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Abstrak 

Sebaran intrusi air laut  di Pantai Kura-Kura, Tanjung Gundul, Bengkayang telah diidentifikasi berdasarkan 

nilai konduktivitas tanahnya. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode konduktivitas 

elektromagnetik (EM-conductivity) dengan dua proses akuisi (vertical loop coplanar dan horizontal loop 

coplanar). Masing-masing proses menghasilkan distribusi nilai konduktivitas di kedalaman yang berbeda 

yakni 3 meter dan 6 meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kedua kedalaman (3 meter dan  6 

meter di bawah permukaan) terjadi intrusi air laut sejauh 80m dari bibir pantai.   

Kata-kata kunci: Metode elektromagnetik, intrusi air laut, pantai kura-kura. 

PENDAHULUAN 

Intrusi air laut merupakan suatu peristiwa penyusupan atau meresapnya air laut ke dalam air tanah. 

Peristiwa ini merupakan masalah yang sering terjadi di daerah persisir pantai. Intrusi air laut mempengaruhi 

kualitas air tanah pada daerah terdampak yang dicirikan dengan  kondisi air yang tidak bersih dan berasa 

asin[1].  

Metode elektromagnetik (EM) merupakan salah satu metode geofisika yang dapat digunakan untuk 

berbagai macam keperluan. Sharma [2] menyatakan bahwa metode EM sangat efektif untuk memisahkan 

objek yang memiliki perbedaaan konduktivitas yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya. Dikarenakan 

air laut merupakan objek yang memiliki kontras konduktivitas yang signifikan terhadap lingkungannya, maka 

metode EM dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaannya. Metode ini telah diaplikasikan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya seperti Fitterman dan Deszcz-Pan[3], El-Kaliouby dan Abdalla[4] dan Nenna dkk[5]. 

Pada penelitian ini, metode EM digunakan untuk identifikasi intrusi air laut di di Pantai Kura-Kura, 

Tanjung Gundul, Bengkayang. Informasi mengenai intrusi air laut ini diperlukan sebagai acuan dalam 

penentuan lokasi akuifer yang tidak terkena intrusi di lokasi penelitian. Informasi akuifer diperlukan sebagai 

sumber cadangan air bagi masyarakat terutama saat terjadi musim kemarau. 
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 METODE PENELITIAN 

 

 

Gambar 1. Mekanisme Induksi Elektromagnetik[6] 

 

Survei metode elektromagnetik (EM) diterapkan untuk mengetahui respon bawah permukaan 

menggunakan perambatan gelombang elektromagnetik (Gambar 1). Medan magnet primer dihasilkan oleh 

arus bolak-balik yang melewati sebuah kumparan yang berbentuk lilitan kawat (koil Transmitter, Tx). Medan 

ini akan menginduksi lapisan konduktif yang berada di bawah permukaan tanah. Interaksi antara medan 

magnet primer dan lapisan koduktif akan membangkitkan arus Eddy di dalam lapisan ini. Kemunculan arus 

Eddy akan membangkitkan medan magnet skunder dari lapisan konduktfif ke segala arah. Pada koil receiver 

(Rx) kedua jenis medan ini akan terdeteksi. Resultan medan terdeteksi sebagai arus bolak-balik yang 

menginduksi arus listrik pada koil receiver [7].  

Berdasarkan mekanisme fisis di atas, konduktivitas dari lapisan konduktif yang berada di bawah 

permukaan tanah dapat dihitung melalui persamaan berikut[6]: 
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dimana: 

 

a  : konduktivitas semu (mS/m) 

sH  : medan magnet sekunder (nT) 

pH  : medan magnet primer (nT) 

2 f  dimana f dalah frekuensi gelombang EM (Hz) 

0  : permeabilitas ruang hampa (N/A2) 

s  : jarak antara antenna transmitter dan antenna receiver (m)  

 

Survey EM-Conductivity biasanya digunakan untuk menemukan dan memetakan objek yang berada di 

lapisan dangkal seperti patahan, landfill, plums dan lain-lain. Metode ini juga dapat dimanfaatkan untuk 

menemukan objek bawah tanah seperti tangki, pipa, intrusi air laut dan studi konduktivitas tanah[8]. 

Keberadaan objek-objek tersebut akan dikarakterisasi berdasarkan parameter fisis konduktifitasnya. 

ISBN: 978-602-61045-0-2 454



                                                    PROSIDING SNIPS 2016    

                                                               21-22 JULI 2016 

 Metode akuisisi EM-Conductivity yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode akuisisi data 

vertical loop coplanar (VCP) dan metode horizontal loop coplanar (HCP). Tiap metode memiliki 

kemampuan penetrasi yang berbeda. Hal ini disebabkan : jarak antara antenna transmitter dan antenna 

receiver telah disetting konstan (Lihat Gambar 3). Pada metode VCP koil dihadapkan tegak lurus dengan arah 

permukaan tanah sehingga kedalaman maksimum yang dapat diterobos oleh gelombang EM hanya berjarak 

3m dari permukaan tanah. Pada metode horizontal loop coplanar (HCP) koil diposisikan sejajar dengan 

permukaan tanah sehingga medan EM yang terbentuk bergarak tegak lurus terhadap muka tanah. Pada 

metode ini kedalaman maksimum yang dapat dijangkau oleh medan EM adalah 6m dari permukaan tanah. 

Karena spasi data yang digunakan dalam survey ini sangat rapat (2m), maka data konduktivitas yang 

diperoleh dari lapangan (konduktifitas semu) langsung diinterpretasi tanpa dilakukan inversi.  

