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     Gambar 1. Lokasi Penelitian 

 

 

LINGKUNGAN PENGENDAPAN PURBA SATUAN NAPAL  

FORMASI TONASA BERDASARKAN KANDUNGAN FORAMINIFERA 

BENTONIK, STUDI KASUS : SUNGAI CAMMING DAN SUNGAI PALAKKA 

KABUPATEN BARRU  

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Meutia Farida*, Al Imran*, Fauzi Arifin*  

*) Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

Abstract: The study area is included in Palakka area Barru District of South Sulawesi province. The 
purpose of this study is to conduct Measuring Section in order to find out information about the small 
benthic foraminifera and Paleobathymetry  of depositional environment of Marl Tonasa Formation  in 
Palakka area. Based on the results of research  on both of the Measuring Section, which is supported 
by microscopic observation, and the obtained depositional environments of each of the layers in  
Camming River section is Middle Neritic zone – Outer Neritic with a depth is 30,48 to 182.88 m and 
Palakka River section is Middle Neritic zone - Outer Neritic at a depth is 30,48-182, 88 M. The cycle of 
Paleoenvironment marl unit in Camming River that occured three cycles : Outer Neritic – Middle 
Neritic, Middle Neritic – Outer Neritic  and Outer Neritic – Middle Neritic. Palakka River that is 
occurred in six cycles, they are Middle Neritic – Outher Neritic, Outer Neritic – Middle Neritic, Middle 
Neritic – Outer Neritic, Outer Neritic – Middle Neritic, Middle Neritic  - Outer Neritic, Outer Neritic – 
Middle Neritic.  
Based on analysis of planktonic foraminifera are found in the study area, could determine the age of 
the lithology in Camming River is Upper part of the Lower Eocene to Middle part of Middle Eocene. 
While the age of the Palakka River is  Upper part of the Lower Eocene to Lower part of the Upper 
Eocene. 

Keywords: Measuring Section, Foraminifera, Paleobathymetry, Neritic, Eocene. 

 

1. PENDAHULUAN 

Daerah penelitian termasuk dalam wilayah 

Desa Palakka Kecamatan Barru Kabupaten 

Barru Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 1.1). 

Daerah ini disusun oleh Formasi Tonasa 

dengan dominasi napal dan perselingan tipis 

batugamping (Sukamto, 1982). Penelitian 

geologi mengenai Formasi Tonasa telah banyak 

dilakukan baik peneliti dari dalam maupun 

dari luar negeri. Namun untuk studi khusus 

foraminifera bentonik masih dalam tahap studi 

lapangan mahasiswa, dengan demikian maka 

perlu dilakukan penelitian detail foraminifera 

bentonik untuk menentukan lingkungan 

pengendapan purba (paleoenvironment).
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2. METODE PENELITIAN 

Pengumpulan data lapangan  dengan Metode 

Penampang Terukur (Measuring Section)  pada 

dua lintasan yaitu lintasan pertama di Sungai 

Camming dan lintasan kedua              di Sungai 

Barru yang terletak di  Desa Palakka. 

Pengukuran detail setiap lapisan, 

pencatatan/deskripsi litologi, sketsa/foto, dan 

pengambilan sampel pada setiap lintasan 

penampang terukur. 

Sampel tersebut kemudian dipreparasi  untuk 

fosil mikro (foraminifera) dan sayatan tipis. 

Setelah itu sampel yang telah dipreparasi siap 

untuk diamati dibawah mikroskop binokuler 

(untuk identifikasi dan determinasi 

foraminifera), dan pengamatan sayatan tipis 

untuk penamaan batuan secara petrografi 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun hasil dari masing-masing lintasan 

pengukuran adalah sebagai berikut : 

Lintasan Sungai Camming 

Daerah pengukuran  pertama dilakukan di  

Sungai Camming yang terletak di Desa 

Palakka ± 7 km ke arah timur dari kota Barru 

(Gambar 2). Daerah pengukuran kedua 

dilakukan di daerah Sungai Barru sekitar 7,5 

km  ±  ke arah  timur  Kota  Barru, panjang 

lintasan 125 meter dan memperlihatkan 

adanya perlapisan batuan dengan keduduka   

N 3250E/440 (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lokasi Pengukuran Measuring 
Section  di Sungai Camming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Lokasi pengukuran Measuring 
Section  di Sungai Palakka. 

 

Keterdapatan Spesies Foraminifera Bentonik 

Lintasan pengukuran pada daerah penelitian 

umumnya didominasi oleh litologi napal 

dengan sisipan batugamping, maka 

berdasarkan hasil analisis mikropaleontologi 

disetiap lintasan  dijumpai  kandungan fosil 

foraminifera bentonik.  

Keterdapatan foraminifera  bentonik yang ada 

pada daerah penelitian terdiri atas beberapa 

spesies, dimana setiap spesies yang dijumpai 

pada setiap lintasan pengukuran mengacu 

pada publikasi dan dokumentasi foraminifera 

kecil bentonik yang terdapat dalam An 
Illustrated Key to the Genera of the 
Foraminifera (Cushman, 1983). 

Lintasan Sungai Camming 

Lintasan  Sungai Camming tersusun oleh 

litologi napal dan sisipan batugamping. Napal  

berwarna lapuk cokelat kehitaman, dan segar 

berwarna abu-abu, ukuran butir lempung, 

karbonatan, tekstur klastik, struktur berlapis.  

Sisipan Batugamping berwarna lapuk  cokelat 

kehitaman, dan segar berwarna putih keabu-

abuan, tekstur bioklastik, ukuran butir pasir 

sedang, karbonatan, komposisi material berupa  

mineral kalsit,  dan foram  besar,  struktur   

berlapis    dengan   kedudukan       N 230/310 E. 

Berdasarkan conto batuan yang diperoleh dari 

hasil pengukuran stratigrafi Measuring 
Section, ditemukan beberapa fosil foraminifera 

kecil   bentonik. 

Berdasarkan hasil analisis mikropaleontologi 

dijumpai beberapa spesies  foraminifera kecil  

bentonik pada lapisan bagian bawah yaitu : (a). 

Ammobaculites sp.  (b). Cibicides cana 
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Bermudez, (c). Dentalina mucronata 

Neugeboren, (d). Dentalina quadrulata 

Cushman and Laiming, (e). Dentalina 
semilaevis Hantken, (f). Discorbis sp. (g). 

Ellipsoglandulina exponens (H. B. Brady), (h). 

Lagena asperiodes Galloway and Morrey, (i). 

Nodogerina soluta (Reuss), (j). Nodosarella 
decurta (Bermudez), (k). Nodosarella 
hologlypta Bermudez, (l). Nodosarella 
salmojraghii Martinotti, (m). Nodosarella 
Subnodosa (Guppy), (n). Nodosarella tuckerae 
(Hadley), (o). Nodosaria pyrula d'Orbigny, (p). 

Nodosaria raphanistrum (Linne), (q). 

Nodosaria soluta (Reuss), (r). Siphogerina 
taberana Bermudez, (s). Siphonodosaria  
paucistriata (Galloway and Morrey),(Gambar 

4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4. Foraminifera bentonik pada lapisan 

bagian bawah  Sungai Camming. 

Analisis tingkat kelimpahan foraminifer kecil  

bentonik yang terkandung dalam lapisan 

bagian bawah (Gambar 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram distribusi foraminifera 

bentonik lapisan bagian bawah  

Sungai Camming. 

Foraminifera kecil spesies bentonik yang 

dijumpai pada lapisan bagian atas berdasarkan 

hasil analisis mikropaleontologi yaitu : (a). 
Cibicides pseudongerianus (Cushman) (b). 

Nodogerina challengeriana Thalmann, (c). 

Nodogerina. heterosculpata Bermudez, (d). 

Nodosarella decurta (Bermudez), (e) 

Nodosarella sp. (f). Nodosarella tuckerae 

(Hadley), (g). Nodosaria soluta (Reuss), (h). 

Nodosaria sp. (i). Nonion grateloupis 

(d'Orbigny),  (j). Pleurostumella schuberti 
Cushman, (k). Siphonodosaria sp. (l). 

Siphotextularia catenata (Cushman), (Gambar 

6). 

 

 

Gambar  6. Foraminifera bentonik yang 

dijumpai pada lapisan bagian atas  

Sungai Camming. 

Analisis tingkat kelimpahan foraminifera kecil 

bentonik yang terkandung  dalam lapisan 

bagian atas dapat dilihat  pada distribusi 

foraminifera bentonik (Gambar 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram distribusi foraminifera 

bentonik pada lipisan bagian atas  

Sungai Camming. 
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Lintasan Sungai Palakka 

Lintasan  Sungai Palakka tersusun oleh litologi 

napal dan sisipan batugamping. Napal  

berwarna lapuk cokelat kehitaman, dan segar 

berwarna abu-abu, ukuran butir lempung, 

karbonatan, tekstur klastik, struktur berlapis 

(N 3200/400 E). Batugamping warna lapuk  

cokelat kehitaman, dan segar berwarna putih 

keabu-abuan, tekstur bioklastik, ukuran butir 

pasir sedang, karbonatan, komposisi material 

berupa mineral kalsit, dan foram besar, 

struktur berlapis dengan kedudukan              N 

3250/440 E. Berdasarkan conto batuan yang 

diperoleh dari hasil pengukuran stratigrafi 

terukur, ditemukan beberapa fosil foraminifera 

kecil   bentonik. 

Foraminifera kecil bentonik yang dijumpai 

pada lapisan 2 berdasarkan hasil analisis 

mikropaleontologi yaitu : (a). Ammobaculites 
sp. (b). Bulimina sp. (c). Cibicides sp. (d). 

Elphidium sp. (e). Lagena  acuticosta Reuss, (f). 

Lagena sp. (g). Nodogerina sp. (h). Nodosarella 
decurta (Bermudez), (i). Nodosaerlla hologlypta 

BERMUDEZ, (j). Nodosarella  salmojraghii 
Martinotti,  (k). Nodosarella sigmoidea (Coryell 

and rivero), (l). Nodosarella subnodosa (Guppy), 

(m).  Nodosarella tuckerae (Hadley), (n). 

Nodosaria sp. (o). Nodosarella sp. (p).Nonion sp. 

(q). Robulus sp. (r). Textularia sp. (s). 

Siphonodosaria sp., (Gambar 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  8. Foraminifera bentonik pada    

       lapisan bagian bawah  (lapisan 2)  

       Sungai Palakka. 

Analisis tingkat kelimpahan foraminifera kecil 

bentonik yang terkandung  dalam lapisan 

bagian bawah dapat dilihat  pada distribusi 

foraminifera bentonik berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram distribusi foraminifera 

bentonik pada lapisan bagian bawah  

Sungai Palakka. 

 

Foraminifera kecil  bentonik yang dijumpai 

pada lapisan 11 berdasarkan hasil analisis 

mikropaleontologi yaitu :  (a). Dentalina 
mucronata Neugeboren, (b). Dentalina sp. (c). 

Ellipsoglandulina exponens (H.B.Brady), (d). 

Nodogerina challengeriana Thalmann, (e). 

Nodogerina laevigana Bermudez, (f). 

Nodogerina sp. (g). Nodosarella decurta 

(Bermudez), (h). Nodosarella  salmojraghii 
Martinotti, (i). Nodosarella subnodosa (Guppy), 

(j). Nodosarella tuckerae (Hadley). (k). 

Nodasaria mexicana Cushman, (l). Nodosaria 
soluta (Reuss), (m). Nodosaria sp. (n). 

Nodosarella sp. (o). Nodosaria raphanistrum 

(Linne), (p). Robulus meivilli Cushman and 

Renz, (q). Textularia sp. (r). Siphonodosaria 
nuttalli (Cushman & Jarvis), (s). 

Siphonodosaria paucistriata (Galloway and 

Morrey), (Gambar 10). 

Analisis tingkat kelimpahan foraminifera kecil 

bentonik yang terkandung  dalam lapisan 

bagian tengah (lapisan 11) lintasan Sungai 
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Gambar  10. Foraminifera bentonik yang 

dijumpai pada lapisan bagian tengah  

Sungai Palakka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Diagram distribusi foraminifera 

bentonik pada lapisan bagian tengah  

Sungai Palakka. 

 

Foraminifera kecil spesies bentonik yang 

dijumpai pada lapisan 14 berdasarkan hasil 

analisis mikropaleontologi yaitu : (a). Bulimina 

sp, (b). Dentalina coocperensis Cushman, (c). 

Dentalina mucronata Neugeboren, (d). 

Ellipsoglandulina exponens (H.B.Brady), (e). 

Lagena  acuticosta Reuss, (f). Nodogerina 
heterosculpta Bermudez, (g). Nodogerina sp. 

(h). Nodosarella decurta (Bermudez), (i). 

Nodosarella hologypta BERMUDEZ, (j). 

Nodosarella salmojraghii Martinotti, (k). 

Nodosarella subnodosa (Guppy), (l). 

Nodosarella tuckerae (Hadley), (m). Nodosaria 
hipsida d'Orbigny, (n). Nodosaria soluta 

(Reuss), (o). Nodosaria sp. (p). Nodosarella sp. 

(q). Siphogenerina sp. (r). Sihpnonodasaria  

paucistriata (Galloway and Morrey), (s). 

Siphonodosaria sp., (Gambar 12). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  12. Foraminifera bentonik yang 

dijumpai pada lapisan bagian Atas  

Sungai Palakka. 

 

Analisis tingkat kelimpahan foraminifera kecil 

bentonik pada lapisan bagian atas  dapat 

dilihat  pada distribusi foraminifera bentonik  

(Gambar 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Diagram distribusi foraminifera 

bentonik pada lapisan bagian Atas  

Sungai Palakka. 

 

Interpretasi Lingkungan Pengendapan Purba 

Penentuan lingkungan pengendapan satuan 

napal daerah penelitian didasarkan pada 

kandungan foraminifera kecil bentonik yang 

dijumpai pada setiap lapisan litologi.  

Parameter penentuan lingkungan 

pengendapan pada daerah penelitian 

menggunakan klasifikasi lingkungan 

pengendapan menurut Bandy (1967), sebagai 

berikut :
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Lintasan Sungai Camming 

Pada lintasan Sungai Camming tersusun atas 

litologi napal dengan sisipan batugamping, 

dengan komposisi batuan yang bersifat 

karbonatan dan dijumpai struktur sedimen 

berupa laminasi.  Pembahasan secara 

terperinci adalah sebagai berikut: 

Jenis spesies bentonik melimpah yang 

digunakan untuk menentukan lingkungan 

pengendapan lapisan bagian bawah yaitu  

Ellipsoglandulina exponens (H. B. Brady), 

Nodogerina laevigata Bermudez, Nodosarella 
decurta (Bermudez), Nodosarella Subnodosa 

(Guppy), Nodosarella tuckerae (Hadley), 

Nodosaria raphanistrum (Linne),  (Tabel 1). 

 

Tabel 1 : Penentuan lingkungan pengendapan 

berdasarkan foraminifera kecil  

bentonik pada lapisan bagian bawah ( 

Bandy, 1967). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari keterdapatan fosil bentonik dengan 

menggunakan klasifikasi lingkungan 

pengendapan menurut Bandy 1967,  maka 

dapat disimpulkan bahwa lapisan bagian 

bawah terendapkan pada zona Nertik Tengah – 

Neritik Luar yaitu pada kedalaman (30,48-

91,44 m) – (91,44-182,88 m). 

Hasil analisis foraminifera bentonik pada 

lapisan bagian atas  menunjukkan lingkungan 

pengendapan dari lapisan  tersebut, maka 

dijumpai jenis spesies bentonik berikut:  
Cibicides pseudongerianus (Cushman), 

Nodogerina challengeriana Thalmann,   

Nodosarella decurta (Bermudez),    Nonion 
grateloupis (d'Orbigny),  Siphonodosaria sp. (l). 

Siphotextularia catenata (Cushman), (Tabel 2). 

 

Tabel 2 : Penentuan lingkungan pengendapan 

berdasarkan foraminifera kecil 

bentonik pada lapisan bagian atas,   ( 

Bandy, 1967). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan  keterdapatan  fosil  bentonik 

dengan menggunakan klasifikasi lingkungan 

pengendapan menurut Bandy 1967,  maka 

dapat disimpulkan bahwa lapisan bagian atas 

terendapkan pada zona  Neritik Tengah – 

Neritik Luar yaitu pada kedalaman (30,48-

91,44 m) – (91,44-182,88 m). 

 

Lintasan Sungai Palakka 

Pada lintasan Sungai Palakka tersusun atas 

litologi napal dengan sisipan batugamping, 

dengan komposisi batuan yang bersifat 

karbonatan dan dijumpai struktur sedimen 

berupa bioturbasi. Secara terperinci akan 

dijelaskan mulai  dari lapisan tertua hingga 

lapisan termuda. 

Lapisan bagian bawah tersusun oleh litologi 

napal. Penentuan lingkungan pengendapan 

pada lapisan ini didasarkan pada analisis 

kandungan fosil mikro bentonik.  Berdasarkan 

hasil analisis tersebut, diperoleh: Bulimina sp.  

Elphidium sp. Nodogerina sp. Nodosarella  
salmojraghii Martinotti,  Nodosarella tuckerae 

(Hadley), Nodosarella sp. Robulus sp. 

Textularia sp., (Tabel 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOSAINS 

 Vol. 10 No. 02  2014  -  56 

Tabel 3 : Penentuan lingkungan pengendapan 

berdasarkan  foraminifera kecil 

bentonik pada lapisan 2, (Bandy, 

1967). 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan keterdapatan fosil bentonik  

dengan menggunakan klasifikasi lingkungan 

pengendapan menurut Bandy 1967,  maka 

dapat disimpulkan bahwa lapisan bagian 

tengah terendapkan pada zona Neritik Tengah 

– Neritik Luar yaitu pada kedalaman (30,48-

91,44 m) – (91,44-182,88 m). 

Sesuai dengan analisis  tersebut  maka 

dijumpai jenis spesies bentonik melimpah yang 

digunakan untuk menentukan lingkungan 

pengendapan lapisan bagian tengah     yaitu   

Dentalina mucronata Neugeboren,  Dentalina 
sp. Nodogerina sp.  Nodosarella subnodosa 

(Guppy),   Nodosarella tuckerae (Hadley).   

Nodasaria mexicana Cushman, Nodosaria sp.   

Nodosarella sp., (Tabel 4). 

 

Tabel 4 : Penentuan lingkungan pengendapan 

berdasarkan foraminifera kecil 

spesies bentonik pada lapisan bagian 

tengah, (Bandy, 1967). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan keterdapatan fosil bentonik, 

maka dengan menggunakan klasifikasi 

lingkungan pengendapan menurut Bandy 

1967,  dapat disimpulkan bahwa lapisan  

tengah terendapkan pada zona Neritik Tengah 

– Neritik Luar yaitu pada kedalaman (30,48-

91,44 m) – (91,44-182,88 m). 

Hasil  analisis  tersebut spesies bentonikyang 

jumlahnya  melimpah digunakan untuk 

menentukan lingkungan pengendapan lapisan 

bagian atas   yaitu Dentalina coocperensis 
Cushman, Nodogerina sp. Nodosarella 
hologypta BERMUDEZ, Nodosarella 
salmojraghii Martinotti,  Nodosarella 
subnodosa (Guppy),   Nodosarella tuckerae 

(Hadley), Siphonodosaria sp.,   (Tabel 5). 

 

Tabel 5: Penentuan lingkungan pengendapan 

berdasarkan  foraminifera kecil 

bentonik pada lapisan bagian atas 

(Bandy, 1967). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian makan lapisan bagian atas 

terendapkan pada zona Neritik Tengah – 

Neritik Luar  yaitu pada kedalaman (30,48-

91,44 m) – (91,44 -182,88 m). 
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Umur Relatif  

Umur lapisan sedimen ditentukan berdasarkan 

hasil determinasi umur foraminifera kecil 

planktonik  yang terkandung dalam litologi 

tersebut. Penentuan umur relatif ini 

dimaksudkan untuk mengetahui urut – urutan 

proses pengendapan material sedimen hingga 

terbentuknya suatu batuan sedimen.  

Parameter penentuan umur relatif tiap lapisan 

pengamatan pada daerah penelitian 

didasarkan pada kandungan foraminifa kecil 

planktonik berdasarkan Zonasi Blow, 1969 

(POSTUMA, 1971). 

