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ABSTRAK

KONSENTRASI RADIONUKLIDA 228Th, 2uRa, DAN .a°K DALAM AIR MINUM DI SUMATERA

BAGIAN SELA TAN. Telah dilakukan pengukuran konsentrasi radioanuklida 228Th, 226Ra, dan 4°K di dalam air minum

di beberapa lokasi di Sumatera Bagian Selatan (1997-1999), yaitu Propinsi Lampung (Kalianda, Bandar Lampung,

Kotaburni, Talangpadang, Kotaagung, Liwa, Manggala, dan Pakuanratu) dan Propinsi Sumatera Selatan (palembang-l,

Palembang-2, Plaju, Lahat, dan Sekayu). Pengukuran konsentrasi radionuklida228Th, 226Ra, dan 4°K di dalam air rninum

diukur menggunakan spektrometer-gamma dengan detektor HP-Ge. Hasil pengukuran memperlihatkan bahwa

konsentrasi dari tidak terdeteksi « 19,10 rnBq/l) sampai (78,93:tO,72) rnBq/l dengan rata-rata (44,54:tO,19) rnBq/l

untuk radionuklida 228Th, dari tidak terdeteksi « 45,07 rnBq/l) sampai (86,53:t9,75) rnBq/l dengan rata-rata (67,54:tO,42)

mBq/l untuk radionuklida 226Ra, daD dari tidak terdeteksi «128,96 mBq/l) sampai (880,54:t22,75) rnBq/l dengan rata-

rata (412,12:t5,02) mBq/l, dan masihjauh di bawah konsentrasi tertinggi yang diizinkan. Perkiraan dosis ekivalen efektif

tahunan total tertinggi di dalam sampel air minum adalah 0,03 mSv/tahun, masih jauh di bawah baw tertinggi dosis

ekivalen untuk masyarakat umum (5 mSv/tahun).

ABSTRACT

CONCENTRATION .OF 228Th, 22CiRa, AND 4°K RADIONUCLID~ IN DRINKING WATER IN

SOUTHERN SUMA TERA. Measurements of 228Th, 226Ra, and 4OK concentrations in drinking water on several places

in Southeru Sumatera (1997-1999) have been carried out. The samples were collected from the Province of Lampung

(Kalianda, Bandar Lampung, Kotaburni, Talangpadang, Kotaagung, Liwa, Manggala, and Pakuanratu), and the Province

of Southern Swnatera (Palembang-l, Palembang-2, Plaju, Labat, dan Sekayu). Measurements of 228Th, 226Ra, and 4OK

concentrations in drinking water using the gaInma spectrometer with the HP-Ge detector. The results of measurement

showed that the concentration was the range of undetectable «19.10 InBq/l) to (78.93:tO.72) mBq/l with average of

(44.54:tO,19) mBq/l for 228Th concentration, the range of undetectable «45.07 mBq/l) to (86.53:t9.75) mBq/l with

average of (67.54:tO,42) mBq/l for 226Ra, radionuclide and the range of undetectable «128.96 mBq/l) to (880.54:1:22.75)

rnBq/l with average of (412.121-5.02) mBq/l, and the data mentioned above were still far under the maximwn pennissible

concentration. The estimated of annual dose equivalent efective in drinking water was 0.03 mSv/year for public

(5 mSv/tabun).

PENDAHULUAN

Dalam raIlgka melal'ukan kegiatan

pengawasan keselamatan li.ngkungan di tingkat

nasional daIl pemantuan tingkat kontaminasi

radionuklida dalam berbagai komponen lingkungan.
BAT AN telah melakukan penelitian yang berkaitan

dengaIl keselamatan lingkWlgaIl di beberapa wilayah

di Indonesia. Mengingat wilayall Indonesia cukup

luas, maka hanya dilakukaIl pemaIltauan

radiaktivitas daD radiasi lingkungan di beberapa

lokasi di Sumatera Bagian Selatan, yaitu Propinsi
Lampung daD Sumatera Selatall. Pada penelitian

terdahu1u te1ah banyak di1akukan pemantauan

radioaktivitas dan radiasi 1ingkungan di Jawa,

teru{flma di daerah Jepara.
Mengingat komponen 1ingkungan dan jenis

radionuklida yang di1al'Ukan pemel1ksaan tingkat

kontaminasinya banyak sekali, maka dalam makalah

ini hanya dibahas cara penentuan konsentrasi

radionuklida a1am Plimordial 226Ra (anak 1Ulllh 238U)

dan 228Th (aIlak 1uruh 23~ serta ~ di dalam air

minUlll penduduk. Radionuklida tersebut

mempunyai waktu para panjang (226Ra: 1602 t~Ull,,
228Th : 1,913 tabun, dan 4OK : 1,28x1Q9 ;a).1Ull),

mudah 1arut da1am air, daIl teral--umulasi di berbagai
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organ kritik di dalam tubuh yang kemungkinan dapat

berperan sebagai sumber radiasi terhadap jaringan

yang ditempatulya.

mSv daD yang berasal dari kosmik sekitar 0,4 mSv.

