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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertambangan merupakan suatu bidang usaha yang sifatnya selalu 

menimbulkan perubahan pada alam lingkungan sekitar. United Nations 

Environment Programme (UNEP, 1999) menggolongkan dampak-dampak yang 

timbul dari kegiatan pertambangan antara lain: kerusakan habitat dan biodiversity 

di sekitar lokasi pertambangan, limbah tambang dan pembuangan tailing, buangan 

air limbah dan air asam tambang, pengelolaan bahan kimia, keamanan, dan 

pemaparan bahan kimia ditempat, toksisitas logam berat dan kesehatan 

masayarakat dan pemukiman di sekitar tambang (Bapedal, 2001).  

Tambang batubara di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara tambang 

terbuka, walaupun ada beberapa yang menggunakan tambang bawah tanah 

(underground mining). Sehingga dengan demikian akan berdampak terhadap 

perubahan bentang alam, sifat kimia, fisik, dan biologis tanah. Secara umum 

menimbulkan kerusakan pada permukaan bumi, antara lain terbentuknya air asam 

tambang. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat air asam tambang adalah 

terjadinya pencemaran lingkungan, dimana komposisi atau kandungan air di 

daerah yang terkena dampak tersebut akan berubah sehingga dapat mengurangi 

kesuburan tanah, mengganggu kesehatan masyarakat sekitarnya, dan dapat 

mengakibatkan korosi pada peralatan tambang (Baiquni, 2007). 
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Air asam tambang atau dalam bahasa asing Acid Mine Drainage (AMD) 

adalah air yang terbentuk di lokasi penambangan dengan pH rendah (pH < 6) 

sebagai dampak adanya suatu potensi keasaman batuan sehingga menimbulkan 

masalah bagi kualitas air, dimana pembentuknya dipengaruhi oleh tiga faktor 

utama yaitu air, oksigen dan batuan yang mengandung mineral-mineral sulfida. 

(Nurisman, 2012). Dalam kegiatan penambangan terbentuknya air asam tambang 

tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya penambangan 

merupakan kegiatan pembongkaran mineral dari batuan induk untuk kemudian 

diangkut, diolah dan dimanfaatkan sehingga dalam proses penambangan terjadi 

penyingkapan batuan.  

Batuan yang tersisa umumnya mengandung senyawa sulfida yang ketika 

teroksidasi melepaskan sulfat ke lingkungan sehingga pH lingkungan sangat 

rendah yang disebut dengan air asam tambang. Kondisi pH yang sangat rendah 

menyebabkan unsur hara makro akan terikat oleh logam sehingga kelarutan 

logam-logam akan semakin tinggi. Kelarutan logam tersebut mempunyai dampak 

negatif terhadap kelangsungan makhluk hidup terutama pada manusia antara lain 

logam Pb, Zn, Cu, dan Ni (Li, 2013). 

Air asam tambang ini akan mengikis tanah dan batuan yang berakibat pada 

larutnya berbagai logam seperti besi (Fe), kadmium (Cd), mangan (Mn), dan seng 

(Zn). Dengan demikian, selain ditandai oleh pH yang rendah, air asam tambang 

juga akan mengandung logam-logam dengan konsentrasi tinggi, sehingga dapat 
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berakibat buruk pada kesehatan lingkungan maupun manusia. (Marganingrum dan 

Noviardi, 2010). Upaya pengelolaan air asam tambang sangat penting dilakukan 

untuk meminimalkan risiko negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 

Oleh karena itu, pengelolaan air asam tambang yang optimal selalu menjadi salah 

satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri pertambangan. Untuk itu, riset 

dan pengembangan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan air asam 

tambang penting dilaksanakan demi mengoptimalkan kinerja pengelolaan air 

asam tambang di lapangan (Bapedal, 2001). 

Karakterisasi geokimia batuan sebagai bagian dari upaya prediksi air asam 

tambang, dapat dilakukan melalui uji statik. Pengujian statik dilakukan dengan 

menentukan kandungan sulfur dari sampel dan berapa banyak  asam yang dapat 

dinetralisir oleh sampel. Dengan dilakukan uji statik, diharapkan dapat diprediksi 

mengenai karakteristik geokimia yang ada di lapangan melalui pengelompokan 

batuan PAF (Potentially Acid Forming) atau NAF (Non-Acid Forming) yang 

berguna dalam pengelolaan preventif air asam tambang yang berkelanjutan, 

seperti misalnya pada proses enkapsulasi batuan PAF oleh batuan NAF. Akan 

tetapi, uji ini masih memiliki keterbatasan karena dapat juga memberikan 

keterangan UC (Uncertain) yaitu merupakan kondisi yang tidak jelas antara PAF 

atau NAF. Selain daripada itu,  hasil dari uji statik ini tidak memberikan informasi 

kapan pembentukan asam akan terjadi, laju pembentukan asam dan penetralan, 

ataupun kualitas air akibat sampel (P387A AMIRA, 2002). 
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Untuk melengkapi dan mengkonfirmasi hasil uji statik, maka dilakukan 