Berdasarkan analisis fosil planktonik yang 

terdapat pada daerah penelitian maka   umur 

batuan yang menyusun daerah penelitian yaitu 

pada lintasan Sungai Camming berumur Eosen 

Bawah bagian Atas - Eosen Tengah bagian 

Tengah. Sedangkan umur dari lintasan Sungai 

Palakka yaitu Eosen Bawah bagian Atas - 

Eoses Atas bagian Bawah. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan data – data yang diperoleh dari 

hasil pengamatan di lapangan dan analisis 

laboratorium dari tiap – tiap lapisan batuan 

pada daerah penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Lingkungan pengendapan purba satuan 

napal pada daerah penelitian ditentukan 

berdasarkan pemunculan dan kelimpahan 

dari foraminifera bentonik yang dijumpai 

pada setiap lapisan  litologi,  dimana 

Lintasan Sungai Camming dan Lintasan 

Sungai Palakka terendapkan pada zona 

Neritik Tengah - Neritik Luar yaitu pada 

kedalaman 30,48 m - 182,88 m.  

2. Siklus perubahan lingkungan pengendapan  

satuan napal pada daerah penelitian yaitu 

pada lintasan Sungai Camming terjadi tiga 

siklus yaitu Neritik Tengah – Neritik Luar, 

Neritik Luar – Neritik Tengah dan Neritik 

Tengah – Neritik Luar dan pada Lintasan 

Sungai Palakka yaitu terjadi enam siklus 

yaitu dari zona Neritik Tengah – Neritik 

Luar, Neritik Luar – Neritik Tengah, 

Neritik Tengah – Neritik Luar, Neritik Luar 

– Neritik Tengah, Nertik Tengah – Neritik 

Luar, dan Neritik Luar – Neritik Tengah. 

3. Berdasarkan analisis  fosil planktonik yang 

terdapat pada daerah penelitian maka kita 

dapat mengetahui umur dari daerah 

penelititan yaitu pada lintasan Sungai 

Camming berumur Eosen Bawah bagian 

Atas - Eosen Tengah bagian Tengah. 

Sedangkan umur dari lintasan Sungai 

Palakka yaitu Eosen Bawah bagian Atas - 

Eoses Atas bagian Bawah. 
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PENGARUH KOMPOSISI ASH BATUBARA TERHADAP KUALITAS KLINKER 

PORTLAND CEMENT PADA PT. SEMEN TONASA UNIT III 

 
Nurlianti Dahliar*, Sri Widodo*, Adi Tonggiroh* 

 *) Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin 

 

Sari: Klinker semen portland merupakan suatu material hidraulik yang terdiri atas C3S, C2S, C3A dan 

C4AF. Untuk memproduksi klinker, raw meal akan dibakar di kiln pada suhu 1450oC dengan 

menggunakan panas hasil pembakaran batubara. Proses pembakaran klinker merupakan proses 

paling penting bagi industri semen. Pada industri semen portland, batubara tidak hanya digunakan 

sebagai bahan bakar, tetapi juga dapat memengaruhi komposisi dari klinker. Abu pada batubara akan 

bercampur dengan raw meal pada saat proses klinkerisasi. Oleh sebab itu, apabila kualitas dari 

batubara tidak sesuai dengan raw meal maka akan menyebabkan mentahnya klinker. Tujuan utama 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh abu batubara terhadap kualitas klinker. Hal 

ini dimaksudkan agar kualitas klinker semen portland di PT. Semen Tonasa sesuai dengan ASTM C-

150-1999 dan SNI No. 15-6514-2001. Hasil analisis dari uji T-berpasangan menunjukkan komposisi 

abu batubara yang memengaruhi kualitas klinker setelah terjadinya proses klinkerisasi adalah LSF, 

SM, C3S, C2S, dan C4AF. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana, besarnya pengaruh komposisi 

ash batubara terhadap kualitas klinker semen portland hanya sedikit. Modulus LSF memiliki 

pengaruh yang paling tinggi mencapai 0,885%, AM berkisar antara 0,1-0,3%, C2S berkisar antara 0,01-

0,07%, C3S berkisar antara 0,01-0,02%, dan C4AF sebesar 0,019%.  

Kata kunci: klinker, abu batubara, kualitas, C3S, C4AF, semen portland 

Abstract: Portland cement clinker is a hydraulic material consists of C3S, C2S, C3A and C4AF. For 
producing clinker, raw meal have been burn in kiln at temperature 1450oC by using the heat 
combustion from coal. Clinker burning process is the most important process for the cement industry. 
In the portland cement industry, coal was not only used as a fuel, but it can also affected the composition 
of clinker. The coal ash will be mixed with raw meal during clinkerization process. Therefore, when the 
quality of the coal is not in accordance with the raw meal, it will cause crude clinker. The main purpose 
of study is to determine the influence of coal ash toward clinker quality. It should be known because 
portland cement clinker quality of PT. Semen Tonasa have to be on standard according to ASTM C-150-
1999 and SNI No. 15-6514-2001. The results of paired T-test analysis showed that the composition of 
the coal ash which affected the quality of clinker after clinkerization process were LSF, SM, C3S, C2S, 
and C4AF. Based on the result of simple regression analysis, the amount of coal ash composition toward 
clinker portland cement quality was minor. LSF had the highest influence up to 0.885%, AM range 
between 0.1-0.3%, C2S range between 0.01-0.07%, C3S range between 0.01-0.02%, and C4AF was 
0.019%.  

Keywords: clinker, coal ash, quality, C3S, C4AF, portland cement 

 

1. PENDAHULUAN 

PT. Semen Tonasa merupakan perusahaan 

industri milik negara yang memproduksi 

semen untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri khususnya di wilayah Indonesia Timur. 

Perusahaan ini berada di Desa Biring Ere, 

Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Untuk 

memenuhi kepuasan dan kebutuhan konsumen 

di wilayah tersebut, semen yang diproduksi 

harus memiliki kualitas yang baik, terutama 

dari segi kualitas komposisi kimianya. 

Berdasarkan ASTM dan SNI untuk kualitas 

klinker, kualitas LSF 94-98%, SM 2-2,4%, AM 

1,4-1,8%, C3S 55-60%, C2S 10-14%, C3A 8-12%, 

dan C4AF 10-12%. Adapun terget kualitas 

klinker yang ingin dicapai oleh PT. Semen 

Tonasa yakni LSF 96%, SM 2,2%, AM 1,6%, C3S 

57%, C2S 12%, C3A 10%, dan C4AF 11%. 

Kualitas komposisi kimia dari semen sangat 
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bergantung pada kualitas klinker hasil proses 

pembakaran di kiln. Bahan bakar utama yang 

digunakan di PT. Semen Tonasa adalah 

batubara. Selain digunakan sebagai bahan 

bakar, komposisi ash batubara dalam industri 

semen juga berperan dalam menentukan 

kualitas klinker yang dihasilkan dari proses 

pembakaran.  

Batubara yang digunakan di PT. Semen Tonasa 

berasal dari berbagai daerah di Indonesia 

sehingga proses pengontrolan terhadap 

kualitas batubara haruslah dilakukan dengan 

teliti. Oleh sebab itu, untuk memeroleh klinker 

Portland Cement dengan kualitas yang baik, 

maka perlu dilakukan studi tentang pengaruh 

komposisi ash pada batubara  yang digunakan 

terhadap kualitas klinker. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui 

komposi ash batubara yang berpengaruh 

sebelum dan sesudah terjadinya proses 

pembakaran dan kiln dan juga untuk mengkaji 

besarnya pengaruh dari komposisi ash 
batubara tersebut terhadap kualitas klinker 

portland cemen.  

2. METODOLOGI PENELITIAN  

Metode penelitian pada penelitian ini adalah 

metode penelitian langsung di lapangan. Data-

data yang diperoleh dari perusahaan kemudian 

dianalisis menggunakan software Ms. Excel 
dan SPSS 17.0. 

2.1.  Observasi Lapangan 

Observasi Lapangan dilakukan pada wilayah 

produksi Terak I PT. Semen Tonasa (Tonasa 

II/III), Pangkep, Sulawesi Selatan. 

Pengamatan dilakukan terhadap proses 

pembuatan semen dimulai dari unit crusher, 
raw mill, kiln, coal mill, hingga finish mill. 
Selain dilakukan pengamatan di unit peralatan 

pembuatan semen, pengamatan juga di 

laboratorium Quality Assurance (QA) dan 

Quality Control (QC) untuk melihat proses 

pengujian conto. 

Pengupulan data pada penelitian ini dilakukan 

±2 bulan yaitu mulai tanggal 1 April-30 Mei 

2014. Pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan percobaan langsung maupun 

pengambilan data sekunder hasil pengujian di 

laboratorium QA dan QC PT. Semen Tonasa. 

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini 

berupa data hasil analisis proksimat batubara 

(ash content), data hasil pengujian klinker, raw 

meal, dan hasil pengujian ash analysis dari ash 
batubara. 

2.2. Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan secara 

bertahap setelah data-data yang 

dibutuhkan telah terkumpul kemudian 

dilakukan perhitungan.  Tahapan 

pengolahan data yang dilakukan meliputi 

perhitungan analisis deskriptif, one sample 
T-test, uji T-berpasangan, dan analisis 

regresi pada setiap data kualitas raw meal, 
ash batubara, dan klinker. Adapun 

tahapan pengolahan dan analisis data 

yang ada dalam penelitian ini adalah: 

2.2.1 Perhitungan LSF, SM, dan AM 
a. Lime Saturation Factor (LSF) 

Alemayu dan Sahu (2013) menjelaskan 

bahwa LSF merupakan perbandingan 

antara seluruh CaO yang terdapat dalam 

campuran bahan baku dengan sejumlah 

proporsi oksida lain untuk menghasilkan 

raw meal atau klinker.  LSF pada raw 

meal berkisar antara 90-110% dan untuk  

klinker berkisar antara 93-98% dengan 

free lime <2 %. Secara umum LSF dapat 

dihitung dengan menggunakan 

persamaan: 
 

𝐿𝑆𝐹 =  
100 𝑥 𝐶𝑎𝑂

2,8 𝑆𝑖𝑂2 + 1,18 𝐴𝑙2𝑂3 + 0,65 𝐹𝑒2𝑂3

 

 

b. Silica Modulus (SM) 

Menurut Kerton dan Murray (1983), SM 

merupakan perbandingan antara oksida 

silika dengan sejumlah proporsi oksida 

alumina dan oksida besi. Idealnya 

besaran SM 2-2,3%. Besaran SM dapat 

dihitung dengan persamaan berikut: 

 

SM =
𝑆𝑖𝑂2

𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐹𝑒2𝑂3

 

c. Alumina Modulus (AM) 

AM merupakan perbandingan antara 

oksida alumina dengan oksida besi. 

Besaran AM akan berpengaruh pada 

warna dari klinker dan semen. Semakin 

tinggi besaran AM maka semakin terang 

pula warna dari semen tersebut 

(Alemayu dan Sahu, 2013). AM biasanya 

berkisar antara 1-1,3%. Besaran AM 
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dapat dihitung dengan persamaan 

berikut: 

 

AM =
𝐴𝑙2𝑂3

𝐹𝑒2𝑂3

 

 

2.2.2 Perhitungan C3S, C2S, C3A, dan C4AF 
(Mohammed, 2012) 
 

2.3 Trikalsium Silikat (3CaO.SiO2 atau 

C3S) 

Trikalsium Silikat atau Alite 

merupakan komponen utama dalam 

klinker yang terbentuk pada suhu 

1200oC-1450oC. Alite ini memberi 

kekuatan awal semen (sebelum 28 hari) 

dan dapat memengaruhi kekuatan 

akhir semen. Besaran C3S dapat 

dihitung dengan persamaan berikut: 

 
𝐶3𝑆 = 4,071𝐶𝑎𝑂 − 7,602𝑆𝑖𝑂2 − 6,718𝐴𝑙2𝑂3 − 1,4297𝐹𝑒2𝑂3 

 

2.4 Dikalsium Silikat (2CaO.SiO2 atau 

C2S) 

C2S atau Belite umumnya berkisar 

antara 15-35% dan rata-rata 25%. 

Belite terbentuk pada suhu 800-900oC 

dan memberi kekuatan akhir pada 

semen. Besaran C2S dapat dihitung 

dengan persamaan berikut: 

 
𝐶2𝑆 = 2,8675𝑆𝑖𝑂2 − 0,7544𝐶3𝑆 

 

2.5 Trikalsium Aluminat (3CaO.Al2O3 atau 

C3A) 

Trikalsium Aluminat terbentuk pada 

suhu 1100-1200oC. Kandungan C3A 

pada semen portland bervariasi antara 

7-15%. Kandungan ini berperan dalam 

menentukan kuat tekan awal dari 

semen. Besaran C2S dapat dihitung 

dengan persamaan berikut: 

 
𝐶3𝐴 = 2,6504𝐴𝑙2𝑂3 − 1,6920𝐹𝑒2𝑂3 

 

2.6 Tetrakalsium Alumino Ferrite 

(4CaO.Al2O3.FeO3 atau C4AF) 

Tetrakalsium Alumino Ferrite 

terbentuk pada suhu 1100°C–1200°C. 

Kandungan C4AF pada semen portland 

bervariasi antara 5-10% dengan rata-

rata 8%. Ferrite ini berperan dalam 

menentukan warna pada semen. 

Besaran C4AF dapat dihitung dengan 

persamaan berikut: 

 
𝐶4𝐴𝐹 = 3,0432𝐹𝑒2𝑂3 

 

2.2.3 One Sample T-Test dan Uji T-

berpasangan 

 

Menurut Trihendradi (2013) one sample T-test 
digunakan untuk menguji hipotesis perbedaan 

rata-rata suatu variabel dengan suatu 

konstanta tertentu atau nilai hipotesis. 

Konstanta atau nilai hipotesis yang dimaksud 

adalah nilai rata-rata pada masing-masing 

komposisi kimia raw meal, ash, dan klinker 

yang diperoleh dari hasil analisis deskriptif. 

Pengujian one sample T-test dilakukan untuk 

semua data penelitian yaitu pada data kualitas 

raw meal, ash batubara, dan klinker. 

 

Hasil pengujian one sample T-test selanjutnya 

dianalisis dengan melakukan uji T-

berpasangan. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh rata-rata dari masing-

masing data raw meal, ash batubara, dan 

klinker. Pengujian ini menggunakan 

perbandingan nilai rata-rata dua variabel. 

Seperti halnya dengan one sample T-test,  uji 

ini juga menggunakan hipotesis. Hipotesis Ho 

diterima jika nilai t hitung<t tabel. Sebaliknya 

jika nilai t hitung> t tabel maka Ho ditolak.  

Selain penentuan hipotesis, pada pengujian ini 

juga dapat diketahui kolerasi atau hubungan 

antar sampel atau variabel. 

2.2.3 Analisis Regresi Linear dan Non Linear 
 

Regresi adalah  pengukur hubungan dua 

variabel atau lebih yang dinyatakan dengan 

bentuk hubungan atau fungsi. Untuk 

menentukan bentuk hubungan (regresi) 

diperlukan pemisahan yang tegas antara 

variabel bebas yang sering diberi simbol X dan 

variabel tak bebas dengan simbol Y Analisis 

regresi memiliki dua sifat analisis yaitu 

bersifat linear dan non linear. Pada sifat linear, 

maka kurva akan membentuk arah menaik 

atau menurun dengan garis lurus tergantung 

pada hubungan antara variabel dependen dan 

variabel independen baik sederhana maupun 

berganda, sedangkan non linear memiliki dua 

model yaitu model kuadratik dan kubik dengan 

kurva membentuk garis lengkung (Sugiyono, 

2012). 

3. HASIL PENELITIAN  

3.1. Pengaruh Komposisi Ash Batubara 
Sebelum terjadinya Proses Pembakaran di 
Kiln 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui 

komposisi kimia ash batubara yang akan 
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berpengaruh terhadap kualitas klinker adalah 

uji T-berpasangan. Pada pengujian ini, data 

yang digunakan adalah data dari kualitas ash 

batubara pada bulan April-Mei 2014. Hasil 

output SPSS 17.0 untuk pengujian ash 
batubara 

bulan April dapat dilihat seperti pada Tabel 1. 

di bawah ini: 

 

Tabel 1. Paired Sample Colerration Ash 
Batubara  

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 1, 

kolerasi yang paling kuat yakni kolerasi antara 

CaO dan SiO2 (-0,435), tanda negatif 

menunjukkan hubungan yang berlawanan. 

Jika nilai CaO naik maka nilai SiO2 akan turun 

begitupula sebaliknya. Untuk penentuan uji 

hipotesis ditunjukkan pada Tabel 2. di bawah 

ini: 

 

 

Tabel 2. Uji T-berpasangan Ash Batubara  

 

Nilai t tabel dengan jumlah data 30 dan α = 5% 

. adalah 2,045 Berdasarkan hasil yang 

diperoleh pada Tabel 2, nilai t hitung < t tabel 

sehingga hipotesis Ho diterima maka kedua 

variabel tersebut memiliki rata-rata yang sama 

dan tidak akan berpengaruh satu sama lain. 

Nilai t hitung dari pasangan CaO-SiO2, SiO2-

Al2O3, dan  SiO2-Fe2O3 lebih besar 

dibandingkan dengan t tabel, maka Ho ditolak. 

Kedua variabel pada pasangan tersebut 

memiliki perbedaan rata-rata dan akan 

memengaruhi satu sama lain. Hasil yang 

diperoleh pada bulan Mei juga menunjukkan 

hasil yang sama seperti pada pada pengujian di 

bulan April. Berdasarkan hal tersebut, maka 

senyawa oksida ash batubara yang 

kemungkinan akan berpengaruh terhadap 

kualitas klinker nantinya adalah CaO-SiO2, 

CaO-Fe2O3, SiO2-Al2O3, dan SiO2-Fe2O3. 

 

3.2. Pengaruh Komposisi Ash Batubara 
Setelah terjadinya Proses Pembakaran di 
Kiln 
 

Pengaruh komposisi ash batubara setelah 

terjadinya proses pembakaran di kiln dapat 

dianalisi menggunakan uji T-berpasangan.  

Pengujian ini dilakukan pada setiap kelompok 

data pada ash batubara terhadap kelompok 

data pada klinker.  

 

Pengujian pada tahapan ini tidak lagi 

membandingkan senyawa-senyawa dari raw 
meal akan tetapi sudah dalam bentuk modulus 

dan komposisi kimia dari semen. Variabel yang 

dibandingkan yaitu LSF, SM, AM, C3S, C2S, 

C3A, dan C4AF.  Senyawa inilah yang kemudian 

menentukan kualitas dari klinker maupun 

semen.  

Pengujian ini juga dilakukan pada data di 

bulan April dan Mei. Untuk memperoleh nilai  

 

dari LSF, SM, AM, C3S, C2S, C3A, dan C4AF 

pada ash batubara dilakukan dengan 

melakukan perhitungan dengan Ms. Excel.  
Hasil dari kolerasi data antar kualitas ash 
batubara dan klinker dapat dilihat pada Tabel 

3. 

