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ABSTRAK

PENGELOLAAN LIMBAH BASIL PROSES SERTIFIKASI PERSONAL UTR RADIOGRAFI.
Telall dilakukan analisis limbah basil proses Sertifikasi Personil Radiografi level 1 dan level 2. Untuk
mengeta11ui apakah kegiatan Sertifikasi Personal UTR Radiografi mencemari lingkungan atau tidak. maka
llasil analisis liInbah tersebut dibandingkan dengan baku mutu kadar perak yang diijinkan yaitu sebesar
0,05 mg/I. Ditetapkan 3 lokasi pengambilan confab limball secara berurutan yaitu pacta tangki fixer.
belakang gedung 71 dan di bak penmnpungan akhir. Dari basil sUf\'ey ke tiga lokasi aliran limball, ballwa
terjadi penurunan kadar perak dan limbah yang menuju ke lingkungan rnasih jauh dibawah baku mutu
yang diijinkan yaitu dibawah 0,05 fig/I, ini berarti kegiatan proses sertiflkasi personal UTR Radiografi
tidak mencemari lingkungan.

ABSTRACT

MANAGEMENT WASTE OF RADIOGRAPHY OF PERSONNEL CERTIFICATION
PROCESS. Have been conducted analysis of waste of Radiography Personnel Certification Level I and
Level 2 to measure wether Certification NDE Radiography activity to effect enviromnent or not. The
result of waste analysis to be compared with standard is 0.05 ppm. Three locations are selected to get
waste sample continuously are: Fixer Tank, Back of 71 Building and Control Main Drain Box. Result of
analysis from three selected locations of waste flow have reduced silver containment. The Silver
contaimnent of waste to be release to enviromnent is below 0.05 ppm; it means that Radiography of
Personnel Certification Process is not effect environmental.

PENDAHULUAN

Salall satu tugas PSJMN, klmsusnya Sub
Bidang Kerjasama Sertifikasi adalall melaksanakan
Sertifikasi Personil Radiografi Level I dan Level
2. Pada pelaksanaan Ujian Sertiflkasi Radiografi
telah dillasilkan limball cair dari proses pencucian
film.

Pencemaran Air, Standar Baku Mutu Pencemaran
Air untuk Petak, maximal yang diperbolehkan
adalall 0,05 mg/l.

Supaya limbah cair yang dillasilkan dari uji
sertifikasi personil UTR radiografi tidak melebihi
baku mutu, maka dilakukan analisis pacta 3 titik
lokasi seperti ditunjukkan pacta gambar 1. Hasil
ini menunjukkan bahwa kadar petak yang
terkandung dalam limbah cair tersebut masih
dibawah barns yang diijinkan.

PERALATAN DAN BAHAN

Dalam melaksanakan survey daD penga-
matan ini, digunakan alaI dan bahan sebagai
berikut:

Limbah yang mengandung logam berat ini
akan berbahaya jika pembuangaIU1ya tidak dikelola
dan dalroll jUlnJall banyak, karena bisa menjadi

bahaya pencemaran terhadap lingkungan.
Pencemaran lingkungan berakibat terhadap
kesehatan ~sia, tata kehidupan, pertUInbuhan
flora dan fauna yang berada dalam jangkauan

pencemaran.
Efek logam berat dalam tubuh manusia

berlangsung komulatif dan bertahap yang sangat
berpengaruh terhadap fungsi hati, ginjal dan otak.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 20 tallun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air, dan Peraturan
Menteri Kesehatan RI tentang Pengawasan

1. Perlengkapan Radiogrnfi.
2. Perlengkapan Proteksi Radiasi
3. Film ukuran 4" x 10"
4. Pipa 2"
5. Ruang gelap
6. Tangki Proses
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7. BahaIl De,.eloper
8. Bahan Fi.xer
9. Hanger
10. DJ:'"er
II. Jerigen plastik
12. Bolol kaca
13. Perlengkapan AAS

limball diambil contolmya untuk dianalisis. Begitu
juga ketika limbah sampai pada lokasi belakang
gedung 7 I dan pada bak penampung akhir.

