir searah dengan lereng
atau hampir sejajar dengan toleransi ± 20˚ (αf ≈ αi; ±20°), sudut kemiringan bidang gelincir harus
lebih kecil dari sudut kemiringan lereng (ψi < ψf) dan kemiringan bidang gelincir harus lebih besar
dari sudut gesek dalam (ψi ˃ ϕ).
Potensi longsor baji memiliki beberapa syarat yaitu adanya dua bidang diskontinu yang
berpotongan, kemiringan garis perpotongan harus lebih landai dari kemiringan lereng (ψi < ψf) serta
lebih curam dari sudut gesek dalam (ψi ˃ ϕ) dan garis perpotongan memiliki arah kemiringan searah
dengan lereng atau hampir sejajar (αf ≈ αi). Menurut Brawner dan Milligan (1971) terdapat dua jenis
potensi longsor baji yaitu potensi blok baji yang dapat runtuh dan potensi blok baji yang tidak dapat
runtuh.
Hasil analisis kinematika pada lereng aktual dapat dilihat pada Tabel 3. dan 4. Proyeksi dari
orientasi bidang diskontinu dan lereng pada lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 7.
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Tabel 3. Potensi Longsor pada Lereng 1&2
No

1

Lokasi

ϕ (°)

Lereng 1

αf
αi
ψ (°)
(N..˚E) (N..˚E) f
31

35

71

Syarat Analisis Kinematika
ψi (°)

Hasil
αf ≈ αi (±20°)

64

24,85
2

Lereng 2

ψf ˃ ψi ˃ ϕ

Terpenuhi
39

36

73

63

Longsor
Bidang

Tabel 4. Potensi Longsor pada Lereng 3&4
No

1

Lokasi

ϕ (°)

Lereng 3

αf
αi
ψf (°)
(N..˚E) (N..˚E)
44

38

66

ψi (°)

ψf ˃ ψi
17

24,85
2

Lereng 4

Syarat Analisis Kinematika

Tidak; (ψi < ϕ)

Blok baji tidak
dapat runtuh

Terpenuhi

Blok baji dapat
runtuh

Terpenuhi
41

45

75

27

Hasil

ψi ˃ ϕ

Gambar 7. Proyeksi Orientasi Bidang Diskontinu dan Potensi Longsor pada Lereng
C.5. Metode Empiris Q-Slope
Metode Q-Slope diaplikasikan pada lokasi penelitian yang memiliki litologi keseluruhan
andesit. Lereng aktual hasil penambangan terdiri dari 4 lereng tunggal dimana pada umumnya
memiliki karakteristik bidang diskontinu yang sama. Dengan demikian, mengaplikasikan metode
Q-Slope dapat memudahkan dalam analisis awal kestabilan lereng, karena dapat mengidentifikasi
dengan cepat kestabilan lereng dengan mengetahui sudut maksimal lereng dengan probabilitas
longsor sesuai dengan kriteria penerimaan yang telah ditetapkan.
C.5.1. Parameter Q-Slope
Rock quality designation (Deere, 1963) di lokasi penelitian diketahui berdasarkan hasil
perhitungan dari spasi kekar dengan nilai rata-rata yaitu 0,23 m yang termasuk dalam deskripsi
moderate spacing. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan dari spasi kekar tersebut diketahui
nilai RQD termasuk dalam deskripsi excellent dengan rentang nilai 90-100%.
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Parameter Jn diketahui berdasarkan proyeksi stereographic dengan parameter masukan data
orientasi pada setiap kekar untuk mengetahui jumlah set/family bidang diskontinu. Dari hasil
proyeksi stereographic dapat diketahui jumlah set kekar pada lokasi penelitian yaitu terdapat tiga
joint set pada lereng tunggal 1&2 serta dua joint set pada lereng tunggal 3&4. Keseluruhan orientasi
kekar terkonsentrasi pada setiap family dan tidak ditemukan adanya random joint.
Parameter Jr (joint roughness) dan Ja (joint alteration) dikelompokkan pada dua keadaan
berdasarkan adanya contact antara dinding batuan dan tidak adanya contact karena dipengaruhi
adanya isian/bukaan pada bidang diskontinu. Secara umum di lokasi penelitian antara dinding batuan
saling bersentuhan (contact) karena kondisi kekar termasuk dalam deskripsi closed discontinuity.
Tingkat kekasaran bidang diskontinu (Jr) termasuk dalam deskripsi kasar bergelombang (rough
undulating). Tingkat alterasi bidang diskontinu (Ja) bersifat slightly alterasi karena adanya perubahan
warna pada beberapa kekar tetapi tidak terlapukkan.
Parameter Jwice diketahui berdasarkan tingkat kestabilan struktur dan kekuatan batuan yang
disesuaikan dengan keadaan lingkungan di lokasi penelitian. Dari hasil proyeksi stereographic
diketahui terdapat struktur geologi yang mempengaruhi adanya potensi longsor dan hasil pengujian
kuat tekan uniaksial batuan diketahui rata-rata nilai UCS yaitu 85,2 MPa yang termasuk dalam
deskripsi batuan yang kuat (competent rock). Parameter O-factor dideskripsikan pada keadaan
unfavourable joint/keadaan yang tidak menguntungkan karena ditemukannya joint yang membentuk
potensi longsor pada lereng.
Parameter SRF didapatkan dari nilai maksimal antara SRFa yang merepresentasikan kondisi
fisik lereng, SRFb yang merepresentasikan tegangan dan kekuatan pada lereng dan SRFc yang
merepresentasikan kondisi bidang diskontinu major. SRFa (physical condition) diketahui dengan
litologi batu andesit yang kuat terhadap pelapukan dan terdapat blok bidang & baji karena adanya
pengaruh bidang diskontinu. SRFb (stress condition) diketahui dari perhitungan (sc/s1). SRFc
(major discontinuity) diketahui pada kondisi bukaan pada kekar yang rapat dan sedikit isian pada
kondisi unfavourable/tidak menguntungkan.
C.5.2. Nilai Q-Slope
Metode empiris Q-Slope diketahui berdasarkan perumusan (1) dan (6) pada Subbab B.2 yaitu
perhitungan nilai Q-Slope dan sudut lereng maksimal Q-Slope. Berdasarkan kondisi dari massa
batuan maka dapat diketahui kondisi sudut lereng maksimal dalam kondisi yang stabil berdasarkan
perhitungan dengan nilai Q-Slope. Dari hasil analisis empiris Q-Slope pada Gambar 8 dapat diketahui
bahwa lereng aktual dalam keadaan yang stabil sesuai dengan tingkat penerimaan FK ≥ 1,1 dan PL
≤ 37,5%, karena dapat diketahui bahwa sudut maksimal dari analisis empiris Q-Slope lebih besar
dari nilai sudut lereng aktual (βQ-Slope ˃ βLereng). Untuk meningkatkan hasil analisis diperlukan
kalkulasi nilai FK dan PL dengan metode lain yang akan dijelaskan pada Subbab C.7, sehingga dapat
diketahui hasil nilai faktor keamanan dan probabilitas longsor lereng aktual dan lereng Q-Slope.
Q-Slope = 2,291
βQ-Slope = 79,20° ˃ Lereng 1 = 71°

