
Presiding Prcsmtasi Ilmiah Kesclamatan Radiasi dan I jngkungan, 20-21 Aguslus 1996
ISSN : 0854-4085

1D0000103

PENYEBARAN DAN BIOAKUMULASI1-131 PADA SISTIM AIR-IKAN

M. Darussalam
Pusat Penelitian Teknik Nuklir-Batan

D.G.O. Wijaya dan Sutrisno
Teknik Lingkungan-ITB, Bandung

ABSTRAK
PENYEBARAN DAN BIOAKUMULASI 1-131 PADA SISTIM AIR-IKAN. Sebagai suatu produk fisi

radioyodium 1-131 sangat berpotensi menjadi unsur pencemar baLk berasal dari jatuhan maupun sebagai limbah
radioaktif Oleh karena itu perhatian khusus telah diberikan kepada unsur 1-131 dalam menangani dan
mengamankannya sejak awal pembentukan, implementasi dan pengelolaan limbahnya. Dalam penelitian ini,
penyebaran dan bioakumulasi I-13 I pada sistim air-ikan menjadi fokus pengamatan. Kedalam akuarium dengan
air yang tercemar 1-131 pada tingkal kandungan keradioaktifan terientu, telah dimasukkan sejumlah ikan mujair
percobaan. Pada interval waktu tertentu 0, 6, 24, 48 dan 72 jam pasca pendedahan dilakukan pencacahan pada
badan air, serta tubuli ikan dan organ-organnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa persentasi
keradioaktifan badan air memijiki gambaran yang serupa untuk semua kandungan I-131 yang berbeda.
Sementara gambaran keradioaktifan pada organ atau bagian tubiili ikan mujair tampak bervariasi dengan bentuk
yang hampir sebangun untuk semua tingkat kandungan 1-131 pada media air.

ABSTRACT
DISTRIBUTION AND BIO ACCUMULATION OF 1-131 WITHIN THE WATER-FISH SYSTEM.

As one of fission pproducts, radio iodine 1-131 has potentially become a pollutant either resulted from fallout or
radioactive waste. Therefore, special interest has been given to handle 1-131 starting from its production,
implementation and its waste management. The observations in this research have been focussed on distribution
and bio accumulation of 1-131 within the water-fish systems. Some number of Tilapia fish were put in aquaria
containing 1-131 contamined water with certain radioactivity concentration. Within time interval of 0, 6, 24, 48
and 72 hours after treatment the radioactivities of water media, fish and their organs have been measured. The
results show that the radioactivity percentage different water media containing different 1-131 concentration tend
to have similar patterns. Meanwhile, the 1-131 concentrations offish and their organs were varied with similar
patterns for different 1-131 content in water media.

PENDAHULUAN

Yodium (I) stabil termasuk unsur yang
essensial pada tubuh hewan dan organisme
dengan peran fisiologinya yang cukup nyata.

Dalam penggunaannya sebagai perunut
radioaktif 1-131 sangat membantu dalam
mengungkapkan berbagai proses hayati dalam
tubuh. Afinitas yang tinggi 1-131 terhadap
jaringan kritik seperti organ kelenjar tiroid,
ovarium dan Iain-lain akan membawa
konsekuensi yang tidak diinginkan bila
keberadaannya sebagai suatu unsur pencemar
(polution). Oleh karena itu sebagai fall-out
ataupun pembuangan limbah radioaktif, 1-131
akan memberikan dampak yang merugikan
bagi kesehatan akibat sinar beta dan gamma
yang dipancarkan [DARUSSALAM, dkk.,
1995] Radioyodium 1-131 dapat mencapai
tubuh manusia melalui berbagai macam cara
seperti rantai makanan, permukaan kulit,
pernafasan dan t ?vnkumulasi pada organ kririk
[GLASSTON, c:,k., 1980; DARUSSALAVl,
1982]. Hampir sc.nua organisme perairan aknn

tercemar oleh 1-131, jika unsur tersebut
mencapai suatu ekosistem perairan [HIYAMA
dkk., 1964; IAEA, 1979; PATZER, 1979].

Mengingat bahwa ikan merupakan
salah satu mata rantai makanan, maka
hubungan antara retensi 1-131 pada tubuh ikan
dan habitat air yang telah tercemar selalu
mendapat perhatian para ahli lingkungan
[COUGHTREY, 1983], Dalam penelitian ini,
penyebaran dan bioakumulasi 1-131 pada
sistim air-ikan telah menjadi fokus
pengamatan.