Tabel 3. Paired Sample Colerration Ash 
Batubara dengan Klinker Bulan April 2014  

 N Correlation Sig. 
LSF Ash& LSF Klinker 30 -0,210 0,266 

SM Ash& SM Klinker 30 -0,054 0,776 

AM Ash& AM Klinker 30 0,505 0,004 

C3S Ash& C3S Klinker 30 0,043 0,822 

C2S Ash& C2S Klinker 30 0,005 0,977 

C3A Ash& C3A Klinker 30 0,565 0,001 

C4AF Ash & C4AF 

Klinker 

30 0,439 0,015 

 

  N Correlation Sig. 
CaO & SiO2 30 -0,435 0,016 

CaO & Al2O3 30 0,198 0,294 

CaO & Fe2O3 30 0,042 0,825 

SiO2 & Al2O3 30 -0,178 0,346 

SiO2 & Fe2O3 30 -0,250 0,183 

Al2O3 & Fe2O3 30 0,168 0,376 

 Paired Differences  
 
 
 
 
t 

 
 
 
 
 

df 

 
 
 

Sig. (2-
tailed) 

  95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

 
Lower 

 
Upper 

CaO-SiO2 -44,40 14,04 2,56 -49,64 -39,16 -17,32 29 0,000 

CaO-Al2O3 2,04 6,58 1,20 -0,42 4,49 1,69 29 0,101 

CaO-Fe2O3 3,26 7,42 1,35 0,49 6,03 2,41 29 0,023 

SiO2- Al2O3 46,44 12,18 2,22 41,89 50,98 20,89 29 0,000 

SiO2-Fe2O3 47,66 12,68 2,32 42,93 52,40 20,59 29 0,000 

Al2O3-Fe2O3 1,23 6,08 1,11 -1,04 3,50 1,11 29 0,278 
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Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa 

kolerasi yang paling kuat yakni kolerasi antara 

C3A ash dan C3A klinker (0,565). Tanda positif 

menunjukkan hubungan yang searah. Apabila 

nilai C3A ash naik, maka nilai C3A klinker juga 

akan naik, begitupula sebaliknya.  Hasil dari 

uji T-berpasangan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Uji T-berpasangan Ash Batubara dan Klinker 

 Paired Differences  

 

t 

 

 

df 

 

 

Sig. 
(2-

tailed) 

  95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 Mean Std. 
Deviat

ion 

Std. 
Error 
Mean 

Lower Upper 

LSF  Ash  & LSF Klinker -88,26 4,03 0,74 -89,77 -86,76 -119,9 29 0,000 

SM  Ash  & SM Klinker 1,37 3,02 0,55 0,25 2,50 2,49 29 0,019 

AM  Ash  & AM Klinker -0,48 0,45 0,08 -0,65 -0,32 -5,88 29 0,000 

C3S Ash  & C3S Klinker -530,15 87,97 16,06 -563 -497,3 -33,01 29 0,000 

C2S Ash  & C2S Klinker 502,12 95,01 17,35 466,64 537,6 28,95 29 0,000 

C3A Ash  & C3A Klinker 1,76 12,91 2,36 -3,06 6,58 0,75 29 0,461 

C4AF Ash & C4AF Klinker 17,15 14,66 2,68 11,68 22,63 6,41 29 0,000 

 

Nilai SM dan C3A pada Tabel 4. menunjukkan 

nilai t hitung< t tabel (2,045). Berdasarkan hal 

tersebut maka hipotesis Ho diterima sehingga 

kedua variabel memiliki rata-rata yang sama 

sehingga tidak akan berpengaruh. Untuk nilai 

t hitung dari LSF, AM, C2S, C3S, dan C4AF 

lebih besar dibandingkan dengan t tabel (2,045) 

maka Ho ditolak. Kedua variabel pada 

pasangan tersebut memiliki perbedaan rata-

rata dan akan memengaruhi satu sama lain.  

 

Berdasarkan hasil tersebut, modulus dan 

komposisi kimia dari ash batubara yang 

berpengaruh terhadap kualitas klinker adalah 

LSF, AM, C2S, C3S, dan C4AF. Hasil ini juga 

diperoleh pada pengujian di bulan Mei, 

sehingga komposisi kimia dari ash batubara 

yang berpengaruh terhadap kualitas klinker 

adalah LSF, AM, C2S, C3S, dan C4AF. 

 

 

 

3.3. Besarnya Pengaruh Komposisi Ash 
Batubara  terhadap Kualitas Klinker 
Portland Cement 
 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 

pengujian sebelumnya, LSF, AM, C2S, C3S, dan 

C4AF merupakan komposisi kimia yang 

berpengaruh terhadap kualitas klinker 

portland cement. Untuk mengetahui besarnya 

pengaruh dari masing-masing komposisi kimia 

tersebut, maka dilakukan analsis regresi 

sederhana. Pada pengujian ini, variabel X 

merupakan kualitas dari ash batubara 

sedangkan variabel Y merupakan kualitas dari 

klinker portland cement.  
 

3.3.1 Pengaruh Modulus LSF Ash Batubara 
terhadap LSF Klinker 

 

Pengujian regresi ini menggunakan variabel 

bebas yaitu LSF ash batubara (X) dengan 

variabel terikat yaitu LSF  klinker (Y). Hasil 

dari pengujiannya pada dapat dilihat pada 

Tabel 5. 
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Tabel 5. Koefisien Kolerasi dan Koefisien 

Determinasi LSF  

Model Summary 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0,242 0,059 0,025 0,781 

The independent variable is LSF Ash 

 

Berdasarkan Tabel 5 di atas, nilai dari 

koefisien kolerasi (R) adalah 0,242. Hal ini 

berarti bahwa kolerasi antara LSF ash 
batubara dengan LSF klinker yakni 0,242 

maka kolerasi antar kedua variabel tersebut 

rendah. Koefisien determinasinya (R2) adalah 

0,059 atau 5,9% sehingga LSF ash batubara 

memiliki pengaruh 5,9% terhadap LSF klinker 

dan 94,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hasil dari pengujian koefisien dan jenis 

regresinya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut 

ini: 

 

Tabel 6. Koefisien Model Invers LSF Ash 
Batubara terhadap LSF Klinker  

Coefficients 

 Unstandardized 
Coefficients 

Stand. 
Coefficients 

t Sig. 
 

B 

Std. 
Error Beta 

1 / 

LSF 

Ash 

 

0,885 

 

0,671 

 

0,242 

 

1,320 

 

0,198 

(Const
ant) 

95,460 0,200 
 

476,824 0,000 

 

Hasil yang diperoleh pada Tabel 6 

menunjukkan nilai untuk koefisien a adalah 

95,46 dan untuk koefisien b adalah 0,885 

dengan nilai signifikan 0,198. Pemilihan model 

regresi invers dilakukan karena model ini 

memiliki nilai korelasi dan koefisien 

determinasi yang paling besar diantara model 

regresi non linear yang lainnya. Gambar 1 

menunjukkan grafik dari regresi non linear 

model invers untuk LSF. 

 

 
Gambar 1. Grafik regresi non linear (invers) 

LSF ash batubara dan klinker  

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 6 

dan Gambar 1, maka fungsi persamaan 

inversnya yaitu Y = 95,46+0,885/X. Hal ini 

berarti apabila terjadi peningkatan 1% LSF 

pada ash batubara maka LSF klinker akan 

meningkat 0,885%. 

 

3.3.2 Pengaruh Modulus AM Ash Batubara 
terhadap AM Klinker  

 
Pengujian regresi linear ini menggunakan 

variabel independen yaitu AM ash batubara (X) 

dengan variabel dependen yaitu AM  klinker 

(Y). Pengujian analisis regresi linear sederhana 

ini juga diproses menggunakan SPSS 17.0. 

Hasil pengujian regresi untuk modulus AM 

dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini: 

 

Tabel 7. Koefisien Kolerasi dan Koefisien 

Determinasi AM  

Model Summary 

R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

0,457 0,209 0,118 0,097 

The independent variable is AM Ash 

  

Berdasarkan Tabel 7 di atas, nilai dari 

koefisien kolerasi (R) adalah 0,457. Hal ini 

berarti bahwa kolerasi antara AM ash batubara 

dengan AM klinker yakni 0,457 maka kolerasi 

antar kedua variabel tersebut sedang. 

Koefisien determinasinya (R2) adalah 0,209 

atau 20,9% sehingga AM ash batubara 

memiliki pengaruh 20,9% terhadap AM klinker 

dan 79,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hasil dari pengujian koefisien dan jenis 

regresinya dapat dilihat pada Tabel 8 berikut 

ini: 
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 Tabel 8. Koefisien Model Kubik AM Ash 
Batubara terhadap AM Klinker  

Coefficients 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coefficie
nts 

t Sig. 
 

B 
Std. 

Error Beta 

AM Ash -0,039 0,742 -0,162 -0,053 0,958 

AM Ash ** 2 0,201 0,645 2,129 0,312 0,758 

AM Ash ** 3 -0,100 0,172 -2,303 -,0584 0,564 

(Constant) 1,634 0,261  6,257 0,000 

 

Hasil yang diperoleh pada Tabel 8 

menunjukkan nilai untuk koefisien a adalah 

1,634 dengan nilai untuk koefisien b= -0,039, c= 

0,21 dan d= -0,1. Pemilihan model regresi kubik 

dilakukan karena model ini memiliki nilai 

korelasi dan koefisien determinasi yang paling 

besar diantara model regresi non linear yang 

lainnya. Gambar 2 menunjukkan grafik dari 

regresi non linear model kubik untuk AM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik regresi non linear (kubik )  

AM ash batubara dan klinker  

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 8 

dan Gambar 2, maka fungsi persamaan 

kubiknya yaitu Y = 1,634-0,039X+0,201X2-

0,1X3. Hal ini berarti apabila modulus AM pada 

ash batubara 0 maka AM klinker adalah 1,634. 

Apabila terjadi peningkatan kualitas 1% pada 

AM ash batubara maka AM klinker akan 

meningkat 0,262%.  

 

3.3.3 Pengaruh C2S Ash Batubara terhadap 
C2S Klinker 

 

Pengujian regresi ini menggunakan variabel 

bebas yaitu C2S ash batubara (X) dengan 

variabel terikat yaitu C2S  klinker (Y). Hasil 

dari pengujiannya  dapat dilihat pada Tabel 9 

berikut ini: 

Tabel 9. Koefisien Kolerasi dan Koefisien 

Determinasi C2S  

Model Summary 

R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

0,298 0,089 0,021 3,116 

The independent variable is C2S Ash 

 

Berdasarkan Tabel 9 di atas, nilai dari 

koefisien kolerasi (R) adalah 0,298. Hal ini 

berarti bahwa kolerasi antara C2S ash 
batubara dengan C2S klinker yakni 0,298 maka 

kolerasi antar kedua variabel tersebut rendah. 

Koefisien determinasinya (R2) adalah 0,089 

atau 8,9% sehingga C2S ash batubara memiliki 

pengaruh 8,9% terhadap C2S klinker dan 91,1% 

lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.  

 

 Tabel 10. Koefisien Model Kuadratik C2S Ash 
Batubara terhadap C2S Klinker  

Coefficients 

 
Unstandardized 

Coefficients 

Stand. 
Coefficie

nts 

t Sig. 
 

B 
Std. 

Error Beta 

C2S Ash 0,066 0,098 1,335 0,678 0,503 

C2S Ash ** 

2 

-9,176E-5 0,000 -1,599 -0,813 0,423 

(Constant) 9,619 20,830  0,462 0,648 

 

Hasil yang diperoleh pada Tabel 10 

menunjukkan nilai untuk koefisien a adalah 

9,619 dengan nilai untuk koefisien b= -0,066 

dan c= -9,176 x 10-5. Pemilihan model regresi 

kuadratik dilakukan karena model ini memiliki 

nilai korelasi dan koefisien determinasi yang 

paling besar diantara model regresi non linear 

yang lainnya. Gambar 3 menunjukkan grafik 

dari regresi non linear model kuadratik untuk 

C2S . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik regresi non linear (kuadratik)  

C2S ash batubara dan klinker  
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Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 

10 dan Gambar 3 maka fungsi persamaan 

kuadratiknya yaitu Y= 9,619-0,066X+ 

0,000009X2. Hal ini berarti apabila modulus 

C2S pada ash batubara 0 maka C2S klinker 

adalah 9,619. Apabila terjadi peningkatan 

kualitas 1% pada C2S ash batubara maka C2S 

klinker akan menurun 0,066%. Nilai dari 

koefisien c<0 sehingga kurva melengkung ke 

bawah. 

 

3.3.4 Pengaruh C3S Ash Batubara terhadap 
C3S Klinker 

 

Pengujian regresi ini menggunakan variabel 

bebas yaitu C3S ash batubara (X) dengan 

variabel terikat yaitu C3S  klinker (Y). Hasil 

dari pengujiannya  dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Koefisien Kolerasi dan Koefisien 

Determinasi C3S  

Model Summary 

R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

0,103 0,011 -0,063 2,254 

The independent variable is C3S Ash 

 

Berdasarkan Tabel 11 di atas, nilai dari 

koefisien kolerasi (R) adalah 0,103. Hal ini 

berarti bahwa kolerasi antara C3S ash 
batubara dengan C3S klinker yakni 0,103 maka 

kolerasi antar kedua variabel tersebut sangat 

rendah. Koefisien determinasinya (R2) adalah 

0,011 atau 1,1% sehingga C3S ash batubara 

memiliki pengaruh 1,1% terhadap C3S klinker 

dan 90,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hasil dari pengujian koefisien dan model 

regresi dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Koefisien Model Kuadratik C3S Ash 
Batubara terhadap C3S Klinker 

Coefficients 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 

B 
Std. 

Error Beta 

C3S Ash -0,020 0,043 -0,810 -0,463 0,647 

C3S Ash 

** 2 

-2,221E-5 0,000 -0,858 -0,490 0,628 

(Constant) 49,430 10,215  4,839 0,000 

 

Hasil yang diperoleh pada Tabel 11 

menunjukkan nilai untuk koefisien a adalah 

49,430 dan untuk koefisien b adalah -0,020 dan 

c adalah -2,21 x 10-5. Berdasarkan hasil dari 

nilai sig., maka persamaan regresi  yyang 

digunakan adalah persamaan regresi non 

linear (Sig>α), maka model regresi yang 

digunakan adalah regresi nn linear dengan 

model kuadratik. Pemilihan model regresi  

kuadratik dilakukan karena model ini memiliki 

nilai korelasi dan koefisien determinasi yang 

paling besar diantara model regresi non linear 

yang lainnya. Gambar 4 menunjukkan grafik 

dari regresi non linear model kuadratik untuk 

C3S ash  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik regresi non linear (kuadratik)  

C2S ash batubara dan klinker  

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 

12 dan Gambar 4 maka fungsi persamaan 

kuadratiknya yaitu Y= 49,430-0,020X-0,000002 

X2. Hal ini berarti apabila modulus C3S pada 

ash batubara 0 maka C3S klinker adalah 

49,430. Apabila terjadi peningkatan kualitas 

1% pada C3S ash batubara maka C3S klinker 

akan menurun 0,02%. Nilai dari koefisien c<0 

sehingga kurva melengkung ke bawah. 

 

3.3.5 Pengaruh C4AF Ash Batubara terhadap 
C4AF Klinker 
 

Pengujian regresi linear menggunakan 

variabel independen adalah C4AF ash batubara 

(X) dengan variabel dependen yaitu C4AF  

klinker (Y). Hasil pengujian regresi untuk C4AF 

dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini: 

 

Tabel 13. Koefisien Kolerasi dan Koefisien 

Determinasi C4AF  

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 0,439a 0,193 0,164 0,58641 

a. Predictors: (Constant), C4AF  Ash 

 

Berdasarkan Tabel 13 di atas, nilai dari 

koefisien kolerasi (R) adalah 0,439. Hal ini 
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berarti bahwa kolerasi antara C4AF ash 
batubara dengan C4AF klinker yakni 0,439, 

maka kolerasi antar kedua variabel tersebut 

sedang. Untuk koefisien determinasinya (R2) 

adalah 0,193 atau 19,3% sehingga C4AF ash 
batubara memiliki pengaruh 19,3% terhadap 

C4AF klinker dan 80,7% lainnya dipengaruhi 

oleh faktor lain selain C4AF ash batubara. 

 

Tabel 14. Pengujian Koefisien a dan b pada 

C4AF  
 
 

Model 

 
Unstandardized 
Coefficients 

Stand
Coeff. 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Consta
nt) 

10,341 0,231  44,807 0,000 

C4AF 
Ash 

0,019 0,007 0,439 2,588 0,015 

a. Dependent Variabel:  C4AF Klinker 

Hipotesis: 

Ho = Koefisien a atau b tidak signifikan 

H1 = Koefisien a atau b signifikan 

 

Pengujian Koefisien a : 

Tabel 14 di atas menunjukkan nilai t hitung 

adalah 44,807 dengan t tabel 2,045 maka 

hipotesis Ho ditolak (t hitung> t tabel(30;0,05)), 

jadi koefisien a signifikan.  

Pengujian Koefisien b: 

Berdasarkan Tabel 14, nilai t hitung adalah 

2,588 dengan t tabel 2,045 maka hipotesis Ho 

ditolak (t hitung> t tabel(30;0,05)), jadi koefisien b 

signifikan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik regresi linear sederhana 

C4AF ash batubara dan klinker 

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil 

analisis regresi sederhana tersebut adalah: 

Y=  10,341+ 0,19X 

Dari nilai regresi linear tersebut, dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta (a) adalah 10,341, artinya 

jika nilai CAF pada ash batubara adalah 0 

sehingga C4AF pada klinker adalah 

10,341% 

b. Nilai koefisien regresi variabel C4AF (X) 

bernilai positif, yaitu bernilai 0,19. Artinya 

bahwa setiap kenaikan 1% kandungan 

C4AF pada ash batubara sehingga kualitas 

C4AF pada klinker akan meningkat 0,19%.  

4. KESIMPULAN 

Dari hasil analisis dan pembahasan 

sebelumnya dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Komposisi ash batubara yang akan 

memengaruhi kualitas klinker sebelum 

dilakukannya proses klinkerisasi adalah 

CaO-SiO2, CaO-Fe2O3, SiO2-Al2O3, SiO2-

Fe2O3, LSF, SM, dan AM.  

b. Komposisi ash batubara yang 

memengaruhi kualitas klinker setelah 

terjadinya proses klinkerisasi adalah LSF, 

AM, C3S, C2S, dan C4AF. 

c. Besarnya pengaruh komposisi ash 
batubara terhadap kualitas klinker 

portland cement hanya sedikit. Modulus 

LSF memiliki pengaruh yang paling tinggi 

mencapai 0,885%, AM berkisar antara 0,1-

0,3%, C2S berkisar antara 0,01-0,07%, C3S 

berkisar antara 0,01-0,02%, dan C4AF 

sebesar 0,019%.  
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INTERPRETASI SEBARAN MINERALISASI LOGAM EMAS BERDASARKAN 

NILAI RESISTIVITY  MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK 

KONFIGURASI WENNER 
(Studi Kasus : WIUP Eksplorasi PT. Indi Karya Anugerah. Kecamatan. Long Iram 

Kabupaten Kutai Barat. Kalimantan Timur) 

 

Maulana Malik*,  Irzal Nur*, Asran Ilyas* 

*Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin 

 

Sari: Keterbatasan data dan informasi tentang penyebaran mineralisasi emas berdasarkan nilai 

tahanan jenis batuan pembawa pada WIUP Eksplorasi PT. Indi Karya Anugerah yang terletak di 

daerah Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan timur menjadi hal yang melatar 

belakangi penelitian ini. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menemukan mineralisasi emas 

berdasarkan indikasi anomali data geofisika nilai resistivitas geolistrik batuan pembawa, kontak 

batuan, mineralisasi dan sebaran bawah permukaan. Inversi tahanan jenis geolistrik vertikal 

menggunakan konfigurasi wenner dengan posisi elektroda potensial dan elektroda arus tersusun dari 

C1 – P1 – P2 – C2 sebanyak delapan lintasan. Berdasarkan hasil penafsiran Resistivitas menggunakan 

Software RES2Dinv diperoleh nilai tahanan jenis terendah yaitu 1,23Ωm hingga tertinggi 119085Ωm 

dengan batuan yang terindikasi sebagai Latit yang dijumpai tersingkap, memiliki resistivitas tinggi. 

Dijumpai singkapan daerah alterasi dengan resistivitas relatif rendah dan berdasarkan ciri-ciri 

fisiknya serta indikasi keterdapatan emas pada conto batuan dengan kadar yaitu 2,01ppm pada 

lintasan 01 dan lintasan 02 serta 2,27ppm pada lintasan 08 yang diperoleh dari hasil analisis 

laboratorium. 

Kata kunci : Survei tinjau, alterasi, tahanan jenis, software RES2Dinv, anomali 

Abstract: The limitation of data and information about distribution of gold mineralization based on 
the value of resistivity in the hosted rock on WIUP exploration PT. Indi Karya Anugerah which is 
located in Long Iram, West Kutai, East Borneo becomes the background of this study. The purpose of 
this study is expected to find the indications of gold mineralization anomalies based on the 
geophysical data of geoelectrical resistivity value hosted rock, rock contacts, mineralization and the 
sub-surface distribution. Vertical geoelectrical resistivity inversion using Wenner configuration for 
eight line of one with the position of the potential electrode and current electrode arranged from C1-
P1-P2-C2. Based on the result of resistivity interpretation using software RES2Dinv showed that the 
lowest resistivity value of materials is 1.23Ωm till the highest one is 119085Ωm with rocks 
encountered indicated as Latite which was exposed, had a high resistivity. Outcrop of alteration area 
was found with relatively low resistivity and based on its physical characteristics as well as indication 
of gold occurrences in rock samples with grade of 2.01 ppm on line 01-line 02 and 2.27ppm on line 08 
which were the analysis result in laboratory. 