Limbah fixer yang diamati sebanyak 8 kali
pembuangan limball masing-masing yang telall
memproses film sebanyak 100. 105. 110. I 19. 126.
133. 138 daD I4~ lembar filln.

Dilakukan analisis juga ketika fixer telah
memproses 5, 10, 20, 35, 55. 80. 100. 105. 110.
1 19. 126, 133, 138, dan 144 lembar film. Tujuan
daTi analisis ini unttlk mengetallui penan1ballan
kadar peTak tiap lembar film. Pengambilan contoh
fixer ini langsung daTi tangki fixer di Kanw Gelap

Semua contoh limbah fixer ini kemudian
dianalisis. di Laboratoriwn P2PLR Batan Serpong.

TATA KERJA

Preparasi Sam pel
Dari contoh yang telah disiapkan, diambil

sebanyak 40 ml, kemudian ditamballkan 10 ml
HNO3 65% dan dipanaskan hingga mendidih.
DiaInbil sebanyak 40 ml, kemudian didinginkan
dan disaring. Hasil saringan dimasllkkan ke dalam
labu takar 50 ml dan ditambahkan air ltingga
volume mencapai 50 ml, kemudian diukur dengan
alaI AAS.

Pengukuran dengan AAS
-Diukur serapan standar dengan konsentrasi yang

telah ditetapkan.
-Digunakan lampu katoda Ag daD turner

Acetylene -udara
-Diatur panjang gelombang, skit, arus lampu

sesuai spesifikasi
-Diukur serapan smnpel
-Dihitung konsentrasi sampel berdasarkan

perbandingan nilai serapan standar.

HASIL PENGAMATAN DAN
PEMBAHASAN

Dari kegiatan sertifikasi tel all digunakan film
dengan ukuran luas 4" X 10" dengan material yang
diradiografi adalall pipa dengan ukuran diameter
2". Pembuangan fixer ini bisa dilakukan karena
telall melebihi masa kadaluarsanya atau bisa juga
disebabkan karena telah jenuh, selungga tidak bisa
untuk melakukan proses fixaxi lagi terl13dap film.

Hasil analisis kadar perak pad-'! tangki proses
dan kadar perak rata-rata tiap lembar film
ditunjukkan pada tabell.

Suf\'ey ini dilakukaJl dengan mengguna-kan
teknik sampling yaitu dengaIl mengambil contoh
buangan limbah cair proses film radiografi pacta
beberapa lokasi penting secara berurutan. Benda
uji yang diradiografi adalah pipa 2" dan Film yang
dipakai adalall Agfa D7 ukuran 4" x 10"

Mula-mula dilakukan survey a"'al terhadap
saluran air yang akan dilewati limball fixer. Tujuan
daTi pacta survey awal ini adalah untuk mengetahui
arah aliran dan titik / lokasi pertemuan antar
limbah fixer dengan limbah-limbah lainnya, juga
untuk mengetalmi lokasi penampungan limbah
akllir sebelum menuju ke lingkungan dan untuk
penentuan lokasi pengambilan contoh.

Ditetapkan lokasi pengambilan contoh adalah
sebagai berikut :
l.. Tangki Proses Film di Kamar Gelap
2. Belakang Gedung 71
3. Bak Penampung Akhir

Sebelum melakukan pengalnatan terhadap
aliran limbah fixer terlebih dalmlu dilakukan
pengalnatan terltadap limball simulasi. Tujuan dari
pengmnatan terhadap limbah simulasi ini adalall
untuk mengetalmi waktu dan arah alir mulai daTi
lokasi pembuangan sampai dengan lokasi
pengambilan sampel. Limball simulasi ini dibuat
daTi 20 liter air yang dicaInpur dengan 200 cc
kerosin, Kerosin merupakan hidrokarbon yang
tidak dapat bereaksi dengan air maupun limbah
fixer, tetapi membentuk emulsi terpisall yang
bef\varna pelangi, sehingga mudall untuk
melakukan perunutan limball saInpai pada titik
lokasi pengambilan sampel. Berdasarkan waktu
dan arall aliran liInbah simulasi, selanjutnya
dilakukan pengaInatan terhadap limbah fixer,