BAHAJV DAN TATA KERJA

BAHAN

A. Hewan Percobaan
Sebagai hewan percobaan, telah

digunakan sejumlah ikan mujair dengan ukuran
berat dan panjang tubuh masing-masing
± 120 gr dan + S cm
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B. Makanan Ikan
Sebagai makanan ikan telah digunakan

pelet makanan ikan yang tersedia dipasaran.

C. Bahan Kimia
1. Air kolam tempat pemeliharaan ikan
2. Larutan Nal, digunakan sebagai pencuci

cuplikan
3. Radioisotop 1-131

Radioisotop 1-131 yang digunakan
berada dalam bentuk senyawa Na-I-131 hasil
produksi PPTN-BATAN.

D. Peralatan
1. Akuarium

Akuarium berukuran (30x30x30) cm3

digunakan sebagai wadah pendadahan ikan
mujair percobaan yang berjumlah 6 buah
unsur setiap seri perlakuan.

2. Alat pencacah
Sebagai alat pencacah, digunakan
pencacah Sintilasi Saluran Tunggal (SCA)
dengan spesifikasi tipe sumur (well type).
Model 802, Kristal Na-I.

3. Alat Diseksi Hewan
Seperangkat (KIT) alat-alat pembedahan
hewan : gunting, pisau, planset, spatel
dsb.)

TATA KERJA

A. Pendedahan Ikan Mujair
Kedalam setiap akuarium kecuali

kontrol telah dimasukkan larutan Na-I-131
sesuai tingkat keradioaktifan air yang
ditentukan. Ke dalam setiap 20 1 air akuarium
dimasukkan masing-masing 1 ml larutan 1-131
dengan variasi aktivasi 100^ 200, 300 dan 400
uCi yang sekaligus merupakan konsentrasi
1-131 yang ditentukan Cl, C2, C3 dan C4.

Cuplikan air yang telah dicemari 1-131
dicacah terlebih dahulu sebelum diberi ikan
percobaan. Pendedahan ikan berlangsung
selama jam-jam ke-0, ke-6, ke-24, ke-48 dan
ke-72.

B. Pengambilan Cuplikan
Cuplikan dicacah terdiri dari media air

akuarium, tubuh ikan berikut 8 macam organ
atau bagian tubuh yaitu sisik, sirip, insang,
daging, rangka/tulang, saluran pencernaan,
otak dan organ bagian tiroid.

C. Pencacahan
Cacahan cuplikan menggunakan rumus

"Statistical Counting" :

S =
ts tb \ \ ts tb

dimana :
Ns = Cacahan cuplikan dalam waktu ts
Nb = Cacahan bakcground waktu tb

Dari persamaan :

ts

tb
(2)

dengan k
Laju cacahan cuplikan

Laju cacahan bakcground

Penentuan cacahan 1-131, dapat dihitung

Cacahan bersih 1
dari rumus t = x (3)

2,22 x 106 Cf

dimana
t = keradioaktifan saat pencacahan

ef = efisiensi alat

Secara teoritis keradioaktifan suatu cuplikan
radionuklida mengikuti rumus :

At = Ao.e-Xt
(4)

dimana :
Ao = keradioaktifan saat sampling

e = konstanta peluruhan 2,7182 (uCi)
X = konstanta peluruhan yang besarnya

0,693/T1/2; Tm (1-131) = 8,04 han
Dari persamaan 3 dan 4 diperoleh Ao untuk
penentuan keradioaktifan 1-131 pada air dan
ikan digunakan rumus :

•(5)

Ao

V
dimana :
C ~ keradioaktifan 1-1 3 ! pada cuplikan (uCi)
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V = Volume cuplikan (air) atau berat cuplikan
ikan masing-masing dalam cm3 dan gram

Untuk cuplikan air dalam u€i/cm3 diubah ke
dalam u€i/gram agar dapat diseragamkan.

HASBL PERCOBAAN DAN DISKUSI

Gambaran penyebaran dan bio-
akumulasi 1-131 baik pada ikan maupun badan
air dalam sistim air-ikan dapat disaksikan pada
Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3 dan Gambar
4. Pada Gambar 5, Gambar 6, Gambar 7 dan
Gambar 8, juga terlihat pada Tabel 1, Tabel 2,
Tabel 3 dan Tabel 4.

