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I'ENENl UAN IJNSUR KELIMIJT Se DALAM CUPLIKAN BIJIH KEDELAI

DENGAN METODE ANALISIS PENGAKTIPAN NEUTRON*.

Oleh

Edison Sihombing**, Sri Wardani**, Amir Hamzah**

AHSTRAK

Metode Analisis Pengaktipan Neutron (APN) telah dikembangkan sebagai metode
analisis yang cepat dengan sensitivitas, akurasi dan presisi tinggi di bidang penelitian biologi
uniiik menentukan distribusi unsur kelumit di dalam berbagai jenis bahan makanan dari bijih-

ih.ni l'acla pcnclitian ini, penentuan unsur kelumit Se dilakukan dengan mengiradiasi
plikan bijih kedelai hitam dan putih yang dibeli di pasaran bebas. Untuk menentukan

-.iiulungan Se dengan umur paruh panjang, cuplikan dengan berat 1,3 ~ 2,3 gram diiradiasi
Lima 45 menit, sedangkan untuk penentuan kandungan Se dengan umur paruh pendek,
iiaii berat cuplikan 1,2 ~ 2,2 gram diiradiasi selama 30 detik. Cuplikan teraktivasi

.m.ilisis dengan metode spektometri sinar gamma menggunakan detektor HPGe dengan
i-,iu pencacahan selama 2 - 6 0 menit.'Dari hasil pengukuran ditunjukkan bahwa adanya
viikii perbedaan kuantitas kandungan Se dengan variasi 154,2 ~ 165.8 ppb.

ABSTRACT
Neutron Activation Analysis method has been developed as a fast analysis method

u!i high sensitivity, accuracy and precision in determining distribution of element content of
;:i ious types of seed food materials. In this research the element content of Se was determined

; \ irradiating sample of black and white soybean that can be bought in the market For
ik:!ermining the content of long decay time element of Se, a sample of 1,3 - 2,3 grams of seed
•A as irradiated within 45 minutes where as for short decay time of Se, the 1,2 - 2,2 grams of
swil was irradiated within 30 minutes in the reactor wall. The activated sample, then, was
;MIaly/.ed using gamma spectrometry method. The gamma speGtrum was acquired with Hp Ge
( cuctoi with counting time within 2 - 6 0 minutes. The results showed that there is a small
>A iation on Se's quantity of contents with vary between 154,2 and 165,8 ppb.
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I. PENDAIUJLUAN

Analisis Pengatipan Neutron (APN) merupakan suatu nietoda analisis yang digunakan

untuk menentukan unsur kelumit dengan suatu tingkat akurasi dan presisi tinggi. Pada

dasaniya, APN memanfaatkan prinsip alamiah bahwa reaksi aktivasi inti suatu unsur dengan

neutron akan memancarkan radiasi gamma dengan energi spesifik yang mencirikan unsur

tersebut, sedangkan radio aktivitas yang dipancarkan dari reaksi aktivasi unsur tersebut akan

sebanding dengan unsur yang analisis. Reaksi aktivasi neutron lerhadap unsur yang dianalisis.

Reaksi aktivasi neutron terhadap unsur yang dianalisis dilakukan dengan sumber neutron,

dalam hal ini biasanya digunakan reaktor yang telah diketahui secara pasti besar fluks

neutronnya, sedangkan pengukuran radioaktivitas dari unsur yang telah teraktivasi dilakukan

dengan analisator saluran ganda {multichannel Analyzer).

Ketersedian sumber neutron dengan fluks yang tinggi, sistem deteksi dan analisis

radiasi dengan kinerja tinggi (high resolution detection and high performance multichannel

analyzer), serta fasilitas pendukung lainnya membuat APN menjadi salah satu metode analisis

yang cukup andal dengan sensitivitas, presisi dan akurasi yang tinggi.

Teknik APN telah berkembang sehingga sampai saat ini APN merupakan analisis yang

telah teruji. Pada aplikasi APN untuk analisis unsur kelumit Se dalam berbagai cuplikan bahan

makanan bijih-bijihan atau bidang kedokteran telah banyak dilakukan di beberapa negara.

