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ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian untuk menghasilkan nilai konduktivitas berdasarkan tingkat
pencemaran limbah merkuri dan gradien suhu yang dihasilkan dari pengambilan data suhu
pada setiap kedalaman yang berbeda di desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, menggunakan
alat Konduktivitymeter dan Sensor SHT 11. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk
mengetahui tingkat pencemaran limbah merkuri berdasarkan nilai konduktivitas dan untuk
mengetahui nilai gradien suhu berdasarkan kedalaman. Didapatkan hasil  bahwa di daerah A
yang berada di tempat pembuangan limbah dan tempat tong besar memiliki tingkat
pencemaran yang tinggi terdapat pada titik 170 m – 220 m dengan kisaran nilai sebesar 260
mS/m – 290 mS/m. Daerah B yang berada di tempat sawah milik warga, dimana memiliki
tingkat pencemaran yang tinggi terdapat pada titik 350 m – 400 m dengan kisaran nilai
sebesar 280 mS/m – 360  mS/m.  Daerah C yang berada di tempat pemukiman warga,
dimana memiliki tingkat pencemaran yang tinggi terdapat pada titik 60 m – 80 m dengan
kisaran nilai sebesar 360 mS/m – 400 mS/m. Dalam penentuan nilai gradien suhu didapatkan
hasil bahwa suhu berbanding terbalik dengan kedalaman dengan kisaran nilai sebesar ( -
0,00116) oC/m – (-0,00039) oC/m untuk daerah bagian A, di daerah bagian B berkisar ( -
0,00026) oC/m – (-0,00844) oC/m, dan di daerah bagian C berkisar (–0,00068) oC/m – (-
0,0114) oC/m.
Kata kunci : konduktivitas, gradien suhu, merkuri, elektromagnetik.

IDENTIFICATION OF MERCURY DISTRIBUTION BASED ON CONDUCTIVITY
AND TEMPERARUTE PARAMETERS IN THE PELANGAN VILLAGE,

SEKOTONG SUBDISTRICT

ABSTRACT

Research has been conducted to produce conductivity value based on mercury waste
pollution level and temperature gradient resulting from temperature data collection at each
different depth in Pelangan village, Sekotong sub-district using Conduktivitymeter and SHT
sensor 11. The purpose of this research is to know the level of pollution mercury waste based
on conductivity values and to find out the value of temperature gradient based on depth. It
was found that in area A in the waste disposal site and the vat has a high pollution level at
170 m - 220 m with a value range of 260 mS/m - 290 mS/m. Area B located in the paddy
field belonging to the residents, which has a high level of pollution is present at a point 350 m
- 400 m with a value range of 280 mS / m - 360 mS/m. Area C in residential areas, where
high pollution levels are present at point 60 m - 80 m with a range of values of 360 mS/m -
400 mS/m. In the determination of the temperature gradient value, it is found that the
temperature is inversely proportional to the depth with the range of values of (-0.00116) OC/m
- (-0,00039) OC/m for the region of A, -0,00026) OC/m - (-0.00844) OC/m, and in the C region
ranges (-0.00068) OC/m - (-0,0114) OC/m.

Keywords: conductivity, temperature gradient, mercury, electromagnetic.
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1. PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun

2009, pencemaran lingkungan hidup
adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup
oleh kegiatan manusia sehingga
kualitasnya turun sampai ke tingkat
tertentu (Puryanti, 2012). Pencemaran
lingkungan mencakup banyak hal, salah
satu diantaranya pencemaran tanah.
Pencemaran tanah adalah suatu kondisi
masuknya satu atau banyak benda kimia,
fisik, atau biologis ke dalam tanah yang
dapat merusak struktur tanah.

Eksploitasi mineral merupakan suatu
kegiatan yang dapat merusak struktur
tanah yaitu pertambangan yang berupa
rangkaian kegiatan dalam rangka upaya
pencarian, penambangan (penggalian),
pengolahan, pemanfaatan dan
penjualan bahan galian, salah satunya
penambangan emas. Aktivitas
penambangan emas secara tidak langsung
turut membuka lapangan pekerjaan bagi
masyarakat sekitar. Akan tetapi, kegiatan
penambangan emas tradisional juga
memberi dampak negatif, yaitu
meningkatnya jumlah tanah yang tererosi,
meningkatnya jumlah transport sedimen,
meningkatnya potensi dan ancaman tanah
longsor dan gerakan massa tanah, serta
menurunnya kualitas air sungai. Kegiatan
pertambangan emas ada yang dilakukan
secara legal dan ilegal. Kegiatan
pertambangan emas secara ilegal banyak
terjadi di Sekotong, Kabupaten Lombok
Barat, salah satunya di Desa Pelangan. Di
daerah ini sebagian besar masyarakat
menjadikan pertambangan emas secara
tradisional atau yang disebut dengan
gelondongan sebagai mata pencaharian.
Penambangan emas liar di kecamatan
Sekotong semakin banyak dan belum ada
pemantauan maupun evaluasi tentang
rangkaian kegiatan mulai dari penggalian
hingga pembuangan limbah tilling dari
pihak yang berwenang. Pembuangan
limbah merkuri secara langsung tanpa
melalui pengelolaan yang semestinya ke