Q-Slope = 2,341
βQ-Slope = 79,38° ˃ Lereng 2 = 73°

Q-Slope = 2,099
βQ-Slope = 78,44° ˃ Lereng 3 = 66°

Q-Slope = 2,094
βQ-Slope = 78,41° ˃ Lereng 4 = 75°

Gambar 8. Nilai Q-Slope pada Lereng Aktual
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C.6. Analisis Statistika
Goodness of Fit Test digunakan untuk menentukan fungsi distribusi terbaik yang dapat
menggambarkan penyebaran data. Dari hasil tersebut kemudian akan dibentuk suatu parameter
masukan yang akan digunakan dalam perhitungan probabilitas longsor dengan metode Monte-Carlo.
Metode yang digunakan dalam pengujian ini terdiri dari dua tahap, yaitu pertama metode
Kolmogorov-Smirnov (KS) dan dilanjutkan uji Akaike Information Criterion (AIC).
Penelitian ini menggunakan alpha sebesar 5%, hal ini menandakan bahwa tingkat kepercayaan
dari analisis K-S tersebut adalah sebesar 95%. Pengolahan Goodness of Fit Test menggunakan
perangkat lunak @RISK 7.6 dengan fungsi distribusi yang diuji adalah fungsi distribusi Normal,
Lognormal, Gamma, Beta, Triangular, Uniform, dan Exponential. Apabila terdapat dua atau lebih
model yang memiliki nilai Dn lebih rendah dari nilai kritis (Dcrit), maka dapat diuji lagi dengan
menggunakan indikator AIC. Fungsi distribusi dengan nilai AIC terendah akan dipilih sebagai fungsi
distribusi terbaik yang dapat menggambarkan penyebaran data. Hasil Goodness of Fit Test diketahui
bahwa data material properties batuan terdistribusi secara Uniform.
C.7. Analisis Kestabilan Lereng
Analisis kestabilan lereng sangat diperlukan hal ini bertujuan untuk menciptakan keselamatan
kerja operasional penambangan. Analisis kestabilan lereng dilakukan pada 2 kondisi air tanah yaitu
kondisi kering (optimis) dan terisi air penuh pada keseluruhan lereng (pesimis). Analisis kestabilan
lereng metode kesetimbangan batas dilakukan berdasarkan potensi longsor yang dapat terjadi sesuai
dengan hasil analisis kinematika. Analisis kestabilan lereng dilakukan pada 2 kondisi geometri yaitu
geometri aktual di lokasi penelitian dan geometri metode empiris Q-Slope.
C.7.1. Analisis FK dan PL Lereng Aktual
Analisis kestabilan lereng dilakukan dengan memvariasikan variabel acak pada parameter
masukan kohesi dan sudut gesek dalam batuan sebanyak 100 data sesuai dengan distribusi data yang
terpilih yaitu distribusi Uniform. Dengan demikian, kalkulasi kestabilan lereng menghasilkan nilai
faktor keamanan sebanyak 10.000 data untuk mengetahui nilai probabilitas longsor lereng. Dengan
demikian, hasil analisis pada Gambar 9 dan 10 dapat diketahui bahwa nilai FK dan PL dari lereng
aktual di lokasi penelitian memberikan hasil yang stabil atau aman baik pada kondisi optimis (kering)
maupun pada kondisi pesimis (terisi air penuh).