II. TEOKI

Energi neutron meliputi jangkauan neutron cepat (energi rata-rata 2,5 Mev), neutron

pada daerah resonansi (1 ev - 1 kev), netron epitermal (0,1 ev - 1 ev) dan netron termal (0,025

ev - 0,04 ev). Dengan memilih penempatan cuplikan pada posisi tertentu serta penggunaan

filler yang sesuai, maka cuplikan dapat diiradiasi dengan neutron tenaga tertentu.

Iuli atom di dalani cuplikan yang diiradiasi akan bereaksi dengan neutron sehingga

terjadi suatu proses aktivasi yang menghasilkan suatu radionuklida tertentu. Radionuklida

yang terbentuk akan menghasilkan pancaran sinar-y dan mungkin sekaiigus akan

menghasilkan sinar-p. Sinar-y dan sinar-P yang dipancarkan mempunyai tenaga yang spesifik

dan mencirikan nuklida peinancarnya. Aktivasi dari sinar-y dan sinar-P yang dihasilkan akan

sebanding dengan jumlah radionuklida yang terbentuk akan tergantung dengan kelimpahan
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• isotop alamiahnya, serta sebanding pula dengan massa unsur yang ada di dalam target
E teiscbut. Pada gambar di bawah ini ditunjukkan penembakan netron terhadap cuplikan yang

i* akan dianalisis.

' I UERKAS NEUTRON 1NTI SASARAN (A X z) INT1 RADIOAKTIK

i

i!

B-atau y

1
INTI MAJEMUK INTI STABIL (V,X/ i)

Gambar 1. Transformasi inti pada reaksi (n, y)

Dcngan meiakukan pengukuran terhadap energi sinar-y yang terbentuk maka dapat
i |̂ diietiipkan unsur yang terkandung di dalam cuplikan. Lebih lanjut, jika setiap energi sinar-y ini

!j adalah sebanding dengan massa unsur di dalam cuplikan, maka apabila dilakukan pengukuran

ierhadap setiap sinar-y, dapat ditetapkan jumlah unsur tersebut.

Pada keadaan cuplikan mengandung unsur W gram dan telah diiradiasi dengan

neutron, maka radioaktivitas yang dihasilkan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikiit

•(I)f^^
M J

A = Radioaktivitas radionuklida (S"1)

W - Bei at unsur (gr)

M Bcrat atom dari unsur (g/inol)
N - Biiangan Avogadro (6,02 x 10" mol'1)
0 = Koefisien kelimpahan target radionuklida di dalam unsur
f = Densitas fluks neutron tennal (n.cin"2.s'')
a = Penampang lintang aktivasi (barn)
/. - Kecepatan disintegrasi dari produk radionuklida [= 0,693/T|,<2 (s)]
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Disini M, N..\, cr dan X berkaitan dengan karakteristik unsur yang dianalisis. Untuk

meninggikan harga A dapat dilakukan beberapa cara yaitu • memperpanjang waktu iradiasi

neutron, menambah densitas fluks neutron termal (f) atau menambah berat cuplikan (W). Pada

peiiambahan berat cuplikan, ada masalah-masalah yang harus diperhatikan, yaitu tentang

keseragaman fluks neutron, faktor perisai diri pada waktu iradiasi dan kondisi kapsul iradiasi.

Lebili lanjut, pada penambahan rapat fluks neutron termal memerlukan fasililas iradiasi yang

scsuai. Perpanjangan waktu iradiasi didasarkan pada kondisi iradiasi akan lergantung pada

posisi iradiasi di dalam reaktor. Pada analisis aktivasi, dengan adanya pancaran sinai-y yang

mempunyai energi yang berbeda tergantung jenis radionukiida yang dihasilkan, maka dengan

mempcrhatikan sinar-y spesifik dan aktivitas yang dihasilkan (A), selanjutnya dilakukan

pengukuran terhadap nilai pencacahan R dan dapat dihitung dengan persamaan berikut :

R = A I .e (2)

dengan I - Intensitas absolut sinar-y (pada rasio ketika memancarkan sinar-y spesillk dan total

disentegrasi adalah 1, s = Efisiensi pencacahan dari detektoryang digunakan.