Pacta pengarnatan terhadap limbah fixer
penanganannya sarna dengan limball simulasi yaitu
mencaInpllTkan terlebill dallulu 20 liter limball
fixer dengan 200 cc kerosin sebelum dibuang.
Pembuangan limbah fixer dilakukan di Kamar
Gelap Gedung 71 lantai II. Sebelum dibuang
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Tabeil. Junliall kadar perak iimball fixer pada tangki proses daD
kadar perak rata-rata tiap iembar film.

~~~

0.1701

110 ru~

daD di Bak Penampungan Akhir / Bak Kontrol
Main Drain dilakukan pengarnatan terhadap
kandungan kadar perak. Hasil analisis kadar perak
pacta tiga titik lokasi ditunjukkan pacta label 2.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata
pen3lnbahan kadar perak tiap lembar fihn adalall
sebesar 0,1671 mgil.

Dari pengambilan sampel lirnbah di tangki
fixer (dark room), di belakang lokasi gedung 71

Dari pengmnatan terlmdap 100 lembar film llingga
144 lembar film, terjadi peningkatan kandungan
perak didalamnya, kecuali pada 133 lembar film
untuk pengambilan contoh limbah di belakang
gedung 71 dan pada 126 daD 138 lembar film

untuk pengambilan contoh di bak penampungan
akllir terjadi penunman kandungan perak. Hal ini
disebabkan antara lain:
-Terjadinya pengenceran alanli dari gedung 71

yang tidak selalu sarna setiap harinya.
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penaJnpungan ak11ir l113sih diba\vah standar baku
mutu yang diijinkan yaitu 0.05 mg/l..

Untuk mengetalrui batas aJnaJt (dengan
berdasarkan kadar perak terbesar tiap lembar film)
perkiraan jUlnlall film ntaksimal yang boleh
diproses adalall :

-Tel1inggalnya &'Uldwlgan perak pada dinding-
dinding saluran air.

-Pengambilan contoh yang tidak me rata.
-Variasi Densit)' Film Radiografi.

Pada pengaInbilan contoh limball di tiga
tempat secara berurutaIl tersebut terjadi penurunan
kadar perak. PenurwlaIl kadar perak pada bak

0.045 Illg/l

0.000038 Illg/l

0,05 1llg/1 -0,005 1llg/1
1184 lembar film-

0.000038 ffigi1

Ditinjau dari batas an1an (maksilnal) junllal1
film yang diproses yaitu 1258 lembar film.
Kegiatan sertifikasi personal UTR Radiografi
terlalu jauh untuk mencapai jumlah tersebut,
mengingat kemampuan larutan fixer effektif untuk
memproses film l1anya sampai 300 lembar film.

KESIMPULAN

Dari basil pengamatan yang dilakukan, dapat
disirnpulkan bahwa pada kondisi sekarang
kegiatan proses sertifikasi personal UTR
Radiografi tidak rnencemari lingkungan.

Jadi agar tidak melebilli baku mutu yang
diijinkaI1 .perkiraat1 maksinml film yang boleh
diproses adalall 133 lembar film + 1184 lembar
film = 1317 lembar film setiap satu tangki fixer

dalam satu kali buangan.
Dari kegiatan sertifikasi selanm ini. jwulal1

film terbat1yak yang diproses dalatu larutan fixer
adalal1 144 lembar film dan fixer yang dibuang
adalall fixer yang SUdall tidak efektif lagi untuk
memproses film yang disebabkan karena antara
lain:
-Lewat lnasa kadaluarsanya.
.Telall dipakai banyak untuk memproses film.
-Pengaruh teIjadinya oksidasi diruangan

penyimpanan.
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DISKUSI

Saran: (Tll. Rina M)

Sebaiknya dipikirkan untuk pengolallan limbah radiografi yang mengandung logam perak tidak dengan
pengenceraIt, karena pengenceran bukan mempakan langkah pengolallan limbah sebelum dibuang ke

lingkUllgan.

Ja\vaban: (Widjanarko)

Usul diteriIna
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