Keywords: Survey review, alteration, resistivity, software RES2Dinv, anomalies 

 

1. PENDAHULUAN 

Penelitian ini didasari karena keterbatasan 

data dan informasi tentang penyebaran 

mineralisasi logam emas berdasarkan nilai 

resistivitas emas dan batuan induknya dimana 

berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui 

bahwa mineralisasi logam khususnya emas (Au) 

berasosiasi dalam batuan asam dari jenis 

batuan intrusif granitik, basalt dan batuan 

vulkanik, sehingga keterdapatan batuan 

granitik melalui suatu pola alterasi dengan 

munculnya mineralisasi emas, merupakan 

petunjuk yang sangat besar artinya untuk 

penemuan indikasi mineralisasi emas (Au). 

 

Pelaksanaan penyelidikan umum pada WIUP 

Eksplorasi PT. Indi Karya Anugerah terhadap
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indikasi mineralisasi emas berdasarkan 

sebaran batuan pembawa dan alterasi, serta 

menginterpretasi kondisi bawah permukaan 

berdasarkan data geofisika dengan 

menggunakan metode geolistrik berdasarkan 

nilai tahanan jenis (resistivity) secara vertikal. 

2. METODE PENELITIAN 

Dalam survey metode geolistrik akan diperoleh 

nilai beda potensial, kuat arus dan nilai 

tahanan jenis batuannya. Tahanan jenis batuan 

yang dapat didapat secara langsung merupakan 

tahanan jenis semu yang memerlukan suatu 

pengolahan data lebih lanjut untuk 

mendapatkan tahanan jenis sebenarnya untuk 

tiap-tiap lapisan. Tahanan jenis sebenarnya 

tersebut digambarkan sebagai penampang 1D 

pada setiap stasiun. Kemudian dari penampang 

1D tersebut, dapat dikembangkan menjadi 

penampang 2D dengan metode mapping dengan 

cara korelasi tiap-tiap stasiun. 

Prinsip Dasar Metode Resistivitas 

 

Konsep dasar dari metode geolistrik adalah 

Hukum Ohm yang pertama kali dicetuskan oleh 

George Simon Ohm. Dia menyatakan bahwa 

pada beda potensial yang timbul di ujung-ujung 

suatu medium berbanding lurus dengan arus 

listrik yang mengalir pada medium trsebut. 

Selain itu, dia juga menyatakan bahwa tahanan 

listrik berbanding lurus dengan panjang 

medium dan berbanding terbalik dengan luas 

penampangnya. Formulasi dari kedua 

pernyataan ohm di atas, dapat dituliskan 

sebagai berikut 

 

Arus listrik diasumsikan muatan positif yang 

bergerak kearah terminal negatif, sedangkan 

muatan negatif bergerak ke terminal positif. 

Namun kesepakatan menyatakan bahwa arus 

listrik bergerak dari muatan positif ke arah 

muatan negatif. Prinsip pelaksanaan survey 

resistivitas adalah mengalirkan arus listrik 

searah kedalam bumi melalui dua elektroda 

arus yang ditancapkan pada dua titik 

permukaan tanah dan kemudian mengukur 

respon beda potensial yang terjadi antara dua 

titik yang lain dipermukaan bumi dimana dua 

elektroda potensial ditempatkan dalam suatu 

susunan tertentu. 

Ada beberapa bentuk konfigurasi elektroda 

(potensial dan arus) dalam eksplorasi geolistrik 

tahanan jenis dengan faktor geometri yang 

berbeda-beda. Yaitu: Wenner Alpha, Wenner 
Beta, Wenner Gamma, Pole-Pole, Dipole-Dipole, 
Pole-Dipole, Wenner-Schlumberger dan 
Equatorial Dipole Dipole. Setiap konfigurasi 

memiliki kelebihan dan kekurangan, baik 

ditinjau dari efektivitas dan efisiensinya. 

 
Gambar 1.1 Konfigurasi elektroda pada 

eksplorasi geolistrik (Loke, 2004). 

Konfigurasi Wenner 

 

Konfigurasi ini adalah aturan kuat yang 

dipopularkan dengan karya perintis yang 

dilakukan oleh grup penelitian universitas 

birmingham (griffiths dan turnbull 1985; 

griffiths, turnbull dan olayinka 1990, dalam 

Loke 2004), banyak dari awal survei 2 dimensi 

yang dilakukan dengan aturan ini. aturan 

Werner yg biasa adalah aturan alpha wenner 

secara teknis. Untuk aturan 4 elektroda, ada 

tiga kemungkinan permutasi pada posisi 

elektroda (carpenter dan habberjam 1956, 

dalam Loke 2004). 

Plot sensitivitas untuk aturan alpha wenner 

memiliki kontur hampir horisontal di bawah 

pusat aturan. Karena hal tersebut aturan 

wenner relatif sangat sensitif terhadap 

perubahan vertikal pada bawah permukaan 

resistivitas dibawah pusat aturan. Namun, ini 

kurang sensitif pada perubahan horisontal pada 

bawah permukaan resistivitas. Pada umumnya, 

Wenner baik dalam menyelesaikan perubahan 

vertikal (contoh : struktur horisontal), tetapi 

relatif buruk dalam mendeteksi perubahan 

horisontal (contoh : struktur vertikal yang 

sempit). Kedalaman median pada penyelidikan 

untuk aturan alpha wenner adalah sekitar 0.5 

kali "a" jarak yang digunakan 



GEOSAINS 

 Vol. 10 No. 02  2014  -  70 

Dibandingkan dengan aturan lainnya, aturan 

alpha wenner memiliki kedalaman yang cukup 

pada penyelidikan. Kekuatan sinyal berbanding 

terbalik dengan faktor geometrik yang 

digunakan untuk menhitung nilai  resistivitas 

semu pada aturan. Faktor geometrik untuk 

aturan wenner adalah 2πa. Ini lebih kecil 

daripada faktor geometrik untuk aturan lain. 

Diantara aturan umum, aturan wenner 

memiliki kekuatan sinyal yang kuat. Ini bisa 

menjadi faktor penting jika survei dilakukan di 

area dengan latar belakang keributan yang 

tinggi. Satu dari kekurangan pada aturan 

untuk Survei 2-D adalah cakupan horisontal 

yang sangat buruk sebagai jarak elektroda 

meningkat. Ini bisa menjadi permasalahan jika 

menggunakan sistem dengan jumlah elektroda 

yang sangat sedikit. 

Perhatikan bagian sensitivitas menunjukan 

nilai negatif yang besar di dekat permukaan 

antara elektroda C1 dan P1, sama seperti 

antara elektroda C2 dan P2. Ini berarti bahwa 

jika badan kecil dengan resistivitas yang lebih 

tinggi daripada latar belakang medium 

diletakan pada area negatif. Nilai resistivitas 

semu diukur akan menurun. Fenomena ini 

dikenal juga sebagai anomali inversi. Dalam 

perbandingan, jika badan resistivitas tinggi 

diletakan antara elektroda P1 dan P2 dimana 

adanya nilai sensitivitas positif yang besar, 

nilai resistivitas semu diukur akan meningkat. 

Ini adalah dasar metode pengimbang wenner 

untuk mengurangi efek variasi lateral dalam 

survei penampang resistivitas. 

Dua permutasi lainnya dari aturan wenner 

adalah aturan wenner beta dan wenner gamma. 

Aturan beta wenner sebenarnya adalah kasus 

khusus dari aturan dipole-dipole dimana jarak 

antara elektroda adalah sama. Sehingga aturan 

ini akan didiskusikan dalam bagian berikut 

dibawah aturan dipole-dipole. Aturan gamma 

wenner mempunyai pengaturan yang sangat 

tidak biasa dimana elektroda arus dan potensial 

yang disisipkan. Bagian sensitivitas 

menunjukan bahwa daerah terdalam dipetakan 

oleh aturan ini dibawah dua elektroda luar (C1 

dan P2) dan bukan dibawah pusat aturan. 

Wenner Alpha 

Wenner Alpha memiliki konfigurasi elektroda 

potensial berada diantara elektroda arus yang 

tersusun dari C1 – P1 – P2 – C2. Jarak elektroda 

yang satu dengan lainnya sama dengan a, 

seperti terlihat pada gambar 3.1. Faktor 

geometri konfigurasi ini adalah k=2  a. 

Keuntungan dan keterbatasan konfigurasi 

wenner alpha adalah: 

Konfigurasi elektroda Wenner sangat sensitif 

terhadap perubahan lateral setempat dan 

dangkal, seperti gawir dan atau elnsa-lensa 

setempat. Hal tersebut terjadi karena anomali 

geologi diamati oleh elektroda C1 dan P1 berkali-

kali. Namun demikian jarakC-P yang lebih 

pendek, daya tembus (penetrasi) lebih besar, 

sehingga berlaku untuk eksplorasi resistivitas 

dalam. 

Karena bidang equipotensial untuk benda 

homogeny berupa bola, maka data-data lebig 

mudah diproses dan dimengerti. Disamping itu 

kemungkinan kesalahannya kecil. Karena 

sensitif terhadap perubahan-perubahan ke arah 

lateral di permukaan, konfigurasi ini disukai 

dan banyak digunakan untuk penyelidikan 

geotermal. Karena pengukuran setiap elektroda 

harus dipindahkan, maka memerlukan lebih 

banyak orang (telford et, al. 1990). 

3. HASIL DAN PEMBAAHASAN 

3.1 Kondisi Litologi 

Dari singkapan yang dijumpai pada daerah 

penelitian kemudian menjadi lintasan garis 

bentangan geolistrik Lintasan 01 dan Lintasan 

02, dijumpai material yang berdasarkan ciri-ciri 

dan sifat materialnya dikenali sebagai alterasi. 

 

 
Gambar 4.1 Alterasi pada Lintasan 01 dan 02 

 

Dari singkapan yang dijumpai pada daerah 

setempat yang kemudian menjadi lintasan garis 

geolistrik Lintasan 03, Lintasan 04, Lintasan 

05, Lintasan 06 dan Lintasan 07, dijumpai 

batuan yang dikenali berdasarkan ciri-ciri 

fisikya yaitu Batuan beku dengan nama Latit 

(Mottana et. Al, 1988). 
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Gambar 4.2 Singkapan batuan pada lintasan 

03, 04, 05, 06 dan 07. 

 

Dari singkapan yang dijumpai pada daerah 

penelitian yang kemudian menjadi lintasan 

geolistrik Lintasan 08, dijumpai material yang 

berdasarkan ciri-ciri dan sifat materialnya 

dikenali sebagai alterasi. Juga dijumpai 

mineralisasi pirit dan kalkopirit pada batuan 

yang berada disekitar daerah alterasi. 

 
Gambar 4.3 Singkapan alterasi pada Lintasan 

08 

Gambar 4.4 Mineralisasi pada batuan 

 

 

 

3.2 Interpretasi Tahanan Jenis 

Penafsiran Nilai Tahanan Jenis Material yang 

terdapat pada Lintasan Geolistrik dengan 

menggunakan Konfigurasi Elektroda Wenner 

dengan jarak lintasan 100 meter dan jarak 

masing-masing elektroda sebesar 5 meter. 

Berdasarkan kemampuan material untuk 

menghantarkan arus listrik terintegrasi dengan 

jenis batuan penyusun dan hasil inversi 

tahanan jenis menggunakan program Res2DInv 

maka penafsiran hasil pengukuran geolistrik 

dapat diuraikan seperti berikut. 

Tabel. 4.1 Kisaran Nilai Tahanan Jenis 

Geolistrik 

 

 

No. Lintasan 

Nilai Tahanan Jenis 

(Resistivity) 

Ωm 

Rendah Tinggi 

Lintasan 01 1,23 100888 

Lintasan 02 3,98 32554 

Lintasan 03 4,44 31289 

Lintasan 04 319 31920 

Lintasan 05 268 18942 

Lintasan 06 342 7377 

Lintasan 07 360 119085 

Lintasan 08 11,9 7928 

LINTASAN GEOLISTRIK 01 

Lintasan 01, diperoleh harga tahanan jenis 

berkisar antara 1,23 hingga 100888 Ωm. 

Mineralisasi yang terindikasi berada pada 

kedalaman 4 – 5 meter dengan nilai tahanan 

jenis berkisar antara 157 hingga 791 Ωm. 

Berdasarkan nilai resistivitas diindikasikan 

Material berupa batuan yang teralterasi dengan 

ketebalan sekitar 2,5 meter.

Gambar 4.5 Penampang Geolistrik Lintasan 01
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LINTASAN GEOLISTRIK 02 

Lintasan 02, diperoleh harga tahanan jenis 

berkisar antara 3,98 hingga 32554 Ωm. 

Mineralisasi yang terindikasi berada pada 

kedalaman 4 – 5 meter dengan nilai tahanan 

jenis berkisar antara 189 hingga 685 Ωm. 

Berdasarkan nilai resistivitas diindikasikan 

Material berupa batuan yang teralterasi dengan 

ketebalan sekitar 2,5 meter. 

 Gambar 4.6 Penampang Geolistrik Lintasan 02 

 

LINTASAN GEOLISTRIK 03 

Lintasan 03, diperoleh harga tahanan jenis 

berkisar antara 4,44 hingga 31289 Ωm. 

Mineralisasi yang dindikasi berada pada batuan 

yang tersingkap di permukaan dengan nilai 

tahanan jenis berkisar antara 8825 hingga 

31289 Ωm. 

 Gambar 4.7 Penampang Geolistrik Lintasan 03 

 

LINTASAN GEOLISTRIK 04 

Lintasan 04 diperoleh harga tahanan jenis 

berkisar antara 319 hingga 31920 Ωm. 

Mineralisasi yang terindikasi berada pada 

kedalaman 5 - 6 meter dengan nilai tahanan 

jenis berkisar antara 16532 hingga 31920 Ωm. 

Gambar 4.8 Penampang Geolistrik Lintasan 04 

 

LINTASAN GEOLISTRIK 05 

Lintasan 05 dihasilkan harga tahanan jenis 

antara 268 hingga 18942 Ωm. Mineralisasi yang 

terindikasi berada pada kedalaman 4 meter 

dengan nilai tahanan jenis berkisar antara 

10311 hingga 18942 Ωm.  

 

Gambar 4.9 Penampang Geolistrik Lintasan 05 

 

LINTASAN GEOLISTRIK 06 

Lintasan 06 harga tahanan jenis berkisar 

antara 342 hingga 7377 Ωm. Mineralisasi yang 

terindikasi berada pada kedalaman 5 meter 

dengan nilai tahanan jenis berkisar antara 4757 

hingga 7377 Ωm. 

 

Gambar 4.10 Penampang Geolistrik Lintasan 06 

 

LINTASAN GEOLISTRIK 07 

Lintasan 07, harga tahanan jenis berkisar 

antara 360 hingga 119085 Ωm. Mineralisasi 

yang terindikasi berada pada kedalaman 9 - 10 

meter dengan nilai tahanan jenis berkisar 

antara 51987 hingga 119085 Ωm.  

 

 Gambar 4.11 Penampang Geolistrik Lintasan 

07 
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LINTASAN GEOLISTRIK 08 

Lintasan 08, nilai tahanan jenis yang diperoleh 

yaitu berkisar 11,9 hingga 7928 Ωm. Material 

berupa batuan yang teralterasi dengan 

ketebalan sekitar 5-10 meter dengan ketebalan 

sekitar 5 meter dan nilai Tahanan jenis yang 

diindikasi sebesar 193 hingga 800 Ωm. 

 Gambar 4.12 Penampang Geolistrik Lintasan 

08 

3.3   Analisis Keterdapatan Emas Pada Batuan 

Hasil pengambilan conto pada Lintasan 01 dan 

Lintasan 02, dijumpai material yang kemudian 

dianalisis. Hasil dari analisis tersebut 

menunjukkan indikasi positif keterdapatan 

mineral logam emas dengan kadar yaitu sebesar 

2,01ppm dengan material yang dianalisis 

berupa campuran tanah dan batuan. 

 

Hasil pengambilan conto pada Lintasan 08, 

dijumpai material yang kemudian dianalisis. 

Hasil dari analisis tersebut menunjukkan 

indikasi positif keterdapatan mineral logam 

emas dengan kadar yaitu sebesar 2,27ppm 

dengan material yang dianalisis berupa 

campuran tanah dan batuan. 

 

 

 

 

4. KESIMPULAN 

Hasil penafsiran Nilai Tahanan Jenis Material 

yang terdapat pada seluruh Lintasan Geolistrik 

dengan menggunakan Konfigurasi Elektroda 

Wenner dengan Resistivitas terendah yaitu 1,23 

hingga tertinggi 119085 Ωm. 

 

Lintasan Geolistrik 01 dan Lintasan 02 

merupakan daerah teralterasi. Berada pada 

kisaran kedalaman 4-5 meter dari permukaan 

tanah dengan ketebalan berkisar 1-2 meter. 

Nilai kadar emas yaitu 2,01ppm. 

 

Lintasan Geolistrik 03, 04, 05, 06 dan 07 

dijumpai material berupa batuan beku dengan 

nama batuan Latit yang dikenali berdasarkan 

ciri-ciri fisiknya secara megaskopik. 

Keterdapatan batuan ini tersingkap 

dipermukaan sampai dengan kedalaman 10 

meter yang diindikasi berdasarkan nilai 

tahanan jenis materialnya. 

 

Lintasan Geolistrik 08 merupakan daerah 

teralterasi dengan indikasimineralisasi yang 

berada disikitar daerah alterasi. Berada pada 

kisaran kedalaman 5-10 meter dari permukaan 

tanah dengan ketebalan sekitar 5 meter. Nilai 

kadar emas yaitu 2,27ppm berdasarkan pada 

hasil analisis laboratorium terhadap conto 

batuan. 
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PERANCANGAN SEQUENCE PENAMBANGAN BATUBARA  

UNTUK MEMENUHI TARGET PRODUKSI BULANAN  

(Studi Kasus: Bara 14 Seam C PT. Fajar Bumi Sakti, Kalimantan Timur) 
 

Dadang Aryanda*, Muhammad Ramli*, H. Djamaluddin* 

 *) Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin 

 

Sari: Sequence penambangan merupakan bentuk-bentuk penambangan yang menunjukkan 

bagaimana suatu pit akan ditambang dari tahap awal hingga tahap akhir rancangan tambang (pit 
limit). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sequence penambangan untuk memenuhi 

target produksi bulanan pada lokasi Bara 14 Seam C. Rencana target produksi pada lokasi ini adalah 

40.000 ton batubara tiap bulan dan nilai nisbah pengupasan (stripping ratio) maksimal adalah 15:1. 

Analisis data dan rancangan sequence pada penelitian menggunakan software Minescape 4.118. 

Jumlah cadangan batubara berdasarkan pit limit yang dirancang adalah 162.370 ton dan material 

tanah penutup (overburden) sebesar 2.425.450 bcm. Sequence pertama memiliki luas bukaan tambang 

sebesar 4,97 ha dengan jumlah batubara 40.000 ton dan tanah penutup 599.990 bcm. Nilai nisbah 

pengupasan pada sequence ini adalah 15:1. Sequence kedua memiliki luas bukaan tambang 8,44 ha 

dengan jumlah batubara 40.000 ton dan tanah penutup 599.900 bcm. Nilai nisbah pengupasan pada 

sequence ini adalah 15:1. Sequence ketiga memiliki luas bukaan tambang 11,67 ha dengan jumlah 

batubara 40.000 ton dan tanah penutup  599.520 bcm. Nilai nisbah pengupasan pada sequence ini 

adalah 15:1. Sequence keempat memiliki luas bukaan tambang 11,67 ha dengan jumlah batubara 

40.000 ton dan tanah penutup 599.330 bcm. Nilai nisbah pengupasan pada sequence ini adalah 15:1. 

Sequence kelima memiliki luas bukaan tambang 11,67 ha dengan jumlah batubara 2.370 ton dan tanah 

penutup 26.710 bcm. Nilai nisbah pengupasan pada sequence ini adalah 11:1. 