Pada penelitian ini, metode EM diterapkan di Pantai Kura-Kura, Bengkayang, Kalimantan Barat untuk 

mengetahui keberadaan intrusi air laut di lokasi tersebut. Titik acuan koordinat yang digunakan dalam 

akuisisi data (pojok kiri bawah lokasi penelitian) terletak pada posisi 00051’44” LS dan 108054’43” BT dan 

berada pada ketinggian 1- 4 meter dari permukaan air laut (Gambar 2). Jarak terdekat lokasi penelitian 

terhadap pantai adalah 5 meter. Luasan daerah pengukuran pada penelitian ini dalah 140 x 100 m2. Proses 

akuisisi data dilakukan dengan metode lateral mapping (Gambar 3) dimana lokasi penelitian dibagi atas 12 

lintasan (warna merah pada Gambar 2). Setiap lintasan membentang dari selatan ke utara. 

 

 

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian[9] 

 

 

Gambar 3. Proses Akuisisi Data Lapangan  
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Data yang telah diakuisisi berbentuk sebaran nilai konduktifitas tanah. Berdasarkan sebaran konduktifitas 

ini maka lapisan yang terkontaminasi intrusi air laut diinterpretasikan sebagai zona anomali yang memiliki 

nilai konduktifitas tinggi. Sebagai acuan dalam interpretasi jenis tanah dan batuan penyusun lapisan bawah 

permukaan maka keadaan geologi lokasi penelitian diketahui berdasarkan peta geologi lokalnya (Gambar 4) 

dan nilai kelistrikan batuan secara umum dari Telford, dkk[10]. 

 

 

Gambar 4. Peta geologi lokasi penelitian[11] 

 

Dari gambar  4 dapat diketahui bahwa lokasi penelitian berada di formasi batuan terobosan sintang. Pada 

formasi ini jenis batuan yang mungkin ditemukan adalah diorit, mikrodiorit, granodiorit, diorite kuarsa, 

gabbro kuarsa dan tonalit. Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi, diketahui bahwa lapisan penutup di 

permukaan terdiri atas pasir kuarsa dan tanah alluvial.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 5 adalah  ditribusi nilai konduktivitas bawah permukaan pada kedalaman 3 meter. Berdasarkan 

gambar ini dapat diketahui bahwa zona anomali berada di sebelah utara lapisan (daerah dekat bibir pantai). 

Karena nilai konduktifitas anomali daerah ini lebih tinggi dari sekitarnya dan posisinya terhubung dengan 

pantai maka dapat diinterpretasikan bahwa zona ini adalah lapisan bawah permukaan yang telah 

terkontaminasi intrusi air laut. 

Dari gambar 5 diketahui bahwa intrusi air laut berada pada rentang jarak 5-45 meter dari bibir pantai 

dengan nilai konduktivitas berkisar antara 80-320 mS/m. Nilai konduktivitas ini diduga merupakan air laut 
yang meresap ke dalam tanah berpasir. Secara umum, penelitian didominasi oleh tanah aluvial dan pasir 

keras dengan nilai konduktivitas dibawah 90 mS/m. 
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Gambar 5. Distribusi konduktivitas  pada kedalaman 3 meter 

 

Gambar 6 adalah ditribusi nilai konduktivitas yang diambil dengan metode akuisisi data HCP.  Pada 

lapisan ini ditehui terdapat dua zona anomali yang semuanya memiliki nilai konduktifitas tinggi. Zona 

anomali yang pertama terletak di bagian utara lapisan dan langsung terhubung dengan bibir pantai dengan 

nilai konduktivitas antara 80 mS/m  hingga 420 mS/m. Berdasarkan karakteristik dan posisinya maka zona ini 

diinterpretasikan sebagai zona intrusi air laut. Zona intrusi ini berada pada rentang jarak 5-45 meter dari dari 

bibir pantai. Zona ini memiliki nilai konduktivitas yang lebih besar dibanding zona serupa di lapisan 3 meter. 

Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa intrusi air laut menguat seiring dengan kedalaman lapisan 

tanah.   

Zona anomali yang kedua terletak di bawah anomali yang pertama.  Anomali ini terletak pada rentang 

jarak 65-70 meter dari bibir pantai dengan nilai konduktivitas yang besar yaitu berkisar antara 180-280 mS/m. 

Nilai konduktivitas yang besar pada zona ini menunjukan keberadaan air asin yang terjebak oleh struktur 

batuan. Zona ini tidak murni terpisah dari zona anomali yang pertama, artinya keberadaan cebakan air di 

lokasi ini kemungkinan besar adalah berasal dari air laut yang masuk ke daratan.  Secara umum zona yang 

memiliki nilai konduktivitas di atas 80 mS/m dapat diduga sebagai zona terdampak intrusi air laut. 
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Gambar 6. Distribusi konduktivitas  pada kedalaman 6 meter 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variasi nilai konduktivitas berkisar -20 mS/m hingga 320 mS/m di 

kedalaman 3m dan -20 mS/m hingga 420 mS/m di kedalaman 6 meter dari permukaan tanah. Zona intrusi air 

laut diinterpretasikan sebagai zona yang memiliki nilai konduktivitas lebih dari 80 mS/m. Berdasarkan nilai 

tersebut diduga bahwa pada kedalaman 3 m dan 6m di bawah permukaan terjadi intrusi air laut sejauh 80m 

dari bibir pantai. 
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