Sccara tcoritis dari persamaan (2), nilai R dapat ditentukan, akan tetapi apabila hanya

mengukur radioaktivas absolut R, adanya fluktuasi fluks neutron dan ketidak-pastian

penampang lintang aktivasi akan menyulitkan unsur yang dicari. Untuk itu, biasanya

digunakan metoda pengukuran pembanding dengan jumlah yang sudah diketahui dari unsur

utama yang dianalisis dengan kondisi iradiasi dan pengukuran yang sama dengan cuplikan

yang dianalisis.

III. METODOLOGI

• I'crsinpan Cupiikan

Pada bahan niakanan bijih-bijihan mengandung protein dengan konsentrasi tinggi, dan

kandungan ini pada umumnya diikuti dengan adanya kandungan Se yang cukup tinggi pula.

llnsur Se sangat bermanfaat sebagai komposisi bahan makanan dengan kandungan nutrisi

tinggi dan merupakan unsur anti racun dan anti kanker. Cuplikan yang akan dianalisis dicuci

terlebih dulu dengan air murni, kemudian dikeringkan. Cuplikan yang dianalisis dilimbang

dengan variasi berat antar 1,2 ~ 2,3 gram, dan dibungkus dengan kantung polietilen ganda dan

Uitup kedap pada kedua sisinya dan siap untuk diiradiasi.
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j • liadiasi dan Pengukuran Sinar-y

i Untuk dapat meneapai sensitivitas tinggi pada analisis aktivasi terhadap unsur kelumit

| di dalam cuplikan bijih kedelai, cuplikan diiradiasi di sistim rabbit. Pengukuran sinar-gamma

j dikerjakan dengan metoda pencacahan konvensional dengan Ge (Li) coaxial dengan MCA

j 40% kanal. Detektor HPGe (Li) coaxial yang digunakan dengan FWHM: 1,87 kev dengan

j cl'isicnsi relatif 16%. Lama pencacahan 180 - 3600 detik setelah mengalami peluruhan yang

sesuai (2 menit - 6 hari).

I
! ! • IViu'ii tuan Selenium

M
I i Penelitian ini adalah menentukan Se di dalam bijih kedelai. Unsur kelumit Se di dalam
i ;
' j; hahan makanan meinpunyai peranan penting untuk meningkatkan derajat nutrisi dalam bahan
j 1
j * makanan. Selenium alamiah mempunyai 6 isotop seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Oleh

j ! icaksi penangkapan neutron Se ini akan menghasilkan beberapa radioisotop oleh reaksi

I1 pcnangkapan neutron, dengan radionuklida 77l"Se mempunyai umur paruh terpendek (17,5

! I ilciik) Penentuan Se di dalam bijih kedelai dapat diukur secara cepat. Masing-masing cuplikan

I diiradiasi untuk waktu 30 detik ~ 1 menit. Sesudah kira-kira 2 menit dari akhir iradiasi
\

| | dilakukan pengukuran sinar-y dengan waktu pencacahan 1 ~ 2 menit. Kemudian spektrum

if
\'i smai-y yang dihasilkan dianalisis selama 30 detik. Pada metode ini, analisis dari proses

11 iradiasi sampai menghasilkan hasil analisis berakhir dengan waktu yang sangat singkat kira-

j ! kira 2 3 menit. Adapun kondisi iradiasi, kondisi pengukuran sinar-y ditunjukkan dalam

SI
jj label 2.
h IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
\i
11
i s

: ; Cuplikan teraktivasi, setelah didinginkan pada peride waktu yang sesuai, cuplikan

!« itianalisis dengan metoda APN dengan menggunakan spektrometer sinar-y menggunakan

i | deiektor 1 IPGe. Lama pencacahan I - 60 menit dengan jarak antara detektor dengan cuplikan

! f adalah 10 mm

ii
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Tabei I. Reaksi Penangkapan Neutron pada Selenium

T.'irt'.ct Isotop

7"Se

' " 7 T S c ~ "

7SSc
" s n . . " • 1Sc

.._
s*Sc

Kclimpahan

Alain .%

0,87

9,02

7,58

23,52

49,82

9,19

i
I

Target

nuklida.