Kata kunci: perancangan, pit limit, sequence, nisbah pengupasan, target produksi 

Abstract: Sequence is mining forms that show how the pit will be mined from the first stage to the final 
stages of mine design (pit limit). The purpose of this study is to design sequences mining to monthly 
production target at Bara 14 Seam C. Plan production targets at this location is 40,000 tons of coal per 
month and a maximum stripping ratio is 15:1. Analysis data and research design sequence using 
software Minescape 4.118. The coal reserves which designed based on pit limit is 162,370 tons and 
2,425,450 bcm of overburden material. The first sequence has an area of 4.97 ha mine openings with 
the amount of 40,000 tons of coal and overburden 599,990 bcm. Stripping ratio in this sequence is 15:1. 
The second sequence has a wide opening 8.44 ha mines the number of 40,000 tons of coal and 
overburden 599,900 bcm. Stripping ratio in this sequence is 15:1. The third sequence has an area of 
11.67 ha mine openings with the amount of 40,000 tons of coal and overburden 599,520 bcm. Stripping 
ratio in this sequence is 15:1. The fourth sequence has extensive mine openings 11.67 ha with the 
amount of 40,000 tons of coal and overburden 599,330 bcm. Stripping ratio in this sequence is 15:1. The 
fifth sequence has extensive mine openings 11.67 ha with the amount of 2,370 tons of coal and 
overburden 26,710 bcm. Stripping ratio in this sequence is 11:1. 

Keywords: design, pit limit, sequence, stripping ratio, production target  

 

1.    PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Menurut Badan Standarisasi Nasional Indonesia 

(1999), endapan batubara adalah endapan yang 

mengandung hasil akumulasi material organik 

yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang telah 

melalui proses litifikasi untuk membetuk lapisan 

batubara. Tambang terbuka (surface mining) 
membutuhkan perencanaan rinci mulai dari 

tahapan awal sampai penutupan tambang (mine 
closure). Bentuk dari perecanaan tambang salah 

satunya adalah rancangan bentuk
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 penambangan. Rancangan atau design  

berperan sebagai penentu persyaratan, 

spesifikasi, dan kriteria teknik untuk mencapai 

sasaran serta urutan teknis pengerjaannya. 

Salah satu hasil rancangan pada perencanaan 

tambang adalah batas akhir penambangan (pit 
limit). Pit limit yang dirancang selanjutnya akan 

dibagi kedalam unit-unit yang lebih kecil 

(sequence). 

Sequence penambangan merupakan bentuk-

bentuk penambangan yang menunjukkan 

bagaimana suatu pit  akan ditambang dari tahap 

awal hingga tahap akhir rancangan tambang (pit 
limit). Tujuan dari pembuatan  sequence yaitu  

untuk membagi seluruh volume yang ada dalam 

pit limit  ke dalam unit-unit   perencanaan yang 

lebih  kecil  sehingga  lebih  mudah  ditangani.  

Bara 14 Seam C merupakan daerah pada PT. 

Fajar Bumi Sakti yang direncanakan akan 

ditambang, akan tetapi daerah ini belum 

dimodelkan. Berdasarkan hal tersebut, maka 

penulis melakukan pemodelan sequence  

penambangan untuk memenuhi rencana target 

produksi bulanan pada daerah ini. Hasil 

penelitian diharapkan dapat menghasilkan 

suatu model sequence penambangan yang sesuai 

dengan kondisi aktual pada PT. Fajar Bumi 

Sakti.  

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah utama yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah perancangan sequence 
penambangan pada lokasi Bara 14 Seam C untuk 

memenuhi target produksi bulanan. 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Rancangan pit limit dan sequence 

penambangan berdasarkan geometri 

penambangan batubara  menggunakan 

software Minescape 4.118.  

b. Jumlah cadangan batubara berdasarkan 

pit limit  penambangan. 

c. Rancangan blok berdasarkan pit limit  
penambangan.   

d. Estimasi jumlah batubara dan tanah 

penutup (overburden) berdasarkan 

sequence penambangan. 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Membuat  rancangan pit limit dan 

sequence penambangan batubara pada 

lokasi Bara 14  Seam C. 

b. Menghitung besar cadangan batubara 

berdasarkan pit limit penambangan yang 

dirancang.  

c. Membuat blok berdasarkan pit limit 
penambangan yang dirancang. 

d. Mengestimasi jumlah batubara dan tanah 

penutup (overburden) berdasarkan 

sequence penambangan. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah menghasilkan 

rancangan sequence penambangan batubara 

untuk memenuhi target produksi bulanan pada 

lokasi Bara 14 Seam C PT. Fajar Bumi Sakti. 

Rancangan sequence sebaiknya memenuhi  

kriteria-kriteria tertentu (Irwandy Arif, 2002), 

diantaranya seperti berikut: 

a. Harus cukup lebar agar peralatan tambang 

dapat bekerja dengan baik. Lebar sequence 
minimum 10-100 m. 

b. Memperhatikan sekurang-kurangnya 

memiliki satu jalan angkut untuk setiap 

sequence, dengan memperhitungkan jumlah 

material yang terlibat dan 

memungkinkannya akses keluar.  Jalan 

angkut ini  harus menunjukkan  pula akses 

ke seluruh permukaan kerja. 

c. Penambahan jalan pada suatu sequence 
akan mengurangi lebar daerah kerja. 

d. Tambang tidak akan pernah sama 

bentuknya dengan rancangan tahap-tahap 

penambangan,  karena  dalam  kenyataanya  

beberapa   sequence  dapat  saja dikerjakan 

secara bersamaan. 

2. METODOLOGI PENELITIAN  

Perancangan sequence penambangan untuk 

memenuhi target produksi membutuhkan data-

data yang rinci mengenai kondisi lokasi yang 

akan dimodelkan. Setiap kegiatan yang 

dilaksanakan haruslah efektif dan efisien 

sehingga hasil yang diperoleh maksimal. 

Tahapan dalam perencanaan dapat terbagi tiga 

tahap  (Lee,1984), yaitu: 

a. Studi konseptual 

Studi konseptual merupakan suatu ide 

proyek yang diwujudkan kedalam usulan 

investasi. Studi ini mencakup ruang dan 

estimasi biaya untuk mengidentifikasikan 

suatu kesempatan investasi yang potensial. 

Biaya modal dan biaya operasi biasanya 

didekati dengan perkiraan nisbah yang 

menggunakan data historik. Persiapan 
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studi ini pada umumnya adalah pekerjaan 

dari satu atau dua insinyur. Hasil dari studi 

ini dilaporkan sebagai evaluasi awal. 

b. Pra studi kelayakan 

Studi ini adalah suatu pekerjaan pada 

tingkat menengah dan secara normal tidak 

untuk mengambil keputusan. Studi ini 

menentukan apakah konsep proyek harus 

dilakukan studi kelayakan atau proyek 

tersebut memerlukan suatu investigasi yang 

mendalam melalui suatu studi pendukung. 

c. Studi kelayakan 

Sering pula disebut sebagai bankable 
feasibility study. Hasilnya merupakan suatu 

bankble document yang hampir selalu 

ditujukan untuk mencari modal untuk 

membiayai proyek tersebut. Karena itu, 

dokumen yang dihasilkan ini biasanya 

disebarluaskan. 

2.1.  Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Data pemboran Bara 14 Seam C 

Data pemboran berisi informasi mengenai 

keberadaan batubara dan keadaan seam di 

bawah permukaan berdasarkan titik 

survei pemboran. 

b. Peta topografi detail 

Peta topografi detail merupakan peta 

kontur digital yang menunjukkan kondisi 

daerah penelitian dengan interval kontur 

satu meter. Peta topografi detail 

bersumber dari data pemetaan yang 

dilakukan oleh pihak perusahaan. 

c. Parameter geoteknik  

Parameter geoteknik pada perancangan 

tambang adalah: 

i. Tinggi jenjang: 10 m  

ii. Lebar jenjang minimum: 4 m 

iii. Lebar jalan tambang (ramp): 15 m  

iv. Sudut kemiringan (single slope): 60o 

d. Target produksi bulanan 

Target produksi bulanan merupakan 

rencana jumlah ton batubara yang 

ditambang pada lokasi Bara 14 Seam C 

tiap bulan. Target produksi yang 

direncanakan pada lokasi ini adalah 

40.000 ton tiap bulan, dengan nilai 

nisbah pengupasan maksimal adalah 

15:1. 

 

 

 

 

 

2.2. Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan software Minescape 
4.118 untuk mengolah data litologi, topografi, 

dan rancangan tambang.  

Tahapan analisis data pada penelitian ini 

adalah: 

a. Estimasi sumberdaya 

Estimasi sumberdaya pada lokasi Bara 14 

Seam C menggunakan data pemboran dan 

topografi. Estimasi sumberdaya dilakukan 

dengan menggunakan software Minescape 
4.118 dengan aplikasi Stratmodel.  Massa 

jenis batubara adalah 1,3 ton/m3. 

b. Perancangan pit limit penambangan  

Parameter rancangan pit limit 
penambangan mengacu pada parameter 

geoteknik yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Perancangan desain tambang 

berdasarkan prinsip uji coba (trial and 
error). 

c. Estimasi cadangan batubara 

Pada tahapan ini mulai diterapkan 

batasan-batasan teknis maupun ekonomis 

yang dapat menjadi pembatas dari model 

sumberdaya batubara yang telah 

dimodelkan sebelumnya. Perhitungan 

cadangan batubara mengacu pada 

rancangan pit limit penambangan dan peta 

topografi daerah penelitian. 

d. Pembuatan blok penambangan  

Pembuatan blok penambangan mengacu 

pada batas akhir penambangan (boundary 
pit limit) yang dirancang. Pit limit yang 

telah dirancang kemudian dibagi menjadi 

blok-blok penambangan dengan ukuran 50 

x 50 meter. 

e. Perancangan sequence 

Rancangan sequence penambangan 

menentukan lokasi awal penambangan 

hingga batas akhir dari kegiatan 

penambangan. Perancangan sequence 

atau tahap-tahap penambangan ini 

membagi pit limit menjadi unit-unit 

perencanaan yang lebih kecil dan lebih 

mudah dikelola. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pit Limit Penambangan 

Pit limit merupakan batasan akhir dari 

suatu kegiatan penambangan. Perancangan 

pit limit penambangan menggunakan data 

sumberdaya terukur dan parameter-

parameter geoteknik yang ditetapkan oleh 

perusahaan.  Perancangan pit limit juga 

harus memperhatikan nilai nisbah 

pengupasan yang ditetapkan, yaitu 15:1. 

 

 
Gambar 1. Model pit limit penambangan 

 

Berdasarkan model pit limit penambangan yang 

dirancang, diperoleh cadangan batubara sebesar 

162.370 ton dan material tanah penutup sebesar 

2.425.450 bcm. Nilai nisbah pengupasan dari 

pemodelan pit limit  ini adalah 15:1 dan luas 

daerah pit limit adalah 11,67 ha. 

3.2 Sequence penambangan  

Rancangan sequence penambangan mengacu 

pada model pit limit  yang telah dirancang. Dasar 

pembagian sequence penambangan adalah 

rencana target produksi dan nilai nisbah 

pengupasan. Target produksi yang direncanakan 

untuk lokasi ini adalah 40.000 ton batubara tiap 

bulan dan nilai nisbah pengupasan maksimal 

adalah 15:1. Berdasarkan rencana target 

produksi dan nilai nisbah pengupasan tersebut, 

sequence penambangan batubara dibagi menjadi 

lima sequence penambangan di mana sequence 

kelima merupakan pit limit penambangan. 

Jumlah material pada rancangan pit limit 
diperoleh batubara sebesar 162.370 ton dan 

material tanah penutup sebesar 2.425.450 bcm. 
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Gambar 2. Rancangan sequence panambangan Bara 14 Seam C 

Semua rancangan sequence akan mengikuti 

rancangan sequence-sequence sebelumnya. 

Sequence pertama mengikuti garis cropline 

kemudian menerus ke arah barat. Sequence 

selanjutnya akan mengikuti rancangan sequence 

sebelumnya dan akan dibatasi oleh rancangan 

pit limit. Titik tertinggi pada kontur struktur 

batubara adalah 49,5 mdpl dan titik terendah 

kontur struktur adalah -30,7 mdpl. 

Tabel 1. Jumlah batubara dan tanah penutup tiap sequence 

Sequence 
Tanah Penutup 

(Bcm) 

Batubara 

(Ton) 

Nisbah 

Pengupasan 

Luas Bukaan 

Tambang 

(Ha) 

Pertama 599.990,00 40.000,00 15:1 4,97 

Kedua 599.900,00 40.000,00 15:1 8,44 

Ketiga 599.520,00 40.000,00 15:1 11,67 

Keempat 599.330,00 40.000,00 15:1 11,67 

Kelima 26.710,00 2.370,00 11:1 11,67 

Total 2.425.450,00 162.370,00 15:1 11,67 

 
    



GEOSAINS 
 

79  -  Vol. 10 No. 02  2014    

4. KESIMPULAN  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

a. Luas rancangan pit limit penambangan 

adalah 11,67 ha. Pit limit yang dirancang 

dibagi menjadi lima sequence, di mana 

sequence kelima merupakan pit limit 
penambangan. Sequence pertama 

memiliki luas bukaan tambang sebesar 

4,97 ha. Sequence kedua memiliki luas 

bukaan tambang sebesar 8,44 ha. 

Sequence ketiga, keempat, dan kelima 

mengikuti luas bukaan tambang pada 

rancangan pit limit, yaitu 11,67 ha.  

b. Jumlah cadangan batubara berdasarkan 

rancangan pit limit adalah 162.370 ton dan 

material tanah penutup sebesar 2.425.450 

bcm. Nilai nisbah pengupasan pada 

rancangan pit limit adalah 15:1.    

c. Blok penambangan pada lokasi Bara 14 

Seam C adalah 55 blok, dengan ukuran 

rata-rata blok penambangan adalah 50 x 

50 m. 

d. Sequence pertama memiliki batubara 

sebesar 40.000 ton dan tanah penutup 

599.990 bcm. Nilai nisbah pengupasan 

pada sequence pertama adalah 15:1. 

Sequence kedua memiliki batubara 

sebesar 40.000 ton dan tanah penutup 
599.900 bcm. Nilai nisbah pengupasan 

pada sequence kedua adalah 15:1. 

Sequence ketiga memiliki batubara 

sebesar 40.000 ton dan tanah penutup 
599.520 bcm. Nilai nisbah pengupasan 

pada sequence ketiga adalah 15:1. 

Sequence keempat memiliki batubara 

sebesar 40.000 ton dan tanah penutup 
599.330 bcm. Nilai nisbah pengupasan 

pada sequence keempat adalah 15:1. 

Sequence kelima merupakan batas akhir 

(pit limit) dari rancangan penambangan. 

Sequence kelima memiliki batubara 

sebesar 2.370 ton dan tanah penutup 
26.710 bcm. Nilai nisbah pengupasan pada 

sequence ini adalah 11:1. 

5. UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada PT. Fajar Bumi Sakti 

dan semua pihak yang telah banyak membantu 

selama pengerjaan penelitian ini. 
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GEOLOGI DAERAH RALLA 

KECAMATAN  TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
Intan Chalid*, A. M. Imran* 

*) Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

Abstract: Administravely the research area is located in Tanete Riaja district, Barru Regency, South 
Sulawesi Province. Geographically it is located between 119°39’0’’ - 119°43’0’’ East Longitude and 
04°32’0’’ - 0 4°35’0’’South Latitude. This research is aimed to applicate surface geological mapping with 
a detail way on the 1 : 25.000 scale map. The objective of this research area to study geological condition 
which geomorphology, stratigraphy, structural of geology and potential of mine resources, which is 
reported in a scientific report and drawn on the 1 : 25.000 scale map. The research methode are mapping 
geology with geology surface mapping and laboratory analysis. Geomorphology of the research area is 
devided into three geomorphic units :  plain geomorphic, steep to wavy geomorphic and hills geomorphic. 
The rivers developed there are permanent river, periodic river and episodic river. Genetic types of the 
rivers are subsequent and insequent with radial drainage pattern. Based on those geomorphology 
aspects, it can be concluded that the stage of rivers and research area is including mature to old. Based 
on unpublished lithostrarigraphy of the research area is devided into three units of rocks, from the 
youngest to the oldest are limestones unit, volcanic breccias unit, and trachite unit. In the research area, 
developing structures of geology are anticlinical fold, systematic joints and Ralla sinistral strike-slip 
fault and Woronge dekstral strike-slip fault. Mineral resources that can be fund there based on the rules 
of Indonesian government are including in rocks mine commodity natural research marmer, which is 
rocks and sand. 

Keywords: Geomorphology, stratigraphy, structural of geology and potential of mine resources 

 

1. PENDAHULUAN 

Geologi merupakan ilmu tentang bumi dengan 

berbagai aspeknya, termasuk di dalamnya 

adalah batuan, bentuk atau struktur dan 

hubungan antar batuan serta proses 

kejadiannya. Dari pengertian diatas, peran 

seorang ahli geologi sangat penting terutama 

untuk dapat melaksanakan penelitian ilmiah 

yakni pemetaan geologi. 

Penelitian Pemetaan secara keseluruhan 

dilaksanakan pada bulan Februari – Mei 2013, 

lokasi penelitian terletak di daerah Ralla 

kecamatan Tanete Riaja kabupaten Barru 

Provinsi Sulawesi Selatan, dengan posisi 

astronomis 119°39’0’’BT - 119°43’0’’BT dan 

04°32’0’’LS - 04°35’0’’LS dimana dalam peta 

rupa bumi terbitan  Bakosurtanal  skala 1 : 

50.000 lembar Segeri nomor 2011 – 33 edisi 

1991 (Cibinong Bogor). Peta Topografi dengan 

perbesaran skala 1 : 25.000 mempunyai luas 

daerah penelitian mencakup wilayah 4’ x 3’ 

yaitu sekitar 41,38 Km²(Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Tunjuk Lokasi Penelitian 

(Bakosurtanal, 1991)
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2. METODE PENELITIAN 

Pemetaan geologi ini dilakukan dengan metode 

penelitian geologi permukaan. Tahap 

penelitian lapangan dilakukan untuk 

mengumpulkan data geologi yang dilakukan 

dengan membuat lintasan serta pengambilan 

conto batuan yang nantinya akan dianalisis di 

laboratorium petrografi dan laboratorium 

paleontologi, data geomorfologi, dan data 

struktur geologi serta data indikasi bahan 

galian. Selain itu, dilakukan juga perekaman 

data secara visual dengan menggunakan 

kamera. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Geomorfologi 

 

1. Satuan Bentangalam Pedataran 

2. Satuan Bentangalam Bergelombang 

Miring 

3. Satuan Bentangalam Perbukitan 

Satuan bentangalam Pedataran menempati 

sekitar 9,08 % dari luas daerah penelitian atau 

sekitar 3,80 km2 yang berada di   timur laut  

daerah penelitian. Terletak di sepanjang arah 

aliran sungai Ralla meliputi desa Appingeng, 

desa Ralla. dengan beda tinggi berkisar antara 

0 – 2 meter dan persentase  kemiringan lereng 

0 – 2 %. Secara genetik, proses utama yang 

membentuk satuan bentangalam ini adalah 

proses eksogen antara lain proses pelapukan, 

dan pengendapan. 

Satuan bentangalam bergelombang miring. 

Dimana penyebaran satuan ini meliputi bagian 

utara  baratlaut hingga selatan menenggara 

daerah penelitian. Sudut lereng berkisar 

antara 8 – 13 % dan beda tinggi  25 - 75 meter. 

Satuan bentangalam Perbukitan Penyebaran 

satuan ini menempati bagian tenggara, barat 

sampai bagian utara baratlaut daerah 

penelitian, meliputi daerah bulu Bisajang, bulu 

Bunteng, bulu Siponge, bulu Belang, dan bulu 

Makelowe. Relief berupa perbukitan  terjal, 

lembah berbentuk “V”, bentuk puncak  

meruncing dan sebagian cembung serta bentuk 

lereng terjal. Kenampakan morfologi secara 

langsung di lapangan memperlihatkan bentuk 

topografi berupa perbukitan. Jenis erosi 

permukaan yang terjadi  berupa erosi gully. 

Erosi gully dijumpai disekitar daerah bulu 

Belang. Dimana proses terbentuknya erosi 

gully sangat dipengaruhi oleh ukuran butir, 

permeabilitas, dan tingkat resistensi dari 

batuan dasarnya (Van Zuidam, 1985). 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Foto 01 Kenampakan satuan bentangalam  

pedataran   yang    memperlihatkan 

dataran banjir pada sungai 

Appingeng. Difoto pada stasiun 19 

dengan arah foto N 60° E. 