lingkungan sekitar dikhawatirkan dapat
mencemari wilayah di sekitarnya. Apabila
hal ini dibiarkan terus menerus maka
akumulasi limbah merkuri di lingkungan
bisa melebihi nilai ambang yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
No. 82 tahun 2001 (Tim Peneliti Sekotong,
2010).

Menurut Alloway (1995) dalam Mirdat
(2013) tingkat pencemaran merkuri dinilai
berdasarkan konsentrasi merkuri yang
berada di dalam tanah. Terdapat dua
kategori konsentrasi merkuri di dalam
tanah, yaitu kategori normal dan kategori
kritis. Kisaran normal konsentrasi merkuri
di dalam tanah berada pada rentang 0,01 -
0,3 ppm. Sedangkan konsentrasi kritis
merkuri di dalam tanah berada pada
rentang 0,3 - 0,5 ppm.

Pada penelitian ini akan ditentukan
berdasarkan nilai konduktivitas yang akan
diukur menggunakan konduktivitimeter.
Penelitian ini juga menentukan parameter
suhu, semakin meninkatnya suhu maka
terjadi peningkatan merkuri yang
dideteksi. Hubungan suhu dengan
konsentrasi merkuri yang tereduksi di
dalam tanah yang akan mempengaruhi
pelepasan merkuri ke udara (Miller, dkk.,
2013).

Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan Rifandi (2017), di Desa
Pelangan, Kecamatan Sekotong, NTB
menggunakan sensor suhu SHT11. Ada
dua tahap yaitu pengambilan data lapangan
untuk menetukan suhu dan kelembaban
dan pengambilan sampel untuk
mengetahui pH dan konsentrasi merkuri.
Nilai suhu untuk semua titik berada pada
rentang 25,22 °C - 30,299 °C. Sedangkan
nilai kelembapan tanah berada pada
rentang 63,812 % - 89,876%. Diperoleh
konsentrasi merkuri yang sebesar
55,19436 ppm. Nilai tersebut sudah
melebihi nilai kritis yang berada pada
rentang 0,3 - 0,5 ppm.
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a. Geologi Daerah Penelitian
Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong,

Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa
Tenggara Barat dengan luas daerah 70,11
km2 merupakan salah satu desa yang
memiliki propeksi mineral logam. Secara
geologi regional daerah ini bagian dari
Formasi Pengulung (Tomp), dimana secara
geologi formasi ini sarat dengan
meneralisasi. Geomorfologi daerah
pelangan dan sekitarnya dibagi menjadi
empat satuan geomorfologi, yakni: satuan
perbukitan gunungapi, satuan bukit intrusi
dasit, satuan bukit gamping dan daratan
aluvial. Pada desa ini berdasarkan pola
penyebaran batuan/formasi pembawa
mineralisasi logam (batuan vulkanik dan
batuan tersier). Batuan vulkanik yang
favourable terhadap mineralisasi terdiri
dari lava, breksi vulkanik dan beksi tufa
(Wafid,dkk.,2014).

Gambar 1.1. Peta geologi daerah
penelitian

b. Teori Dasar
1. Elektromgnetik

Teori medan elektromagnetik
merupakan suatu teori yang
menjelaskan hubungan antara medan
listrik dan medan magnet yang
menimbulkan rambatan gelombang
elektromagnetik. Gelombang
elektromagnetik adalah gelombang
yang memancar tanpa media rampat
yang membawa muatan energi listrik
dan magnet. Menurut maxwell, medan
listrik yang berubah akan menibulkan
medan magnet, sementara itu Faraday
berpendapat bahwa perubahan medan
magnet menimbulkan medan listrik.
Persamaan Maxwell merupakan
persamaan yang melatarbelakangi

gelombang elektromagnetik dimana
terdapat medan listrik E dan medan
magnet B.

Metode elektromagnetik adalah
metode untuk mengetahui struktur
bawah permukaan dengan cara
melakukan pengukuran pasif
komponen medan listrik (E) dan
medan magnet (B) alam yang berubah
terhadap waktu. Perbandingan antara
medan listrik dan medan magnet
disebut impedansi yang merupakan
sifat listrik (konduktivitas/ resistivitas)
medium (Mardiana, 2007).