Dari Gambar 1 sampai Gambar 4,
tampak jelas bahwa gambaran keradioaktifan
1-131 pada organ dan bagian tubuh ikan
memiliki bentuk yang hampir serupa pada
semua tingkat kandungan keradioaktifan media
air yang berbeda Cl, C2, C3 dan C4. Organ
insang dan saluran pencernaan ikan
menunjukkan harga retensi 1-131 yang paling
tinggi dibandingkan dengan organ atau bagian
tubuh latnnya, selama pengamatan 0, 6, 24, 48
dan 72 jam pasca pendedahan. Kenaikan tajam
terjadi sejak 6 jam pasca pendedahan untuk
kemudian menurun pada jam ke-72 pasca
pendedahan. Kedua organ insang dan saluran
pencernaan memang merupakan pintu masuk
utama air ke tubuh ikan [ACHYAR, 1986].
Sekalipun demikian kedua organ tersebut
bukan berarti merupakan organ kritik bagi
1-131. Hal ini akibat kemungkinan 1-131 akan
cepat diekskresikan. Sebaliknya organ dalam
yang merupakan lokasi kelenjar tiroid ikan
memang benar-benar organ kritik bagi 1-131,
karena pada kelenjar ini unsur I mengalami
metabolisme. Jadi kelenjar tiroid ikan yang
disini dinyatakan sebagai organ dalam (interna)
memiliki tingkat akumulasi dan retensi 1-131
jauh di atas bagian tubuh yang lain seperti
sisik, si rip, daging, otak dan rangka (tulang).
Hubungan persentasi (%) radio-aktivitas 1-131
pada badan air dan pada tubuh ikan, terlihat
memiliki pola yang hampir sama pada semua
tingkat kandungan keradioaktifan media air Cl,
C2, C3 dan C4 [Gambar 5, Gambar 6, Gambar
7 dan Gambar 8]. Kecenderungan penurunan
persentasi (%) keradioaktifan 1-131 pada media
air terjadi sejalan dengan lama waktu
pengamat;:-.i 0, 6, 24, 48 dan 72 j;:ni pasca

perlakuan. Hal ini ditunjang oleh beberapa
faktor seperti :
a. Terjadinya peningkatan uptake 1-131 oleh

tubuh ikan mujair dan organ-organnya.
b. Terlepasnya 1-131 keluar sistim seperti

penguapan air yang terjadi akibat kenaikan
suhu.

c. Terjadinya peluruhan 1-131.
d. Terjadinya proses pengendapan 1-131 di

dasar akuarium dan tertahan oleh kotoran
ikan yang ada.

Sebaliknya gambaran persentasi (%)
keradioaktifan 1-131 pada tubuh ikan mujair
menunjukkan kecendemngan semakin mening-
kat dari awal pengamatan 0 jam sampai ke 6,
24 dan 48 jam pasca pendedahan. Kemudian
terjadi penurunan yang nyata pada 72 jam
pasca pendedahan.

KESIMPULAN

Dalam hasil penelitian dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
• Tingkat kontaminasi 1-131 pada media air

akuarium, hampir tidak mempengaruru
gambaran retensi 1-131 pada tubuh dan
organ tubuh lkan mujair selama
pengamatan 0, 6, 24, 48 dan 72 jam pasca
pendedahan.
Organ dalam kelenjar tiroid ikan mujair
merupakan organ kritik untuk 1-131
dengan tingkat retensi 1-131 jauh diatas
organ tubuh ikan yang lain seperti sisik,
sirip, daging, otak dan rangka (tulang).

• Jika gambaran persentasi (%) keradio-
aktifan 1-131 pada tubuh ikan cenderung
semakin meningkat, maka sebaliknya
gambaran persentasi (%) keradioaktifan
1-131 pada media air akuarium cenderung
semakin menurun selama pengamatan
berlangsung 0, 6, 24, 48 dan 72 jam pasca
kontaminasi.
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Gambar 1 : Distribusi Radioyodium-131 (relatif keradioaktifan) dqalam organ/jaringan ikan mujair
pada konsentrasi keradioaktifan air Cl
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Gambar 2 : Distribusi Radioyodium-131 (relatif keradioaktifan) dqalam organ/jaringan ikan mujair
pada konsentrasi keradioaktifan air C2
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Gambar 3 : Distribusi Radioyodium-131 (relatif keradioaktifan) dqalam organ/jaringan ikan mujair
pada konsentrasi keradic kufan air C3
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Gambar 4 : Distribusi Radioyodium-131 (relatif keradioaktifan) dqalam organ/jaringan ikan mujair
pada konsentrasi keradioaktifan air C4
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Gambar 5 : Hubungan antara % radioaktivitas 1-131 di dalam air dengan % radioaktivitas 1-131 di
dalam tubuh lkan mujair pada selang waktu kontaminasi 0 jam hingga 72 jam
(Penelithn pada konsentrasi keradio^ktifan air Cl)

PSPKR-BATAN



Presiding Presaitasi Hmiah Keselauialau Radiasi dan Lingkungan, 2 0 - 2 1 Agustus 1996
I S S N : 0854-4085