 

Sungai 

Sungai merupakan bagian dari permukaan 

bumi yang rendah dan dapat dialiri oleh air 

baik secara  continue maupun musiman 

(Thornbury, 1969). Sungai utama yang 

mengalir pada daerah penelitian terdiri dari 

tiga ( 3 ) sungai yaitu sungai Rumpiae, sungai 

Ralla, sungai Apingeng. 

Sungai yang termasuk kedalam jenis sungai 

permanen adalah sungai Rumpiae, sungai 

Ralla, dan sungai Appingeng. Sungai yang 

dapat diklasifikasikan ke dalam sungai 

periodis pada daerah penelitian yaitu sungai 

Cinekko, dan sungai Parinring, sedangkan 

sungai episodis yang berkembang di daerah 

penelitian yaitu sungai di Pange.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02 Kenampakan  sungai  Rumpiae  yang   

merupakan  jenis sungai    permanen.  

Difoto pada stasiun 07 dengan arah 

foto N 130° E 

Stadia Daerah Penelitian 

Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas 

maka daerah penelitian dapat digolongkan 

pada  stadia daerah dewasa menjelang tua. 

3.2 Stratigrafi Daerah Penelitian 

Berdasarkan litostratigrafi tidak resmi, maka. 

Uraian dari tiap satuan batuan yang terdapat
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di daerah penelitian akan dimulai dari satuan 

tertua hingga yang termuda. 

1. Satuan Batugamping 

2. Satuan Breksi Vulkanik 

3. Satuan Trakit 

Penyebaran satuan ini berada di sebelah barat 

yang terletak pada bagian utara barat  laut  

lokasi yaitu daerah Woronge, Ralla, sampai 

pada bagian selatan menenggara  yaitu pada 

daerah Doi-doi. 

Ketebalan dari satuan batugamping  yaitu 350 

meter. Kenampakan megaskopis batugamping 

bioklastik memperlihatkan segar berwarna 

putih, lapuk abu-abu kehitaman, tekstur 

bioklastik,  struktur tidak berlapis, komposisi 

mineral skeletal grain, bersifat karbonatan 

(bereaksi dengan HCl). Umumnya singkapan 

batugamping ini di lapangan dijumpai 

setempat – setempat, sebagian dalam bentuk 

bongkah – bongkah. 

Pada sayatan tipis dengan nomor sayatan 

IC/BG/Stasiun 54, berwarna orange 

kecokelatan, tekstur bioklastik, tersusun atas 

butiran bioklastik (75%) berupa fosil 

foraminifera, serta lumpur karbonat 

(mikrit/sparit) (25%). Dari kenampakan 

tersebut maka nama batuan ini secara 

mikroskopis adalah “Packestone” 

(Dunham,1962 dalam Tucker, 1990). 

 

 

 

 

 

 

Foto 03 Kenampakan di lapangan 

batugamping di belakang 

puskesmas Doi-doi pada stasiun 

54. Difoto dengan arah N 183° 

E. 

Penentuan lingkungan pengendapan dari 

batugamping ditentukan berdasarkan 

kandungan fosil foraminifera bentonik dan 

komposisi mineral. Berdasarkan analisa 

mikropaleontologi pada stasiun 17, maka 

kandungan fosil bentonik yang dijumpai pada 

batuan ini adalah Textularia flintii 
CUSHMAN, Textularia pinarensis 
BERMUDEZ. Berdasarkan analisis 

kandungan fosil bentonik dan hasil 

pengamatan sifat kimiawi batuan yang 

umumnya karbonatan tersebut, maka dengan 

menggunakan klasifikasi BOLTOVSKOY, 

1976 lingkungan pengendapan dari satuan 

batugamping adalah Middle Neritic dengan 

kedalaman (30-100) meter  (BOLTOVSKOY, 

1976). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 04 Fotomikrograf  pada nikol sejajar 

Packestone terlihat Foraminifera 

besar (Nummulites sp, algae) 

(8G,7BC), Mikrit (7N), Sparit (calcite) 

(56H). 

Umur relatif satuan batugamping didasarkan 

pada kisaran hidup spesies-spesies 

foraminifera planktonik, kemudian 

dikorelasikan dengan kisaran hidup Zonasi 

Blow (1969) dalam Postuma (1971). 

Berdasarkan kandungan fosil foraminifera 

planktonik pada stasiun 17 antara lain 

Globigerina boweri BOLLI, Globorotalia 
bolivariana (PETTERS), Globorotalia renzi 
BOLLI,  Globorotalia senni (BECKMANN), 
Globorotalia spinulsa CUSHMAN, maka umur 

relatif satuan batugamping ini berdasarkan 

fosil indeks adalah Eosen Tengah bagian 

bawah atau  setara dengan P.10 - P.11 ( Blow, 

1969 dalam Postuma, 1971) yang ditandai 

dengan awal pemunculan dan punahnya 

Globigerina boweri BOLLI.  

 

 

 

 

 

Foto 05 Kandungan fosil foraminifera kecil 

bentonik yang dijumpai pada 

batugamping stasiun 17 (Chusman, 

1983)
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Foto 06  Kandungan fosil foraminifera kecil 

planktonik yang dijumpai pada 

batugamping stasiun 17 berupa (a) 

Globigerina Boweri BOLLI, (b) 

Globorotalia bolivariana 
(PETTERS), (c) Globorotalia renzi 
BOLLI, (d) Globorotalia senni 
(BECKMANN), (e) Globorotalia 
spinulsa CUSHMAN  

Berdasarkan hal tersebut maka satuan 

batugamping pada daerah penelitian termasuk 

dalam Formasi Tonasa yang berumur Eosen 

Tengah bagian bawah dan terendapkan pada 

lingkungan laut dangkal (neritik).  

Satuan breksi vulkanik meliputi bagian Barat 

daerah penelitian yakni bulu Siponge,bulu 

Belang dan bulu Makelowe.  

Penentuan ketebalan satuan ini berdasarkan 

beda tinggi maka didapatkan ketebalan 

diperkirakan  250 meter. 

Berdasarkan karakteristik singkapan dari 

breksi vulkanik yang menyusun daerah 

penelitian ini merupakan batuan piroklastik 

yang dihasilkan dari proses aktivitas vulkanik 

secara eksplosif.  

Kenampakan megaskopis satuan breksi 

vulkanik pada stasiun 72  menunjukkan 

kondisi fisik segar umunya berwarna  abu-abu 

kehijauan  dan coklat kehitaman pada kondisi 

lapuk, tekstur piroklastik kasar,  komposisi 

material tersusun oleh fragmen berupa basal, 

dengan warna hitam, dengan ukuran butir 

breksi (64-256) mm, matriks berupa trakit dan 

semennya terdiri dari debu vulkanik, kemas 

tertutup, sortasi baik, struktur tidak berlapis. 

Kenampakan megaskopis satuan breksi 

vulkanik pada stasiun 47  menunjukkan 

kondisi fisik segar umunya berwarna  abu-abu 

kehijauan  dan coklat kehitaman pada kondisi 

lapuk, tekstur piroklastik kasar,  komposisi 

material tersusun oleh fragmen berupa basal, 

dengan warna hitam, dengan ukuran butir 

breksi (64-256) mm, matriks berupa trakit dan 

semennya terdiri dari debu vulkanik, kemas 

tertutup, sortasi baik, struktur tidak berlapis.  

Pengamatan Petrografis fragmen breksi 

vulkanik IC/BRK  FRG/ Stasiun 72, dan IC/ 

BRK FRG/ Stasiun 47, pada pengamatan nikol 

sejajar memperlihatkan warna orange 

kecokelatan, sedangkan pada pengamatan 

nikol silang memperlihatkan warna abu-abu 

kehitaman, tekstur piroklastik kasar, ukuran 

mineral (0,04-1,8) mm, tersusun oleh mineral 

anorthoklas (5-10)%, piroksin (25-30)%, 

plagioklas jenis bitownite (20)%, biotit (10)%, 

mineral opaq (5-15)%, dan massa dasar (55)%, 

Nama batuan “ Basal” (Travis,1955). 

Pengamatan petrografis pada sayatan matriks 

batuan breksi vulkanik IC/MTR BRK/ Stasiun 

72, dan IC/MTR BRK/ Stasiun 47, Pada 

pengamatan memperlihatkan warna orange 

kecokelatan pada nikol sejajar dan abu-abu 

kehitaman pada nikol silang, ukuran mineral 

(0,002-1,4) mm, bentuk euhedral-subhedral, 

tekstur porfiroafanitik, tersusun oleh mineral 

sanidin (5)% , muscovit (5-25)%, mineral 

plagioklas jenis andesin (20-35%), mineral 

piroksen jenis hedenbergite (5%), kuarsa (10)%, 

mineral opak (10)%, mikrokristalin plagioklas 

(45-55)%, Nama batuan “Trakit” (Travis,1955). 

Berdasarkan pada sifat fisik, karakteristik dari 

litologi breksi vulkanik yang terendapkan pada 

daerah penelitian dan disebandingkan dengan 

breksi vulkanik Camba (Tmc) yang diendapkan 

pada lingkungan darat (Sukamto,1982).  

Berdasarkan kesamaan ciri fisik dari satuan 

breksi vulkanik ini dapat disebandingkan 

dengan breksi vulkanik Formasi Camba (Tmc), 

dimana satuan breksi vulkanik tersebut 

berumur Miosen Bawah  (Sukamto, 1982).  

Lokasi penyebaran satuan batuan trakit 

meliputi bulu Bisajang dan bulu Bunteng. 

Berdasarkan hal tersebut  maka satuan ini 

dinamakan satuan  trakit. 

Penyebaran satuan ini menempati sekitar 

58,26 % dari luas keseluruhan daerah 

penelitian atau sekitar 24,11 km2.  Penyebaran 

satuan ini meliputi bulu Bisajang, bulu 

Bunteng. Satuan trakit ini tersingkap dengan 

kondisi lapuk pada daerah Bulu Bisajang dan 

Bulu Bunteng. 
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Trakit juga tersebar setempat-setempat 

kurang dari 1 % menempati sebelah utara 

daerah penelitian. 

Kenampakan megaskopis pada stasiun 25 di 

bulu Bunteng  dalam keadaan segar berwarna 

abu-abu kehitaman – putih, dalam keadaan 

lapuk berwarna kecoklatan dengan tekstur 

kristalinitas: hipokristalin, granularitas: 

porfiritik, relasi: inequigranular; struktur: 

massive; komposisi mineral umumnya berupa 

ortoklas, dan massa dasar. Berdasarkan 

karakteristik tersebut maka litologi ini 

dinamakan trakit (Travis, 1955). 

Kenampakan mikroskopis batuan beku trakit, 

pada nomor sayatan IC/TR/25, 

memperlihatkan warna nikol sejajar orange 

kecokelatan, tekstur: porfiritik, bentuk 

euhedral–subhedral, relasi inequigranular, 

ukuran mineral 1.6 mm–0,02 mm, tersusun 

oleh mineral sanidin (5%), biotit (20%), 

plagioklas (20%), hornblende (5%), mineral 

opaq (10%) dan massa dasar mikrolit – mikrolit 

plagioklas, tekstur khusus yaitu tekstur 

trakitik. Nama batuan trakit (Travis, 1955). 

 

 

 

 

Foto 07  Kenampakan singkapan trakit pada 

bulu Bunteng di stasiun 25, difoto 

dengan arah N 210° E 

 
 

 

 

 

 

 
Foto 08  Fotomikrograf trakit pada sayatan 

IC/TR/Stasiun 25, dengan 

komposisi material berupa biotit 

(8DE), sanidin (8HI), plagioklas 

(5LM), hornblende (9JK), mineral 

opaq (5A) dan massa dasar 

mikrolit–mikrolit feldspar, pada 

kenampakan nikol sejajar dengan 

perbesaran 50 kali 

Penentuan umur dari satuan trakit di daerah 

penelitian digunakan umur relatif dengan 

berdasarkan pada umur satuan batuan tertua 

yang diterobosnya serta kesebandingan litologi 

terhadap penelitian terdahulu.  

Satuan trakit yang disebandingkan 

mempunyai warna segar putih keabu-abuan 

sampai kelabu muda dengan tekstur porfiri 

kasar dengan ukuran panjang fenokris sanidin 

3 cm (Sukamto, 1982). 

Berdasarkan kesamaan uraian ciri-ciri fisik 

batuan serta dekatnya lokasi tipe, maka satuan 

batuan trakit pada daerah penelitian 

mempunyai nilai kesebandingan yang tinggi 

dengan trakit anggota batuan terobosan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka satuan trakit 

pada daerah penelitian disebandingkan dengan 

trakit anggota batuan terobosan yang berumur 

10.9 juta tahun atau Miosen Akhir (Sukamto, 

1982). 

Ciri litologi yang diuraikan tersebut 

menunjukan persamaan ciri  dengan 

karakteristik trakit pada daerah penelitian, 

sehingga berdasarkan hal tersebut maka 

satuan trakit pada daerah penelitian termasuk 

trakit anggota batuan terobosan yang berumur 

Miosen Akhir dan terbentuk pada lingkungan 

darat (Sukamto, 1982). 

3.3 Struktur Geologi 

Jenis perlipatan yang berkembang pada daerah 

penelitian berdasarkan data – data yang 

didapatkan di lapangan disertai dengan 

rekonstruksi peta geologi yaitu jenis lipatan 

antiklin. dengan jenis lipatan simetris dengan 

arah sumbu lipatan relatif utara – selatan.  

Penentuan umur lipatan pada daerah 

penelitian yakni didasarkan pada umur satuan 

batuan yang terlipat yaitu satuan batugamping 

yaitu berumur Eosen Tengah bagian bawah, 

sehingga dapat diinterpretasikan bahwa umur 

lipatan pada satuan batugamping relatif lebih 

muda dibandingkan dengan satuan 

batugamping tersebut yaitu berumur Post 
Eosen Tengah bagian bawah.  

Berdasarkan bentuknya kekar yang dijumpai 

di daerah penelitian adalah kekar sistematik. 

Kekar sistematik tersebut dijumpai pada 

batuan beku trakit, stasiun 60 pada daerah 

Kading. Berdasarkan genetiknya, struktur 

kekar yang dijumpai di daerah penelitian 

termasuk dalam kekar gerus (shear joints). 
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Dari hasil analisa diagram kipas diperoleh 

tegasan utama (σ1)yang bekerja di daerah 

penelitian pembentuk struktur kekar adalah 

berarah N 35o E  (Timur laut – Barat daya)  dan 

tegasan minimum (σ3) berarah N 305 o E atau 

N 55° W (Barat laut – Tenggara). 

Struktur sesar yang berkembang pada daerah 

penelitian merupakan jenis struktur sesar 

geser  Ralla yang bersifat sinistral  dan 

Woronge yang bersifat dekstral.  

Mekanisme dan Umur Struktur Geologi 

Mekanisme pembentukan struktur geologi 

pada daerah penelitian yang terletak di daerah 

Ralla bersifat sinistral dan Woronge yang 

bersifat dekstral  terjadi dalam satu periode 

secara bertahap dengan arah gaya yang 

mempengaruhi adalah sama. 

Periode pembentukan sesar dimulai pada kala 

Miosen Akhir bersamaan dengan proses intrusi 

batuan beku trakit . Aktifitas tektonik yang 

berlangsung pada kala ini mengakibatkan 

adanya suatu hasil gaya kompresi dengan arah 

umum tegasan maksimumnya (σ1) relatif 

berarah timur laut – barat daya yang 

menyebabkan batuan pada daerah penelitian 

mengalami deformasi membentuk lipatan 

antiklin. Kemudian gaya tersebut terus bekerja 

sehingga batas elastisitas batuan yang berada 

pada daerah penelitian terlampaui dan 

mengakibatkan batuan tersebut mengalami 

fase deformasi plastis sehingga batuan akan 

mengalami patahan membentuk sesar geser 

Ralla dan sesar geser Woronge  yang 

mensesarkan satuan batugamping pada daerah 

penelitian (Gambar 2). 

Berdasarkan hasil analisa di atas, maka dapat 

diinterpretasikan bahwa umur sesar geser 

Ralla dan sesar geser Woronge adalah Miosen 

Akhir yaitu bersamaan dengan proses intrusi 

batuan beku trakit pada zona-zona lemah 

akibat sruktur geologi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Mekanisme pembentukan struktur 

geologi daerah penelitian. 

 

 

3.4 Sejarah Geologi 

Sejarah geologi daerah penelitian dimulai pada 

kala Eosen Tengah bagian bawah, dimana pada 

daerah penelitian tersebut merupakan laut 

dangkal (Middle neritic) yang memungkinkan 

terendapkannya material-material karbonat 

yang berukuran halus sampai kasar 

menghasilkan satuan batugamping. Proses 

pengendapan ini berlangsung hingga Kala 

Eosen Tengah bagian bawah. Bersamaan 

dengan berakhirnya proses pengendapan 

material karbonat, daerah berangsur-angsur 

mengalami pengangkatan menjadi darat.  

Kemudian pada Kala Miosen Tengah juga 

terjadi aktifitas vulkanisme secara eksplosif 

yang mengeluarkan material-material 

vulkanik yang terakumulasi pada lingkungan 

darat, dalam ukuran breksi kemudian 

terlitifikasi membentuk batuan breksi 

vulkanik, akan tetapi suplai material vulkanik 

terus berlanjut hingga memasuki Kala Miosen 

Akhir. 

Secara umum proses eksplosif pada daerah 

penelitian ini berlangsung secara besar-

besaran yang diindikasikan dengan tidak 

adanya kenampakan perlapisan yang terjadi di 

lapangan.  

Selanjutnya pada Miosen Akhir gaya kompresi 

bekerja menyebabkan terbentuknya lipatan 

antiklin dan selanjutnya mengkekarkan 

litologi trakit. Gaya kompresi yang bekerja 

secara terus menerus terhadap batuan 

menyebabkan rekahan batuan yang terbentuk 

mengalami pergeseran/patah, akibatnya 

terjadi sesar geser Ralla yang bersifat sinistral 

dan Woronge yang bersifat dekstral. Setelah itu 

pada kala yang sama pada zona-zona lemah 

tersebut  terbentuk intrusi yang membentuk 

satuan trakit, selama pembentukannya 

terbentuk intrusi dengan bentuk intrusi stock 

dengan ukuran yang tersingkap di permukaan 

kurang dari 100 km sehingga membentuk 

satuan trakit yang mengintrusi satuan 

batugamping, Setelah proses tektonik yang 

bekerja pada daerah penelitian terhenti, maka 

proses geologi yang berkembang didominasi 

oleh proses pelapukan dan erosi membentuk 

bentangalam (morfologi) yang nampak hingga 

sekarang. 
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3.5 Indikasi Bahan Galian Daerah Penelitian 

 Batugamping 

Batugamping merupakan bahan galian yang 

sebagian besar tersusun oleh mineral kalsium 

karbonat (CaCo3). Ciri fisik dari bahan galian 

batugamping ini berwarna putih sedangkan 

dalam kondisi lapuknya berwarna   abu - abu 

kehitaman tekstur klastik halus sampai klastik 

kasar. Komposisi material penyusunnya 

berupa koral, alga, foram besar. Batugamping 

yang mengalami metamorfosa akibat dari 

pengaruh panas dan tekanan akan merubah 

penampakan dan sifatnya menjadi marmer 

seperti yang dijumpai pada daerah Bampae. Di 

daerah penelitian batuan ini juga tersingkap 

dengan penyebaran yang cukup luas, yang 

dapat dijumpai bongkah-bongkahnya pada 

lereng bulu Nepo-nepo.  

Oleh perusahaan yang  sempat mengelola 

bahan galian ini diambil dengan cara tambang 

terbuka (kuari). Indikasi bahan galian ini 

mudah dijangkau oleh masyarakat setempat 

karena umumnya batuan ini tersingkap di 

sekitar tepi jalan yang mana secara fungsional 

dapat digunakan sebagai campuran bahan 

bangunan, industri semen di mana 

penggunaaan mineral batugamping sebagai 

bahan baku utama. Terdapat di daerah 

Bampae sebelah tenggara daerah penelitian 

 Sirtu 

Bahan galian ini merupakan bahan galian yang 

sumbernya berasal dari material- material 

batuan dan pasir yang terendapkan di sungai 

pada lokasi penelitian. 