Perkiraan dosis tahunan per orang ~tuk deret DIU
daD 23~ ~~ah 0,4 mSv, daD untuk 4OK adalah 0,33
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Gambar Peta lokasi pengambilaIl saInpel air lninwn penduduk di Swnatera Bagian

Selatan (Propinsi Lampmlg daD Swnatera SelataIl), 1997-1999.

Radioanuklida tersebut di atas berasal dari
smnber radiasi alamo Radiasi YaIlg diterima

penduduk dunia sebagian besaI" berasal dari sumber

radiasi alam sekitar 87 %, SedaIlgkan yang berasal

dari buatan haIlya 13 % [l].PerkiraaIl dosis tahunan

per orang dari sumber radiasi alaIn sekitar 2,4 mSv

YaIlg berasal dari sumber teresu"ial (primordial) 2,0

mSv, SedaIlgkan YaIlg paling tinggi adalah gas

radon, yaitu sekitar 1,3 mSv.

Distridusi radionuklida alamiah di

1ingkungaIl periu mendapatkan pengawasan yang
Sungguh-Sl jlgguh dengan me1ak.'llkan pemantuan

tingkat ko. Itaminasi radionuk1ida di dalam berbagai

komponen iingkUllgaIl secara nasional. Di samping

P3KRBiN-BA TAN125

" ,.j"

"'"1"/'f-,
'~.c,."t \

-



Presentasi fimiah KeselamataD Radiasi daD LingkuDgaD VIII, 23 -24 Agustus 2000

itu data tersebut dapat dipakai sebagai rona
lingkungan awal di beberapa wilayah di Indonesia.

bulan, agar teljadi ketimbangan antara anak luruh

238U/232Th dengan induknya.

TATA KERJA Perhitun g an Konsentrasi 128Th zz'Ra dan 4°K, ,

Bahan dan Peralatan

Asam lutratlasam khlorida pekat

Keltas saling Whatman tekIlis

Jerigen polyethylene 20 leter

Keltas label

Lern araldhit
Water sampler

Beker Marillelli 1 liter

PeralataIl gelas

Hotplate
Swnber stalldar radioaktif pemancaI' galnma

campurall
Spektrorner-gamma beserta perlengkapannya

Penentuan Lokasi

Penentuan konsentrasi 228Th, 226Ra, dan 4OK

di dalam saInpel air dilal.'"Ukan menggunakan

spektrometer-gamma dengan detektor semikonduksi

gennanium berkemumian tinggai (HP-Ge) selama

17 jam (61200 detik). Perhitungan konsentrasi

228Th, 226Ra, daIl 4°K di dalam sampe1 (Bq/l)

ditentukan dengan persamaan (1), yaitu dengan

menghitung konsentrasi anak luruhnya yang

memancarkaIl sular-y. Perhitungan konsentrasi 228Th

ditentukaIl menggunakan puncak energi 583,19 ke V
dengan intensitas (Py) = 40,4 %, konsentrasi 226Ra

ditentukan menggunakan puncak energi 609,31 keY

dengan intensitas 44,6 % dan konsentrasi 4OK

ditentukan menggunakan puncak energi 1460,75

keY dengan ultensitas 10,67 % [4].

PerhitungaIl konsentrasi 228Th, 226Ra, dan

4OK di dalam sampel air dilakukan menggunakan

perSamaaIl sebagai berikut :Sampel air diambil dati beberapa lokasi <Ii

Sumatera Bagiatl Selatan, yaitu Propinsi Lampung

(Kalianda, Batldar Lampung, Kotabumi,

Talangpadatlg, Kotaagwlg, Liwa, Manggala, datI

Pakuatn"atu) dan Propinsio Sumatera Selatan

(palembang-l, Palembang-2, Plaju, Labat, dan

Sekayu). Peta lokasi pengambilan satnpel air

diperlihatkatl pada Gambar I.