Gambar 1.2. Peta geologi daerah
penelitian (Agus, 2008)

Pada medium bumi yang homogen
isotropis,alat memberikan pengukuran
nilai konduktivitas yang sebenarnya
pada permukaan bumi. Namun,
materi-materi geologi sebenarnya
yang tergantung dari perpaduan unsur-
unsur penyusunnya, terlebih lagi pada
material/batuan berpori yang akan
memungkinkan terjadinya saturasi
sebagian maupun sepenuhnya, dimana
fluida pada materi berpori umumnya
terjadi pada konduktivitas yang tinggi.
Selain itu, permukaan bumi tersusun
berlapis-lapis. Masing-masing materi
akan memiliki konduktivitas yang
sebenarnya dan berpengaruh terhadap
nilai pengukuran konduktivitas semu.
Penentuan nilai konduktivitas semu
didasari pada nilai skin depth yang
diberikan oleh persaman (1.1) :δ = ( ) / (1.1)
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2. Suhu
Suhu merupakan istilah yang

dipakai untuk membedakan panas
dinginnya suatu benda. Suhu
menyatakan tingkat energi bahan rata-
rata suatu benda yang dinyatakan
dalam derajat. Gradien suhu adalah
perbedaan suhu pada suatu titik ke
titik yang lain pada permukaan yang
sama akibat penerimaan dan pelepasan
kalor dari sistem ke lingkungan. Nilai
konduktivitas panas yang kecil
mengakibatkan jumlah panas yang
dapat diterima maupun yang dilepas
tidak begitu besar. Akibatnya, bahan
dengan konduktivitas kecil banyak
digunakan sebagai isolator. Gradien
suhu adalah laju peningkatan
temperatur seiring dengan
meningkatnya kedalaman interior
bumi. Dalam menentukan nilai
gradien suhu maka

(1.2)

2. METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi pengambilan data adalah di

Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong,
Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa
Tenggara Barat. Dimana Desa Pelangan
terletak pada titik kooordinat 08O46’28” LS
- 115o55’47” BT.

Gambar 2.1. Lintasan pengukuran lapangan

Pada penelitian ini digunakan metode
EM, dengan jumlah 15 lintasan, panjang
lintasan pengukuran bervariasi yaitu 80 m,
250 m, dan 400 m dengan spasi antar titik
10 m. Sehingga jumlah keseluruhan adalah

378 titik. Penentuan suhu dilakukan
pengambilan satu titik pada setiap lintasan
yang akan menghasilkan 15 titik, dimana
per titik terjadi pengukuran sebanyak 9
kali per kedalaman. adapun alat yang
digunakan dalam pengambilan data.

Gambar 2.2. Konduktivitymeter

Gambar 2.3. Sensor SHT 11.

Dalam proses pengolahan data, setelah
melakukan pengukuran data lapangan
maka data yang terekam pada alat
Conductivitymeter di download dan di
import hasilnya ke Microsoft Excel.
Adapun parameter yang diinput meliputi
Koordinat GPS yang tercatat dan
konduktivitas yang terekam kemudian
diolah dengan software Surfer 10. Begitu
pula dengan suhu, data yang terekam pada
alat akan di import hasilnya ke Microsoft
Excel dan akan diolah dengan software
yang sama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada setiap titik pengambilan data

dilakukan pengukuran kordinat
menggunakan GPS. Hal tersebut bertujuan
untuk melengkapi data yang harus
dimasukkan ke software surfer 10. Gambar
(2.1) menunjukkan titik lokasi
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pengambilan data. Daerah bagian A yang
menujukkan lintasan 1 dan lintasan 2
dengan panjang lintasan 250 m yang
berada pada tempat pengolahan emas (tong
besar) dan dekat dengan pembuangan
limbah. Daerah bagian B yang
menunjukkan lintasan 1b – 7b dengan
panjang lintasan 400 m yang berada pada
hasil tanam warga (sawah), Daerah bagian
C yang menunjukkan lintasan 1c – 6c
dengan panjang lintasan 80 m, yang
dimana sebagian besar tempat pemukiman
warga.

3.1. Hasil Pengukuran Parameter
Konduktivitas

Gambar 3.1. Peta kontur nilai konduktivitas
pada daerah A

Daerah A terdapat 52 titik, dengan nilai
konduktivitas tertinggi yaitu 290 mS/m
yang ditandai warna biru dan nilai
terendah 20 mS/m yang ditandai oleh
warna hijau seperti yang terlihat pada
Gambar (5.1). Tingkat pencemaran yang
tinggi terdapat pada titik 170 m – 220 m,
merupakan lintasan 2 yang berada
disebelah Barat Daya.