4. KESIMPULAN  

Berdasarkan atas hasil analisis pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Geomorfologi daerah penelitian, 

tersusun oleh tiga satuan bentangalam 

, yaitu satuan bentangalam pedataran, 

satuan bentangalam bergelombang 

miring, dan satuan bentangalam 

perbukitan. Sungai yang mengalir 

merupakan sungai jenis permanen, 

sungai periodis, dan sungai episodis 

dengan pola aliran radial. Pola genetik 

yang berkembang merupakan pola 

genetik subsekuen dan insekuen dan 

stadia sungai dewasa.  Stadia daerah 

penelitian merupakan stadia dewasa 

menjelang tua. 

2. Stratigrafi daerah penelitian, dibagi 

menjadi tiga satuan batuan. Dari tua 

ke muda  yaitu : satuan batugamping, 

satuan breksi vulkanik, dan satuan 

trakit. 

3. Struktur geologi yang berkembang 

pada daerah penelitian, terdiri dari 

tiga jenis struktur geologi, yaitu 

struktur lipatan yang ada merupakan 

lipatan jenis antiklin. Struktur kekar 

merupakan jenis kekar gerus (shear 
joint) dengan pola sistematik. Struktur 

sesar merupakan sesar geser sinistral. 

4. Bahan galian yang ada di daerah 

penelitian terdiri dari batugamping 

dan sirtu 

5. UCAPAN TERIMA KASIH 

Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya dukungan oleh semua pihak yang telah 

membantu penulis selama dalam pengerjaan 

penelitian ini kepada Jurusan Teknik Geologi 

UNHAS dan Pemerintah serta Masyarakat 

Barru khususnya disekitar wilayah penelitian 

yang telah banyak memberikan bantuan 

kepada penulis selama di lokasi penelitian.
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ANALISIS TOPOGRAFI DASAR WADUK PLTA BAKARU  

KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG SULAWESI SELATAN  

TAHUN 2010 DAN 2014 

 

Herydictus Fridolin*, Budi Rochmato*, Rohaya Langkoke* 

*) Teknik Geologi Universitas Hasanuddin 

 

Sari: Secara administratif lokasi penelitian terletak di Desa Ulusaddang Kecamatan Lembang 

Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan Unit PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, dan 

Sulbar Sektor Pembangkitan Bakaru. Sedangkan secara astronomis terletak pada koordinat 

119o35’00” – 119o36’30” BT dan 3o24’50” – 3o27’10” LS. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

perubahan topografi dasar Waduk PLTA Bakaru dari tahun 2010 dan 2014. Penelitian ini 

menggunakan data titik ketinggian dasar waduk tahun 2010 yang diperoleh dari LPPM Universitas 

Hasanuddin dan data titik ketinggian dasar waduk tahun 2014 yang diperoleh dari pengukuran 

lapangan. Teknik analisis menggunakan analisis interpolasi IDW (Inverse Distance Weighting). Hasil 

penelitian menunjukkan telah terjadi perubahan topografi dasar dibeberapa titik pengukuran, data 

hasil analisis dibagi menjadi 7 segmen pengamatan. Perubahan profil waduk PLTA Bakaru antara lain 

adanya kenaikan dasar waduk berkisar 0,1 hingga 1 meter, pelebaran berkisar 0,5 hingga 45,5 meter 

dan penyempitan saluran berkisar 1 hingga 75,2 meter. Profil melintang yang mengalami pelebaran 

adalah pada penampang GN 0, GN 2, GN 3, GN 4s, GN 5, GN 7s, GN 9s, GN 10, dan GN 11. Dan yang 

mengalami pendalaman dasar waduk terletak pada penampang GN 0, GN 1, dan GN B. 

Kata kunci: Waduk PLTA Bakaru, Topografi, Interpolasi IDW, Segmen, Profil 

Abstract: Administravely the research area is located in Ulusaddang area, Lembang District, Pinrang 
Regency, South Sulawesi Province in the area of PT. PLN Unit (Persero). Region of Sulsel, Sultra, and 
Sulbar generating sector in Bakaru. Astronomically it is located between 119°35’00’’ - 119°36’00’’ East 
Longitude and 03°24’50’’ - 03°27’10’’South Latitude.The objective of this research is to study the 
topographic base changes of PLTA of storage reservoir from 2010 and 2014. This a research in use data 
of point height of the storage reservoir in 2010 which is to get from LPPM of Hasanuddin University 
and the data of point height of the storage reservoir in 2014 which is to get from measurement field. 
Technically, analysis was analysed by interpolation of IDW (Inverse Distance Weighting). The result of 
research shows that the topographic base has changed in some measurement points. These data 
consists of 7 segments of observation. Changes of profile in Dam Bakaru which is increased of the 
storage reservoir about 0.1 to 1 meter, the widening about 0,5 to 45,5 meters and the constrigency of 
channel about 1 to 75,2 meters. Tranverse of profile has occured of the widening at the section which 
GN 0, GN 2, GN 3, GN 4s, GN 5, GN 7s, GN 9s, GN 10 and GN 11. In addition, Tranverse of profile has 
occured deepening of the storage reservoir at the section which GN 0, GN 1 and GN B.  

Keywords: Dam PLTA Bakaru, Topographic, Interpolation IDW, Segments, Profile 

 

1. PENDAHULUAN 

Sungai mempunyai peranan yang sangat  besar  

bagi  perkembangan  wilayah  peradaban  

manusia  diseluruh  dunia ini,  yakni  dengan  

menyediakan  daerah-daerah subur yang 

umumnya terletak dilembah-lembah  sungai  

dan  sumber  air sebagai  sumber  kehidupan  

yang  paling utama bagi manusia. Demikian pula 

sungai  menyediakan  dirinya  sebagai  sarana  

transportasi  guna  meningkatkan mobilitas  

serta  komunikasi  antar  manusia. Sungai 

memiliki karakteristik yang tercermin pada 

morfologi sungai. Morfologi sungai pada 

hakekatnya merupakan bentuk luar yang masih 

dapat dirinci lagi menjadi morfografi    dan  

morfometri. Sungai akan melakukan 

penyesuaian terhadap morfologi untuk merespon 

berbagai macam pengaruh dari alam maupun 
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manusia, sehingga menyebabkan perubahan 

pada morfologinya. Proses erosi dan sedimentasi 

di alam berlangsung secara kontinu, dimana 

keduanya dapat menyebabkan perubahan pada 

morfologi sungai dalam hal ini topografi dasar 

sungai. Perubahan ini akan berakibat pada 

terganggunya sistem kerja konstruksi di daerah 

aliran sungai.  

Pengukuran pada waduk Bakaru telah 

dilakukan secara berkala. Hasil pengukuran 

terakhir tahun 2010 mengatakan daya tampung 

waduk Bakaru hanya berkisar 1.355.604,00 m3 

atau 19,58 % terhadap volume pada saat 

penggenangan awal tahun 1991. Sedangkan 

volume sedimen yang berada pada waduk adalah 

5.564.296,00 m3 (LPPM-UNHAS, 2010). 

Pendangkalan yang terjadi pada waduk Bakaru 

yang diakibatkan oleh kondisi sedimentasi atau 

pengendapan yang terjadi saat ini sudah sangat 

memprihatinkan dan berdampak terhadap 

pengoperasian waduk tersebut sehingga tidak 

optimal lagi. Pada kondisi tertentu, kekeruhan 

dan material sedimen yang terbawa bersama 

aliran air juga dapat menyebabkan kerusakan 

pada komponen turbin maupun komponen 

Pembangkit Listrik Tenaga Air lainnya. 

Sedimentasi yang terjadi mengakibatkan 

pendangkalan pada waduk dan berakibat 

berkurangnya debit aliran dan sudah pasti 

berdampak pula terhadap tenaga listrik yang 

dibangkitkan oleh PLTA Bakaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini 

teridiri dari pengambilan data lapangan, 

pengolahan data dan analisis data. Pengambilan 

data lapangan menggunakan sistem penelitian 

survei lapangan secara langsung dimana 

mencakup pengukuran profil melintang waduk 

dan elevasi dasar waduk 

Pengambilan Data Lapangan 

Pengambilan data pada daerah penelitian 

dilakukan dengan dua kali pengukuran 

lapangan, pengukuran pertama dilakukan pada 

bulan November 2013 pada kondisi cuaca hujan. 

Sedangkan pada pengukuran yang kedua 

dilakukan pada bulan Mei 2014 dengan kondisi 

yang relatif sama yaitu hujan. Data pengukuran 

tahun 2010 diperoleh dari LPPM Universitas 

Hasanuddin, tercatat bahwa pengambilan data 

pengukuran tahun 2010 dilakukan pada bulan 

Juni. Pengambilan data lapangan pada lokasi 

penelitian dilakukan dengan 2 metode 

pengukuran yaitu: 

Pengukuran berpola / profil melintang waduk 

1. Pengukuran profil melintang waduk 

dilakukan di 15 titik profil  melintang pada 

daerah genangan (GN-0 sampai dengan GN 

12) dan 3 titik potong melintang pada 

Sungai Batu. Pengukuran ini bertujuan 

bertujuan untuk mendapatkan data 

kedalaman air. 

2. Pengukuran dilaksanakan dengan 

menggunakan alat ukur theodolit, kompas 

geologi (merek Brunton), tali bentangan dan 

pita ukur. Peralatan ini digunakan untuk 

menghitung jarak dalam hal ini lebar sungai 

dan beda tinggi antara titik patok dan muka 

air, sehingga diperoleh ketelitian jarak 

ukur. 

3. Jarak pengukuran mengikuti bentangan 

tali yang diikat pada patok-patok GN di dua 

sisi waduk. 

4. Pengukuran elevasi titik pengukuran 

dilakukan pada jarak maksimal 10 meter 

yang diikat pada elevasi masing-masing 

patok GN. 

5. Pengukuran mengikuti kelulrsan 

bentangan tali yang telah dibentangkan. 

6. Kedalaman yang melebihi dari skala 

tongkat ukur maka dipergunakan alat 

bantu berupa patok bambu yang terlebih 

dahulu diskalakan 

Pengukuran  dasar waduk 

1. Penentuan titik ukur dilakukan berdasarkan 

perubahan elevasi dasar waduk.

Lokasi 

Gambar 1. Peta tunjuk lokasi daerah penelitian 
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2. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat 

bantu ukur berupa tongkat ukur. 

3. Penentuan titik pengukuran dilakukan dengan 

plotting GPS, hal tersebut dilakukan bertujuan 

untuk membuat peta elevasi kedalaman waduk.  

Pengukuran Kecepatan Aliran Air Permuakan 

Pengukuran kecepatan aliran dilaksanakan 

pada 3 posisi, yaitu 1/4L, 1/2L dan 3/4L (L= lebar 

sungai) pada titik pengukuran GN-4, GN-6 dan 

GN-12 dengan metode apung, setiap lokasi titik 

pengukuran dilakukan 3 kali pengukuran 

dengan panjang lintasan 20 m. 

Pengolahan Data Lapangan 

Pengolahan data menggunakan metode 

Interpolasi dengan tipe IDW (Inverse Distance 
Weighting) dengan memanfaatkan data 

pengukuran waduk Bakaru tahun 2010 (LPPM 

Unhas) dan data pengukuran tahun 2014 dengan 

menggunakan bantuan program ArcGIS 10.1. 

Hasil interpolasi data pengukuran 2010 dan 

2014 kemudian dilakukan pembuatan profil 

penampang melintang dengan metode stack 
profile yang terdapat pada ArcGIS 10.1. Hasil 

dari proses stack profil ini kemudian di overlay 

untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada 

profil penampang melintang waduk Bakaru pada 

tahun 2010 dan 2014. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Waduk PLTA Bakaru pada saat pengukuran 

memperlihatkan kenampakan air yang keruh, 

dengan sisi kiri dan kanan waduk terdapat 

material hasil kerukan dasar yang disimpan 

sepanjang Waduk Bakaru dan terdapat banyak 

potongan-potongan kayu yang hanyut. Terdapat 

banyak Channel Bar dengan material penyusun 

berukuran pasir kasar – lempung yang 

ditumbuhi oleh vegetasi. Di sepanjang Waduk 

Bakaru tepatnya di sebelah Barat - Baratlaut 

dipergunakan sebagai lahan perkebunan 

masyarakat. Waduk Bakaru pula merupakan 

sarana transportasi yang menghubungkan 

beberapa desa di sepanjang alur Sungai 

Mamasa. 

Kondisi morfologi Waduk PLTA Bakaru terletak 

di daerah yang relatif landai, yang diapit oleh 

gunung-gunung yaitu Buttu Balunjaka dengan 

elevasi 1120 M dpl relatif terletak disebelah 

utara waduk/ disisi kanan Waduk PLTA Bakaru 

dan disisi kiri waduk atau disebelah Baratdaya 

terdapat Buttu Batara dengan elevasi 931 M dpl 

dengan kemiringan 200 dan Buttu Colang pada 

elevasi 1198 M dpl yang saling berdampingan. 

Daerah penelitian tersusun atas batupasir 

berseling serpih yang tersebar relatif di sebelah 

baratlaut pada Buttu Batara dan Buttu Colang, 

batuan sedimen piroklastik yaitu tufa breksi 

dengan arah penyebaran relatif ke arah utara 

lokasi penelitian tepatnya pada Buttu 

Balunjaka.  

 

 

 

 

 

 

Ditinjau dari peta Geologi Lembar Majene dan 

Bagian Barat Palopo, Sulawesi Selatan (Djuri 

dkk, 1998), pada daerah penelitian terdapat 

struktur geologi berupa lipatan sinklin yang 

menerus ke arah baratlaut. 

Kenampakan di lapangan memperlihatkan 

kondisi morfologi antara waduk bagian atas, 

tengah  dan bawah memiliki karakteristik yang 

berbeda. Pengukuran yang dilakukan pada 

waduk bagian atas terjadi penyempitan dan 

pendangkalan, sedangkan pada bagian tengah di 

beberapa titik mengalami pelebaran dan 

pendangkalan sedangkan dititik lain juga 

mengalami penyempitan dan pada bagian bawah 

terjadi proses pendalaman terutama yang 

terletak di depan bendungan. 

Kecepatan Aliran Air 

Kecepatan aliran air sangat berperan dalam 

mengubah bentuk topografi dasar, menurut 

Rochmanto, 2008 kemapuan sungai untuk 

mengerosi dan mengangkut material hasil 

erosinya berhubungan langsung dengan 

kecepatan aliran. Maka dengan demikian perlu 

diperoleh data mengenai kecepatan aliran pada 

waduk PLTA Bakaru. Pengukuran kecepatan 

aliran dilakukan pada bulan November 2013 

pada musim hujan dilakukan pada GN-04, GN-

06, dan GN-12. Pengukuran kecepatan arus pada 

setiap penampang dilakukan pada 3 titik 

pengukuran ¼ L,  2/4 L  dan ¾ L(Tabel 1). 

Tabel 1. Kecepatan Aliran Air pada Waduk 

Bakaru

DAM 
BAKARU 

Buttu Balunjaka 

Sungai Batu 

Gambar 2. Kenampakan 3D daerah Penelitian 
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Dari hasil data pengukuran diatas dapat terlihat 

posisi kecepatan arus yang bekerja pada ketiga 

penampang melintang. Dimana kecepatan arus 

yang berpusat pada bagian tengah penampang 

dapat terlihat pada penampang GN 4 dan GN 6 

dengan saluran yang relatif lurus. Kecepatan 

arus pada GN 4 adalah 0,37 m/detik dan GN 6 

adalah 0,44 m/detik, sedangkan pada 

penampang GN 12 dengan saluran yang 

berkelok kecepatan aliran terpusat disisi kiri 

penampang atau 1/4L dengan kecepatan aliran 

mencapai 0,40 m/detik dan melambat pada sisi 

kanan penampang yaitu 1,03 m/detik. Hasil 

pengukuran ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh (Rochmanto, 2008). 

Kecepatan aliran pada sungai sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti  1) 

kemiringan sungai, 2) bentuk, ukuran, dan 

kekasaran dasar saluran sungai, dan 3) debit 

sungai (Rochmanto, 2008). Sedangkan menurut 

(Rahayu dkk, 2009) mengatakan jaringan sungai 

dapat mempengaruhi besarnya debit aliran 

sungai yang dialirkan oleh anak-anak 

sungainya. 

Dan menurut penelitian yang telah dilakukan 

pada Sungai Mamasa yang masuk ke dalam 

Waduk Bakaru yang dilakukan oleh (Muchtar, 

dkk 2007), mengatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi debit  Sungai Mamasa 

adalah faktor curah hujan dan penutupan lahan. 

Perubahan luas vegetasi hutan mempengaruhi 

debit sungai, semakin luas vegetasi hutan, debit  

sungai berkurang, dan semakin sempit luas 

vegetasi hutan, debit sungai meningkat. 

Pembagian Segmen 

 

Pembagian segmen pada lokasi penelitian 

didasarkan pada pola penyebaran dari elevasi 

dasar Waduk PLTA Bakaru tahun 2014, yang 

merupakan hasil dari pengolahan interpolasi 

dengan metode IDW yang membagi lokasi 

peneltian kedalam 7 (tujuh) segmen yang 

mewakili keseluruhan daerah penelitian. 

 

Tabel 2. Pembagian segmen pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil Dasar Waduk PLTA Bakaru 

Dalam perkembangannya perubahan topografi 

dasar Waduk Bakaru dapat ditinjau dari hasil 

pembagian segmen (table 2), perubahan ini 

disebabkan oleh proses pengendapan/ 

sedimentasi yang sangat tinggi yang kemudian 

membentuk dasar waduk baru (gambar 3). 

Perubahan dasar waduk ini mengakibatkan 

pendangkalan dan daya tampung waduk 

berkurang. Hal ini berarti bahwa pada saat 

intensitas curah hujan tinggi, kemampuan 

waduk menyimpan air rendah dan pada saat 

seperti ini air akan melimpah ke bantaran 

sungai. 

Tabel 3. Perbandingan data hasil pengukuran 

2010 dan 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Noor, 

2010, pengamatan dan pengukuran yang telah 

dilakukan pada lokasi penelitian (Tabel 3), dapat 

di interpretasi bahwa daerah penelitian yaitu 

pada Waduk PLTA Bakaru telah mengalami 

perubahan topografi saluran, yang meliputi 

pelebaran, penyempitan, pendangkalan dan 

Gambar 4.   Pemodelan topografi dasar Waduk 

PLTA Bakaru tahun 2014  

menggunakan ArcScene 10.1 

Gambar 3. Grafik Penampang memanjang 

Waduk PLTA Bakaru 

Berdasarkan kedalaman rata-

rata tahun 2010 dan 2014. 

 

Segmen Elevasi Depth 
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I 614 – 618 0.1 – 1.75 
GN 11 

 

    
 

GN 12   
 

  
 

II 615 – 617 0.1 – 1.25 
GN 9 S       

GN 10       

III 614 - 616 0.05 – 1.2  
GN 7 S       

GN 8       

IV 613 – 615 0.05 – 1.7 

GN 6      
 

GN 7   
 

  
 

GN A   
 

  
 

GN B   
 

   

GN C   
 

  
 

V 614 – 615 0.05 – 0.8 
GN 4 S 

 

    
 

GN 5 
 

    
 

VI 613 – 614 0.9 – 1.9 
GN 3 

 

    
 

GN 4   
 

  
 

VII 607 - 613 0.55 – 7.8 

GN 0 
 

  
 

  

GN 1   
 

   

GN 2      
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pendalaman. Perubahan topografi ini dikontrol 

oleh proses-proses sungai yang bekerja pada 

lokasi penelitian, proses-proses ini meliputi erosi  

dan pengendapan.  

Proses pengikisan atau erosi yang terjadi pada 

lokasi penelitian didominasi oleh erosi lateral. 

Erosi lateral tersebut menyebabkan pelebaran 

badan saluran. Pelebaran badan saluran 

disebabkan penurunan kemiringan saluran yang 

merupakan faktor utama. Apabila kondisi ini 

terjadi, maka mulailah proses pelebaran sungai 

dari satu sisi dan dilanjutkan ke sisi yang lain. 