I.. i .] I i I I l 1 I i i I i I i i i 1 i i i i i

80
Waktu kontaminasi (Jam)

Gambar 6 : Hubungan antara % radioaktivitas 1-131 di dalam air dengan % radioaktivitas 1-131 di
dalam tubuh ikan mujair pada selang waktu kontaminasi 0 jam hingga 72 jam
(Penelitian pada konsentrasi keradioaktifan air C2)
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Gambar 7 : Hubungan antara % radioaktivitas 1-131 di dalam air dengan % radioaktivitas 1-131 di
dalam tubuh ikan mujair pada selang waktu kontaminasi 0 jam hingga 72 jam
(Penelitian pada k. isentrasi keradioaktifan ai; ^3)
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Gambar 8 : Hubungan antara % radioakti vitas 1-131 di dalam air dengan % radioakti vitas 1-131 di
dalam tubuh ikan mujair pada selang waktu kontaminasi 0 jam hingga 72 jam
(Penelitian pada konsentrasi keradioaktifan air C4)

DISKUSI

Mulyono Hasyim - PSPKR :
1. Alat cacah apa yang Bapak pergunakan ?
2. Berapa Minimum Detectable Amount

(MDA) yang dicapai oleh alat cacah yang
Bapak pergunakan ?

3. Apakah tujuan utama dari penelitian ini
yang bermanfaat untuk masyarakat ?

4. Pola statistik apa yang dipakai untuk
mengambil kesimpulan akhir ?

M. Darussalam :
1. Alat Pencacah Sintilasi Saluran Tunggal

(SCA) tipe sumur.
2. Telah dicek efisiensinya sebelum dipakai

tetapi belum dicatat.
3. Memberi informasi sejauh mana 1-131

dapat mengkontaminasi tubuh dan organ
ikan sampai dengan 72 jam pasca
pendedahan. Seberapa lama ikan tersebut
aman untuk dikonsumsi. Menambah

informasi tentang perilaku biologis 1-131
pada tubuh ikan sebagai teknik perunut.

4. Disini lebih ditekankan pada pencacahan
statistik dari sampel sekalipun jumlah rata-
rata sampel 5 buah.

Poppy Intan T. - PSPKR :
1. Berapa variasi konsentrasi 1-131 yang

digunakan ?
2. Apakah dilakukan juga penghitungan

faktor transfer 1-131 dari air ke ikan yang
diperlukan untuk memprakirakan dosis
yang diterima masyarakat yang
mengkonsumsi ikan ? Berapa faktor
transfernya ?

3. Berapa waktu paruh biologis 1-131 dalam
ikan?

M. Darussalam :
1. Variasi konsentrasi 1-131 yang digunakan

berkisar spesifik aktivitas 100, 200, 300
dan 400 uCi/ml, masing-masing sejumlah
3 mi ':!an:tkan ke dalam 6 'her air
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akuarium (C1,C2,C3,C4 = konsentrasi ke
1 sampai 4).

2. Tidak dilakukan. Sama dengan di atas.
3. Kami belum sempat menghitung waktu

paruh biologj 1-131 yang tentunya jauh
lebih pendek daripada waktu paruh
fisiknya yang 8 hari.

Asep Warsona - PSPKR :
1. Bagaimana sistem pencacahan sampel or-

gan ikan, apakah bentuk abu, organ men-
tah atau dilarutkan dalam bahan kimia ?

2. Bagaimana bentuk standard yang di-
gunakan 9

3. Berapa liter air untuk pemeliharaan di
akuarium ?

M. Danissalam :
1. Pencacahan dilakukan secara langsung dari

sampel dan tidak melalui pengabuan
maupun wet ashing.

2. Kami bandingkan langsung antara keradio-
aktifan habitat air (dianggap sebagai
standard yang diencerkan) dengan keradio-
aktifan sampel ikan.

3. Sistem air dalam akuarium adalah statis
(tidak bersirkulasi/tertutup).

Erwansyah Lubis - PTPLR :
1. Apakah penelitian yang Bapak lakukan

bertujuan untuk memperoleh nilai faktor
pemekatan/faktor perpindahan 1-131 dari
air ke ikan. Bila demikian bagaimana
hubungan antara nilai (C/Co) sebagai
fungsi konsentrasi radionuklida dalam
habitat ikan (air) ?

M. Danissalam :
1. Penelitian kami tidak sampai ke sana dan

akan dilanjutkan pengamatan dengan
metode sistem kompartemen hingga
diperoleh harga-harga penyebaran 1-131
secara teoritis/perhitungan.
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