Gambar 9. FK dan PL Kondisi Optimis

Gambar 10. FK dan PL Kondisi Pesimis

C.7.2. Analisis FK dan PL Lereng Q-Slope
Analisis kestabilan lereng Q-Slope dilakukan berdasarkan hasil metode empiris yaitu nilai
sudut lereng Q-Slope. Analisis pada Subbab C.5.2 dapat diketahui lereng di lokasi penelitian dalam
kondisi yang stabil karena sudut maksimal dari analisis empiris Q-Slope lebih besar dari nilai sudut
lereng aktual (βQ-Slope ˃ βLereng). Nilai sudut lereng Q-Slope pada setiap lereng tunggal memiliki nilai
rata-rata sudut lereng yaitu 78,86°, sehingga untuk analisis performa lereng menggunakan nilai sudut
lereng yang sama pada setiap lereng tunggal yaitu 79°. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis
performa lereng berdasarkan hasil analisis Q-Slope dengan geometri tinggi lereng aktual dan sudut
lereng Q-Slope. Hasil analisis performa lereng dapat dilihat pada Gambar 11 dan 12.
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Gambar 11. FK-PL Q-Slope Kondisi Optimis

Gambar 12. FK-PL Q-Slope Kondisi Pesimis

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis pada Gambar 11 dan 12 dapat diketahui bahwa
rekomendasi sudut lereng Q-Slope pada kondisi lereng kering (optimis) dan terisi air penuh (pesimis)
memberikan hasil yang stabil atau aman karena memenuhi kriteria penerimaan dengan nilai FK ≥
1,1 dan PL ≤ 37,5%.
Persentase rasio perbedaan nilai faktor keamanan dan probabilitas longsor pada lereng aktual
dan Q-Slope dapat dilihat pada grafik Gambar 13 dan 14. Berdasarkan grafik rasio persentase nilai
faktor keamanan dan probabilitas longsor pada lereng aktual dan Q-Slope memiliki perbedaan karena
adanya perbedaan geometri pada sudut lereng. Dengan demikian, jumlah material atau blok batuan
yang berada di atas bidang diskontinu yang mempengaruhi adanya longsor memiliki jumlah/berat
yang lebih besar dibandingkan pada lereng aktual.
Dengan demikian, apabila geometri lereng ditegakkan sesuai rekomendasi Q-Slope maka
performa nilai faktor keamanan dan probabilitas longsor tetap dalam kondisi yang stabil atau aman.
Oleh sebab itu, maka dapat diketahui potensi komoditas batuan andesit yang dapat ditambang di
lokasi penelitian dapat lebih dioptimalkan dibandingkan dengan geometri lereng aktual apabila masih
dilanjutkan-nya operasional pertambangan di lokasi penelitian. Visualisasi perbedaan geometri
lereng aktual dan Q-Slope dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 13. Rasio FK Lereng Aktual dan Q-Slope Gambar 14. Rasio PL Lereng Aktual dan Q-Slope

Gambar 15. Visualisasi Geometri Lereng Aktual dan Q-Slope
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D.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain, yaitu:

1.

Potensi longsor yang dapat terjadi pada lokasi penelitian yaitu longsor bidang pada lereng
tunggal 1 & 2, blok baji yang tidak dapat runtuh pada lereng tunggal 3 dan blok baji yang
dapat runtuh pada lereng tunggal 4.
Hasil analisis metode empiris Q-Slope dengan nilai berturut-turut 2,29; 2,34; 2,09; 2,09
diketahui bahwa lereng aktual dalam kondisi stabil menunjukan nilai sudut maksimal dari
analisis empiris Q-Slope lebih besar dari nilai sudut lereng aktual (βQ-Slope ˃ βLereng).
Hasil analisis kestabilan lereng dengan potensi longsor bidang dan longsor baji dengan metode
kesetimbangan batas pada geometri lereng aktual dan geometri lereng Q-Slope menunjukkan
pada kondisi kering (optimis) dan terisi air penuh (pesimis) memiliki performa lereng yang
stabil dengan nilai faktor keamanan ≥ 1,1 dan nilai probabilitas longsor ≤ 37,5%.
Geometri lereng akhir dapat menggunakan geometri lereng Q-Slope apabila masih
dilanjutkan-nya operasional pertambangan sehingga komoditas batuan andesit yang
ditambang dapat lebih dioptimalkan.

2.
3.

4.
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