Pada lokasi penelitian dijumpai hasil proses 

pengendapan yang merupakan hasil dari proses 

erosi yang membentuk point bar dan channel 
bar. Endapan tersebut umumnya didominasi 

oleh material yang berukuran pasir. Pada lokasi 

penelitian juga dapat teramati dataran banjir 

yang terletak disisi kiri dan kanan pada saluran. 

Dataran banjir ini terbentuk oleh sedimen halus, 

berukuran pasir-lanau yang disebabkan oleh 

limpasan air pada saat banjir. 

Pada lokasi penelitian proses yang terjadi 

didominasi oleh proses pendangkalan. Proses ini 

terjadi karena suplai sedimen yang tinggi dan 

terjadi penurunan kecepatan aliran yang 

menyebabkan terjadinya proses sedimentasi, 

proses yang terjadi pada lokasi penelitian ini 

sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

(Rochmanto, 2008). 

Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan 

bahwa sedimen yang masuk ke Waduk Bakaru 

berasal dari hasil transportasi sedimen hulu 

sungai, dan juga disebabkan dari alih fungsi 

lahan di daerah tangkapan air (catchment area).  

Sedimentasi terjadi apabila arus atau gaya dari 

agen transportasi mulai menurun dibawah titik 

daya angkutnya. Kecepatan pengendapan suatu 

material tergantung dari gaya beratnya, 

material yang berukuran kasar lebih dahulu 

terendapkan menyusul material yang berukuran 

halus. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan 

oleh (Oehadijono, 1993). Hal ini dapat dilihat 

pada endapan sedimen yang terdapat pada 

lokasi penelitian, yang mana material sedimen 

dalam hal ini pasir kasar lebih dahulu 

terendapkan, teramati pada lokasi pengukuran 

penampang melintang GN 12 – GN 7 disusul 

dengan material pasir yang lebih halus pada 

lokasi pengukuran GN 6 – GN 4 dan pada bagian 

hilirnya yaitu disekitar Waduk Bakaru atau 

pada lokasi pengukuran GN 3 – GN 0 

terendapkan material sedimen berukuran lanau 

– lempung. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan Boggs, 

1995, melihat dari ukuran butiran dan tingkat 

kebundaranya maka material sedimen yang 

berukuran pasir kasar-lempung pada lokasi 

penelitian dapat diinterpretasikan telah  

mengalami transportasi yang sangat jauh dari 

sumbernya. Sedangkan faktor yang berperan 

memberikan konstribusi yang besar terhadap 

sedimen yang tersuspensi dalam air menurut 

hasil pengamatan adalah hasil dari alih fungsi 

lahan yang menyebabkan lahan rentan terjadi 

erosi tebing dan  longsoran  tebing pada daerah 

tangkapan air disekitar waduk. 

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan 

pada Waduk PLTA Bakaru. Yang pertama 

menurut (Azikin, dkk 2001) dalam laporan 

pengukuran pendangkalan dan penelitian  

kualitas air waduk PLTA Bakaru tahun 2001 

menyimpulkan bahwa jenis material yang 

terendapkan dalam waduk terdiri atas lumpur 

dan pasir, yang mengandung mineral kuarsa 

sebesar 82,65% - 87,77%. 

Dan menurut Wahid, 2007 material sedimen 

yang berada pada Waduk PLTA Bakaru berasal  

dari Kabupaten Mamasa. Material/mineral 

penyusun  litologi  yang  ada  di Kabupaten  

Mamasa  adalah  batuan konglomerat  yang  

banyak mengandung  mika  sama  dengan 

mineral  yang  terdapat  di  muara sungai dekat 

Dam tepatnya yang ada di  Dusun  Bone,  Silei.  

Partikel  fraksi pasir  yang  diamati  yakni  pasir  

yang mengandung  mika.  Sedimentasi yang  ada  

di  dusun  Bone  Silei  dan Salumada  yang  

berasal  dari Kabupaten  Mamasa  bersumber  

dari hasil  erosi  permukaan,  erosi  tebing 

sungai,  longsor  tebing  sungai  dan longsor  

tebing  jalan.  Lebih lanjut wahid mengatakan 

hasil karakteristik sedimentasi Waduk  PLTA  

Bakaru merupakan  bedload  dari  hulu sampai  

ke  Dam  Bakaru  yang didominasi  oleh  pasir  

87%. 

Berdasarkan bentuk morfologi sungainya 

menurut (Best dan Bristow 1993 dalam Huggett, 

2007) adalah sungai teranyam (Braided) karena 

pada lokasi penelitian dijumapai kesan 

teranyam pada beberapa endapan tengah sungai 

(Channel Bar) yang disebabkan oleh arus sungai, 

maka morfologi sungai pada lokasi penelitian 

dapat dikatakan sungai teranyam (Braided). 

Arus sungai yang melewati sungai tidak merata 

besaranya, ini dapat teramati dari hasil 

pengukuran kecepatan arus aliran (tabel 1). 

Berdasarkan data hasil pada tabel 2, 

memperlihatkan bahwa daerah penelitian telah 

mengalami berbagai proses yang menyebabkan
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perubahan topografi saluran dalam hal ini 

waduk PLTA Bakaru. Untuk lebih jelasnya akan 

di bahas dari hulu ke hilir sebagai berikut: 

a. Segmen I 

Segmen ini terdiri dari 2 penampang melintang 

yaitu GN 11 dan GN 12. Pada segmen ini terjadi 

proses sedimentasi yang sangat intensif. Pata 

Segmen ini bekerja proses pendangkalan, 

penyempitan dan pelebaran badan sungai. 

Proses pelebaran badan saluran dapat dilihat 

pada penempang GN 11 dan pada penampang 

GN 12 bekerja proses penyempitan sedangkan 

untuk pendangkalan terjadi pada kedua 

penampang.  

 

 

 

 

 

Perubahan yang terjadi pada segmen ini 

diakibatkan oleh proses sedimentasi dan erosi. 

Proses sedimentasi menyebabkan pendangkalan 

dan penyempitan pada saluran, dimana 

terbentuk endapan tepi sungai (Point bar) dan 

terbentuk dasar saluran yang baru yang 

menyebabkan pendangkalan. Sedangkan proses 

pelebaran terjadi karena proses pengikisan/erosi 

oleh aliran air yang dilakukannya dengan 

menggunakan bahan-bahan yang diangkutnya 

seperti yang dikemukakan oleh (Noor, 2010). 

Tingginya sedimentasi pada segmen ini 

dipengaruhi oleh anak sungai yang masuk ke 

dalam waduk tepatnya disekitar segmen ini. 

Perubahan alur saluran dari sisi kiri dan kanan 

(GN 12 ke GN 11) disebabkan oleh proses erosi 

yang dilakukan oleh arus sungai. Hasil 

pengukuran ini sejalan dengan teori oleh 

(Rochmanto, 2008), perubahan disebabkan 

karena kecepatan maksimum aliran sungai 

terdapat pada bagian luar kelokan, sehingga 

pada bagian ini terjadi proses erosi. Pada saat 

yang bersamaan kecepatan aliran di bagian 

dalam kelokan menurun  sehingga terjadi proses 

pengendapan sedimen kasar di bagian ini, 

terutama yang berukuran pasir kasar. 

b. Segmen II 

Segmen ini terdiri dari 2 penampang melintang 

yaitu GN 9 s dan GN 10, dimana dari kedua 

penampang ini dapat terlihat proses yang 

bekerja pada segmen ini. Proses-proses ini 

adalah proses pendangkalan sekaligus 

pelebaran. 

Proses pelebaran ini dikarenakan terhentinya 

proses erosi vertikal yang umumnya bekerja 

pada dasar sungai dikarenakan suplai sedimen 

yang lebih besar. Karena suplai sedimen yang 

besar menyebabkan pendangkalan dasar 

saluran, pada kondisi ini energi sungai mulai 

beralih ke arah samping (erosi lateral), seperti 

yang dikemukakan oleh (Rochmanto, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penampang ini juga memperlihatkan 

pembelokan (meander) saluran dari sisi kanan 

kembali ke sisi kiri dari penampang, dimana 

terjadi proses pendalaman disisi kiri dan 

bersamaan dengan itu terjadi proses 

pengendapan di sisi kanan atau didalam kelokan 

tersebut. 

c. Segmen III 

Segmen ini terdiri dari 2 penampang melintang 

yaitu GN 7 s dan GN 8. Pada segmen ini terjadi 

pendangkalan, pelebaran sekaligus juga terjadi 

penyempitan. Pelebaran badan saluran ini dapat 

dilihat pada GN 7s dan penyempitan dapat 

terlihat pada GN 8. Sedangkan untuk 

pendangkalan terjadi merata di kedua 

penampang ini.  

 

 

 

 

 

Perubahan ini diakibatkan oleh proses 

sedimentasi yang merata yang menyebabkan 

pendangkalan dan penyempitan pada saluran, 

dimana terbentuk endapan tepi sungai (Point 
bar) mengakibatkan terjadinya penyempitan 

saluran dan terbentuk dasar saluran yang baru 

yang menyebabkan pendangkalan. Sedangkan 

proses pelebaran dapat terjadi karena proses 

pengikisan/erosi oleh aliran air yang 

dilakukannya dengan menggunakan bahan-

bahan yang diangkutnya, seperti pasir, kerikil

Gambar 5.   Penampang melintang GN 12 dan 

GN 11 

Gambar 6.   Penampang melintang GN 10 dan 

GN 9s 

Gambar 7.   Penampang melintang GN 8 dan 7s 
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dan krakal. Hal ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh (Noor, 2010). Tidak hanya 

mengalami pendangkalan dan penyempitan, 

pada segmen ini juga mengalami kenaikan 

elevasi muka air terukur dari elevasi 616 

menjadi 616, 51. 

d.  Segmen IV 

Segmen ini terdiri dari 5 penampang melintang 

yaitu GN 6, GN 7, GN A, GN B dan GN C. Pada 

segmen ini proses yang bekerja adalah proses 

pengendapan yang menyebabkan pendangkalan, 

penyempitan dan juga pendalaman saluran. 

Tidak hanya terjadi proses pendangkalan, 

pendalaman dan penyempitan, pada segmen ini, 

terjadi pula proses pemindahan/ migrasi arah 

saluran dalam tubuh saluran, yaitu dapat 

terlihat jelas pada penampang. Penyebab 

terjadinya migrasi saluran ini disebabkan oleh 

proses sedimentasi yang bekerja pada segmen ini 

tepatnya yang terjadi di depan penampang GN 7 

dan disebabkan karena kecepatan maksimum 

aliran sungai terdapat pada bagian luar kelokan, 

sehingga pada bagian ini terjadi proses erosi. 

Pada saat yang bersamaan kecepatan aliran di 

bagian dalam kelokan terjadi proses 

pengendapan sedimen kasar di bagian ini, 

terutama yang berukuran pasir.  

Jadi dengan adanya erosi di bagian luar kelokan 

dan pengendapan sedimen di sisi yang lainnya, 

sungai akan bergerak ke arah samping tanpa 

merubah ukuran saluranya. Ini sejalan dengan 

teori yang dikemukakan oleh (Rochmanto, 2008). 

Proses pendalaman saluran GN B pada segmen 

ini berkaitan langsung dengan kecepatan aliran 

yang terdapat pada bagian luar. Dengan 

kecepatan saluran berada disisi luar saluran 

maka proses erosi lebih dominan dan pada sisi 

lainnya terjadi proses pendangkalan/ 

sedimentasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyempitan terbesar terjadi pada segmen ini, 

teramati pada GN 7 yang mengalami 

penyempitan sejauh 75,2 m yang mana pada 

pengukuran 2010 leber 285,2 m dan pada tahun 

2014 menyempit menjadi 210 m. Perubahan 

yang cukup jauh ini disebabkan sedimentasi 

yang tinggi dan posisi penampang tepat berada 

di depan pertemuan Sungai Batu yang masuk ke 

waduk. Dimana suplai sedimen yang dibawa 

oleh Sungai Batu terendapkan di depan muara 

pada waduk tepatnya pada GN 7 yang 

membentuk point bar. 

e. Segmen V 

Segmen ini terdiri dari 2 penampang melintang 

yaitu GN 4 s dan GN 5.Pada segmen ini hanya 

terjadi pelebaran dan pendangkalan saluran. 

Proses pelebaran pada segmen ini mendominasi 

karena terjadi proses erosi yang bersifat lateral. 

Pelebaran pada segmen ini dikarenakan 

terhentinya proses erosi vertikal dikarenakan 

suplai sedimen yang lebih besar. Karena suplai 

sedimen yang besar menyebabkan pendangkalan 

dasar saluran, pada kondisi ini energi sungai 

mulai beralih ke arah samping (erosi lateral), 

seperti yang dikemukakan oleh (Rochmanto, 

2008). 

 

 

 

 

 

Pada segmen ini pelebaran terjadi sejauh 45,5 m. 

Dimana pada pengukuran 2010 leber 344,5 m 

dan pada tahun 2014 menjadi 390 m dapat 

dilihat pada GN 5 dan pada GN 4 S pelebaran 

saluran terjadi sejauh 14,9 m yang mana pada 

pengukuran 2010 lebar  hanya 382 m menjadi 

397 m pada pengukuran 2014. 

f. Segmen VI 

Segmen ini terdiri dari 2 penampang melintang 

yaitu GN 3 dan GN 4. Pada segmen ini terjadi 

proses pendangkalan, penyempitan dan 

pelebaran badan waduk. Dimana penyempitan 

terjadi pada penampang GN 4 dan proses 

pelebaran terjadi pada penampang GN 3, 

sedangkan untuk proses pendangkalan waduk 

terjadi merata di kedua penampang. 

 

Penyempitan yang terjadi pada segmen tepatnya 

pada GN 4 ini sejauh 35,65 m yang mana pada 

pengukuran 2010 leber saluran 325,65 m danGambar 8.   Penampang melintang GN C, B dan 

A pada Sungai Batu dan GN 7 dan 

6 pada waduk. 

Gambar 9.   Penampang melintang GN 5 dan 4s 
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pada tahun 2014 berkurang menjadi 290 m. 

sedangkan pelebaran terjadi pada GN 3 sejauh 

12,9 m yang mana pada pengukuran 2010 leber 

saluran 397,1 m dan pada tahun 2014 bertambah 

menjadi 410 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Segmen VII 

Segmen ini terdiri dari 3 penampang melintang 

yaitu GN 0, GN 1 dan GN 2. Pada segmen ini 

terjadi pendangkalan, pendalaman, 

penyempitan dan pelebaran badan waduk. Dari 

keempat proses yang bekerja pada segmen ini 

disebabkan oleh aktifitas erosi dan pengendapan 

yang signifikan pada bagian ini.  Pendalaman 

dan pelebaran dapat dilihat pada penempang 

GN 0, penyempitan dan pendalaman terjadi 

pada penampang GN 1 sedangkan pada 

penampang GN 2 bekerja proses pendangkalan 

dan pelebaran badan waduk. 

Erosi lateral juga menyebabkan saluran 

mengalami pelebaran. Pada segmen ini juga 

terdapat pembentukan channel bar yang biasa 

disebut dengan istilah linguoid bar yang mana 

bar ini terbentuk memanjang searah dengan 

sumbuh channel. Pembentukan ini 

menyebabkan arus pada waduk ini terbagi 

menjadi dua arus. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada pembahasan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada segmen ini memperlihatkan perubahan 

dasar waduk yang mendalam pada dua profil 

pengukuran yang terletak tepat di depan Dam 

Bakaru. Hal ini bertentangan/ berlawanan 

dengan teori yang dikemukakan oleh 

(Rochmanto, 2008 dan Oehadijono, 1993) 

mengenai pengendapan dan kecepatan aliran. 

Yang mana pada waduk akan mengalami proses 

sedimentasi kerena proses pembendungan yang 

mengakibatkan kecepatan aliran berkurang / 

atau mendekati nol. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan proses pengambilan data yang 

keliru atau akurasi saat pengambilan data 

pengukuran kurang baik. 

  

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengukuran dan penelitian 

maka dapat disimpulkan: 

1. Berdasarkan pola penyebaran elevasi dasar 

atau bentuk topografi dasar waduk PLTA 

Bakaru tahun 2014 maka dapat 

dikelompokkan kedalam 7 segmen yang 

mewakili keseluruhan daerah penelitian. 

2. Perubahan topografi waduk PLTA Bakaru 

meliputi perubahan dasar, pelebaran dan 

penyempitan waduk. Profil melintang yang 

mengalami pelebaran sungai adalah pada 

penampang GN 0, GN 2, GN 3, GN 4s, GN 

5, GN 7s, GN 9s, GN 10, dan GN 11. Dan 

yang mengalami pendalaman dasar sungai 

terletak pada penampang GN 0, GN 1, dan 

GN B. 

3. Hasil perbandingan data dari pengukuran 

tahun 2010 dengan tahun 2014 diperoleh 

perubahan profil waduk PLTA Bakaru 

antara lain adanya kenaikan dasar saluran 

berkisar 0,1 yang terletak pada GN 7 S dan 

GN 8, sedangkan kenaikan dasar saluran 

yang terbedar terjadi pada GN 4 yaitu  1 

meter, pelebaran berkisar 0,5 meter pada 

GN 0 dan pelebaran terbesar sejauh 45,5 

meter pada GN 5, penyempitan saluran 

berkisar 1 meter yang terletak pada patok 

ukur GN C pada Sungai Batu dan 

penyempitan terbesar terjadi pada GN 7 

yang berada tepat di depan Sungai Batu 

yang masuk ke waduk sejauh 75,2 meter. 

4. Kecepatan aliran pada waduk Bakaru 

beragam dimana pada saluran yang lurus 

kecepatan aliran berpusat ditengah saluran, 

sedangkan pada saluran yang berkelok 

kecepatan berada disisi luar saluran yang 

menyebabkan terjadinya erosi tebing. 

5. Material sedimen yang terdapat pada lokasi 

penelitian berupada pasir kuarsa dan 

mineral mika yang berukuran pasir kasar-

lempung. 

6. Material sediemen yang berada pada waduk 

bakaru berasal dari hasil trasportasi 

sedimen yang berasal dari Kabupaten  

Mamasa. 

7. Faktor yang berperan memberikan 

konstribusi yang besar terhadap sedimen 

yang tersuspensi dalam aliran air pada 

sungai bersumber dari erosi tebing dan

Gambar 10. Penampang melintang GN 4 dan 

GN 3 

Gambar 11.   Penampang melintang GN 2, GN 

1 dan GN 0 
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8. longsoran  tebing pada daerah tangkapan 

air disekitar waduk PLTA Bakaru. 

9. Proses geomorfologi yeng bekerja pada 

Waduk PLTA Bakaru terdiri dari proses 

Erosi lateral, erosi vertikal dan 

pengendapan/sedimentasi. Proses yang 

mendominasi pada daerah ini adalah 

proses pengendapan yang menyebabkan 

pendangkalan pada waduk PLTA Bakaru 

yang membentuk dasar waduk baru. 

 

5. SARAN 

1. Melihat dari perubahan dasar waduk 

Bakaru yang sangat cepat disarankan 

untuk segera melakukan normalisasi 

sungai dan waduk atau pembangunan 

bendung penahan sedimen atau 

pengerukan dasar waduk. 

2. Melihat kecepatan aliran pada waduk 

Bakaru yang beragam pada setiap bagian 

maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut guna menangani kecepatan aliran 

yang beragam tersebut seperti 

pelaksanaan rekayasa saluran dan 

sebagainya. 

3. Melihat dari sedimen yang tersuspensi 

maka diharapkan dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai karakteristik dan 

sumber material sedimen pada lokasi 

waduk PLTA Bakaru. 

4. Upaya lain untuk mengurangi / 

memperlambat suplai sedimen ke dalam 

waduk adalah diperlukan penyuluhan 

secara intensif kepada masyarakat yang 

bermukim di dalam Daearah Aliran 

Sungai Mamasa. 

5. Melihat ketidakakuratan metode 

pengukuran lapangan, disarankan untuk 

penelitian lanjutan atau sejenisnya tidak 

menggunakan metode yang dipergunakan 

oleh penulis. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

Peta Perkembangan Waduk PLTA Bakaru Tahun 

2010 dan 2014 
Peta Pembagian Segmen Waduk PLTA Bakaru 

Tahun 2014 

Peta Pola Penyebaran Elevasi Dasar Waduk PLTA 

Bakaru Tahun 2014 
Peta Pola Penyebaran Elevasi Dasar Waduk PLTA 

Bakaru Tahun 2010 