pengujian kinetik. Lain halnya seperti uji statik yang sudah distandarkan dalam 

perhitungannya, pengujian kinetik untuk memprediksi air asam tambang masih 

belum mengacu pada suatu standar yang pasti. Oleh karena itu, kajian dan riset 

yang menginterpretasi uji kinetik penting untuk dilakukan demi mendapat 

informasi yang sebesar-besarnya mengenai analisa uji prediksi potensi air asam 

tambang (P387A AMIRA, 2002). Pengujian geokimia kinetik umumnya 

digunakan untuk menegaskan hasil uji statik, Selain itu, dapat juga 

digunakan  untuk menentukan laju relatif pelapukan mineral sulfida dari reaksi 

oksidasi dan sekaligus analisa penetralan oleh mineral alkali yang ada dalam 

batuan serta uji keterlarutan logam yang bermanfaat untuk  menguji teknik 

pengontrolan dan penanganan yang diakibatkan air asam tambang. Dalam uji 

kinetik, simulasi pelindian dan pelapukan hendaknya diusahakan agar sesuai 

dengan kondisi eksisting di lapangan (Metode EPA 1627, 2011). Menurut 

perkembangannya, beberapa uji kinetik skala laboraturium yang telah dikenal 

diantaranya adalah Humidity Cells Test, Leaching Column Test, Soxhlet Reactor 

dan Shake Flask. Skala laboratorium digunakan untuk mempelajari reaksi yang 

terjadi secara lebih spesifik. Hasil pengujian kinetik memberikan informasi laju 

reaksi terhadap waktu, periode waktu untuk reaksi, dan diharapkan dapat menjadi 

rujukan untuk  teknik kontrol yang dapat membantu penanganan Air Asam 

Tambang di lapangan (Metode EPA 1627, 2011).. 
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Dalam penelitian ini, kajian akan meliputi interpretasi perbandingan dua 

metode uji kinetik yaitu, Flooding test  yang merupakan modifikasi Humidity Cell 

Test (HCT) dan Free Draining Leach Column Test (FD). Sampel lapisan lahan 

penutup tambang batubara yang berlokasi di Muara Badak Kalimantan Timur 

memiliki karakteristik batubara dengan kelembaban 41,81%, zat terbang (volatile) 

55,4%, karbon tertambat (fixed carbon) 44,6%, abu (ash) 7% dan caloric value 

5740 kkal. Adapun kandunga unsur utama batubara tersebut terdiri dari 60% C, 

5,7% H, 0,9% N, 31,6% O, dan 1,7% S. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai pelarutan logam lahan penutupan hasil 

penambangan batubara untuk memprediksi pembentukan air asam tambang 

menggunakan metode uji kinetik berupa uji kolom leach (Lech Column Test), 

Flooding Test, pH NAG dan uji kinetik NAG. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh komposisi logam dalam sampel overburden 

terhadap proses pembentukan air asam tambang? 

2. Bagaimana karakteristik sifat fisika-kimia air asam tambang 

didasarkan pada kandungan logam sampel overburden? 

3. Sampel overburden manakah yang mempunyai potensi pembentukan 

asam terendah dan tertinggi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui pengaruh komposisi logam dalam sampel overburden 

terhadap proses pembentukan air asam tambang batubara. 

2. Mengetahui dan mengkaji karakteristik sifat fisika-kimia air asam 

tambang didasarkan pada kandungan logam sampel overburden 

berdasarkan nilaii pH dan konduktivitas. 

3. Mengetahui sampel overburden yang mempunyai potensi 

pemebentukan asam terendah dan tertinggi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui 

karakter logam-logam terhadap pembentukan air asam tambang didalam kegiatan 

penambangan batubara. Proses pembentukan air asam tambang pada lahan 

penutupan penambangan batubara dapat diminimisasi atau dicegah, sehingga 

meminimalkan risiko terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, 

dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat guna untuk mengelola drainase asam 

dan logam yang merupakan penyebab pembentukan air asam tambang. Maka 

dengan demikian, lokasi-lokasi tambang yang telah ditutup dapat dilakukan 

remediasi dengan baik, sehingga aman terhadap lingkungan dan kesehatan 

manusia yang kemudian mendukung perusahaan untuk bertindak lebih patuh atas 
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regulasi dan untuk mempertahankan dan meningkatkan izin sosial untuk 

beroperasi. 

1.5 Penjelasan Istilah 

Air asam tambang atau Acid Mine Drainage (AMD) adalah air yang bersifat 

asam sebagai hasil dari oksidasi mineral sufida pada bebatuan yang terpapar oleh 

air dan oksigen (sebagai faktor utama) di lokasi penambangan dengan pH < 5. Uji 

kinetik merupakan simulasi proses oksidasi (pelapukan) yang prosedurnya 

disesuaikan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam jangka waktu 

yang tidak terlalu lama (reasonable).  

Uji kinetik NAG merupakan uji pembentukan asam netto yang berfungsi 

untuk menentukan laju pembentukan air asam terhadap sampel overburden. 

NAPP (Net Acid Production Potential) adalah potensi pembentukan asam netto 

yang bertujuan untuk mengetahui proses oksidasi mineral sulfida. Flooding test 

merupakan suatu uji standar pada kondisi beroksigen dengan pencucian secara 

periodik. Leach column test adalah metode standar yang digunakan untuk 

mengetahui penelusuran karakteristik geokimia pada material batuan tambang dan 

limbahnya dalam kondisi basa-kering. PAF (Potentially Acid Forming) 

merupakan indikasi sampel yang mempunyai potensi membentuk asam, 

sedangkan NAF (Non-Acid Forming) merupakan indikasi sampel yang tidak 

memiliki potensi membentuk asam.  
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