Isotop yang

terbentuk

'•Se

7/'"Se

7XSe

\ ^ S e

^ S e

XiSe

Umur paruli

120 (hari)

17,5 detk

Stabil

3,5 menit

56,8 menit

25 menil

Pcnainpang

Lintang

aktivasi.

barns

30

22

42

0,36

0,1

0,004

IZncrgi Sinar-

y (kcv).

(%:icl)(lntcns

itas. %)

136(57), 265

(60),2«S0(25)

162(50)

96(9)

103 (8)

220(44),

300(69)

527(59)

Tabel 2. Kondisi iradiasi dan Pengukuran sinar-y pada analisis Se

Fluks netron

(n.cin-2sec"')

I

'""Se I,
i

'\Se I,

i x i O 1 4

l x l O 1 4

Posisi

iradiasi

Sistim

rabbit

Sistim

rabbit

Lama

iradiasi

30 - 60

detik

45 menit

Waktu

peluruhan

2 0 - 120

detik

5 - 7 hari

Waktu

pencacahan

6 0 - 120

detik

30-60

menit

Jarak

Posisi

pec, dari

HPCie

10 mm

10 mm

Dari hasil pengukuran didapat data-data sebagai berikut:

Pengukuran pertama : 154,2 ppb

Pengukuran kedua : 154,2 ppb

Pengukuran ketiga : 165,8 ppb

Pengukuran keempat : 165,8 ppb
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llnsil perhilungan kuantitatif cuplikan bijih kedelai didapatkan harga konsentrasi rata-rata Se

aclalah 160 ± 5.8 ppb, dan kandungan ini memberikan nilai pada derajat subnutrisi sampai

pada derajat nutrisi yang tinggi sebagai bahan makanan dengan gizi tinggi.

KKSIMPULAN

Metode Analisis Pengaktipan Neutron telah digunakan untuk menganalisis unsur-unsur

yang terkandung di dalam cuplikan biji kedelai. APN ini bisa menganalisis unsur sampai

ukuian part per billion (ppb) Telah dilakukan penelitian terhadap unsur kelumit Se dalam

cuplikan bijih kedelai dengan metode analisis pengaktipan neutron dan didapatkan hasil harga

konsenirasi rata-rata Se adalah 160 ± 5, 8 ppb.
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DisLusi

I K Indrawanto, BTR-PRSG

Pcrtnnynnn :

a Dengan metode Analisa Pengaktipan Neutron (APN) juga dapat menentukan unsur-

unsur lain dalam kedelai ?

b Apakah pernah dibandingkan dengan metode lain ? dan hasilnya bagaimana ?
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.lawn ban :

a. Bisa karena metode APN bisa menentukan unsur sampai 40 sekaligus

b. Metode APN ini iebih baik karena tidak peiiu merusak sampelnya dan bisa sampai

orde ppb.

2. P Made Udiyani, BKK-PRSG

I'crtanyaaii :

Berapa limit deteksi alat spektrometer gamma untuk unsur Se, mengingat hasil yang

diperoleb ukurannya ppb. ? Sebelum pengukuran cuplikan, seharusnya dihitung terlebih

dabulu limit deteksi alat untuk unsur yang bersangkutan.

.I awn ban :

Spesiiikasi peralatan adalah sebagai i>erikut :

HlVcsiensi rclatif : 23%

122 kev RVHM : 925 ev

1,33 MeVFWHM: 1,95

Koncksi waktu hidup : 0-10% pada puncak f>0Co

I'ilcup Inspector time : 250 ns

Pole-zero : fine dan coarse

Waktu puncak (peaking time) = 0,5-0,75.2-3-8-12 u.s

Shapping time = 0,25-0,375-1-1,5-4-6 u.s
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