Gambar 3.2. Peta kontur nilai konduktivitas
pada daerah B.

Daerah B terdapat 287 titik yang
merupakan daerah sawah milik warga.
Sebagian besar daerah ini memiliki nilai
konduktivitas yang rendah, yaitu
berkisaran 20 mS/m – 80 mS/m. Tingkat
pencemaran limbah merkuri berdasarkan
nilai konduktivitas yang tinggi yaitu 280
mS/m-360 mS/m yang terdapat di sebelah
Timur Laut. Nilai ini menandakan tingkat
pencemaran limbah merkuri.

Gambar 3.3. Peta kontur nilai konduktivitas
pada daerah C.

Daerah C terdapat 54 titik yang
merupakan daerah pemukiman warga.
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Nilai konduktivitas yang rendah, yaitu
berkisaran (-100) mS/m - 420 mS/m. Pada
saat pengambilan data, ada satu  titik yang
menghasilkan nilai konduktitas sangat
rendah (minus) yaitu berada pada titik ke-
30 m atau berada pada titik kordinat
382173,02 S dan 9029910,41 E. Tingkat
pencemaran limbah merkuri berdasarkan
tingginya nilai konduktivitas yang
berkisaran antara 360 mS/m – 400 mS/m.
Nilai konduktivitas yang tinggi ini terletak
di sebelah Utara, dimana pada sebelah
Utara terdapat sungai dangkal.

3.2.Hasil Pengukuran Suhu Tanah
Data suhu tanah diambil pada

kedalaman yang bervariasi, yaitu dengan
kedalaman minumum 10 cm dan
kedalaman maksimum 90 cm. Suhu tanah
diambil menggunakan sensor SHT 11.
Pengambilan data dilakukan dari jam 8.00
WITA – 12.00 WITA dan dilanjutkan
pengambilan data diatas jam 14.00 WITA
– 17.00 WITA.

a. Nilai Suhu Setiap Perubahan
Kedalaman

Perubahan suhu setiap kedalaman
dibuat dalam bentuk gambar kontur 3D.

Gambar 3.4. Kontur nilai suhu pada
kedalaman 10 cm

pada kedalaman 10 cm dimana nilai suhu
tinggi ditandai dengan warna merah yaitu
35,2oC, dan untuk suhu yang rendah
ditandai dengan warna kontur ungu dengan
nilai 30,2oC. Hubungan suhu dan
konduktivitas berbanding lurus, dimana

berdasarkan hasil nilai konduktivitas yang
tinggi didapatkan nilai suhu yang tinggi
pula.

Tabel 3.1. Hasil interpretasi suhu 3D

Kedalaman (cm) Nilai suhu
(oC)

20 29,8 – 35
30 29,6 – 33,8
40 29,6 – 33,6
50 29,4 – 33,2
60 29,4 – 32,6
70 29,4 – 32,2
80 29,6 – 33,4
90 29,4 – 33,2

b. Nilai gradien suhu

Gradien suhu yaitu laju perubahan suhu
terhadap jarak per kedalaman. Untuk
mengetahui nilai gradien suhu dilakukan
pengolahan data dalam bentuk grafik
menggunakan Microcoft Excel.

Gambar 3.5. Grafik nilai gradien suhu pada
daerah A

Gambar 3.6. Grafik nilai gradien suhu pada
daerah B
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Gambar 3.7. Grafik nilai gradien suhu pada
daerah C

Nilai gradien yang dihasilkan pada
grafik adalah negatif (-). Sehingga,
hubungan antara dua variabel berbanding
terbalik. fungsi dari garis linier pada grafik
sebagai titik acuan dari hasil penelitian.
Terlihat garis linier pada grafik bahwa
semakin dalam pengukuran suhunya maka,
semakin rendah suhu yang didapatkan.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, didapatkan kesimpulan
sebagai berikut:
1. Di daerah A memiliki tingkat

pencemaran yang tinggi terdapat
pada titik 170 m – 220 m dengan
kisaran nilai sebesar 260 mS/m –
290 mS/m. Daerah B memiliki
tingkat pencemaran yang tinggi
terdapat pada titik 350 m – 400 m
dengan kisaran nilai sebesar 280
mS/m – 360  mS/m.  Daerah C
memiliki tingkat pencemaran yang
tinggi terdapat pada titik 60 m – 80
m dengan kisaran nilai sebesar 360
mS/m – 400 mS/m.

2. Didapatkan nilai Gradien suhu di
daerah bagian A sebesar ( -0,00116)
oC/m – (-0,00039) oC/m, di daerah
bagian B berkisar ( -0,00026) oC/m –
(-0,00844) oC/m, dan di daerah
bagian C berkisar (–0,00068) oC/m –
(-0,0114) oC/m.
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