Penyiapan Sam pel

PenentUaIl konsentrasi radionuklida alam

228Th, 226Ra, daIl 4°K di dalam au'minwn diperlukaIl

SaInpel SebaIlyak 20 liter yang diambil daIi swnur

penduduk yang dipakai untuk keperluan rnasak clan

minwn. SaInpel air dikumpulkan dalam sebuah

jerigen polyethylene 20 liter daIl diasamkaIl hingga

pH < 3 dengaIl rnenambahkan 1 rnl HCI atau HNO3

65% per liter air [3]. Air disaring rnenggunakan

kertas Whatman teknis sampai habis. Selanjutnya

saInpel au' dituaIlg ke dalam sebuah panci stainless

steel clan diuapkaIl hingga tulggal sekitar 1 liter,

kernudian dituaIlg ke dalam beker Marinelli I liter

(YaIlg telah dibeli label atau k?rle sampel), ditutup

rapat dengaIl lern Araldhit, da). disirnpaIl sekitar I

(Ct -Cb) :t Sd
K = (1)

E.Py.W
dengan: Ct adalalllaju cacah total (cps)

Cb adalah I~u cacah Jatar belakang

(background) dalam satuan cps
E adalah efisiensi pencacahan yang

ditentukan menggunakan kurva

kalibrasi (Gamba!. 2)
I

Py adalah intensitas sinar-y (%)

W adalah berat sampel atau volume

sampe1 (1)
Sd adalah simpangan baku, ditentukan dari

persamaan (2)
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Gatnbar 2. Kurva kalibrasi efisiensi pencacahan sebagai fungsi energi (ke V).

2,33 "CbfTh

E.Py

Evaillasi Data BOT = (3)

Setiap mengukuraIl sebaikIlya disertai

dengan ralat (kesalahan pengukUl.aIl) akibat luruhan

aktivitas radioaktif YaIlg cenderUIlg mengikuti

distribusi Poisson, YaIlg dinyatakaIl dengaIl

persamaan (selang kepercaYaaIl 68 %) [4]:

Dari persamaan (3) dapat ditentukan KDM sebagai

berikut:

2,33 .J Cbffb

E.Py.W
KDM= (4)

Ct Cb Ct + Cb
Sd =" ( + ) = " ( )

Tt Tb T
(2)

dengan selang kepercayaan 68 %

Jika konsentrasi radionuklida dalarn sarnpel

lebih kecil atau sarna dengan KDM dikatakan bahwa

konsentrasi radionuklida dalarn sarnpel yang diul.'"Uf

tidak terdeteksi, sebaliknya jika lebih besar dari pada

KDM radionuklida yang terkandung dalarn sarnpel

-terdeteksi.

dengan, Tt adalah waktu cacall total (sarnpel+ latar

belakang) dan Tb adalah waktu cacah latar. Jika

waktu cacah total dan watt':! cacah latar belakang
sarna, maka Tt = Tb = T.

Hasil-hasil pengukuran konsentrasi

radionuklida di dalarn sarnpel harus dibaIldingkan

dengaIl batas deteksi terendah pendeteksian (BDT,

lower limit of detection) alai yang digunakaIl atau

dapat juga dibandingkan dengaIl batas konsentrasi

deteksi minimum (KDM, minimum detectable

concentration). BDT dan KDM ditentukaIl dengan

persarnaan : [4]

HAsa DAN PEMBAHASAN

Hasil pengukuran konsentrasi radionuklida

228Th, 226Ra, dan 4°K di dalam air minum Penduduk

YaIlg diambil beberapa lokasi di Sumatera Bagian

SelataIl diperlihatkaIl pada Tabell.
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Tabel1. Konsentrasi radionuklida alam 228Th, 2URa, daD 4°K di dalam sampel air minum

penduduk di beberapa lokasi di Sumatera Bagian Selatan (1997-1999).

Kode
lokasi

Lokasi Keterangan

Kalianda 01

02

03

04

< 19,10

23, 13:t:O,21
< 19,10

21,99:t:O,21
< 19,10

< 19,10

33,70:t:0,21

32,27:t:O,21

< 19,10

77 ,20:t:0, 71

< 19,10

78,93:1:0,72
< 19,10

44,54:1:0,19

201,29:t5,20
KDM 228Th = 19,10

mBqn
KDM 226Ra = 45,07

mBqn
KDM 4OK =

128,96 mBqn

62,20:t0,54
< 45,07

-< 45,07

5 1, 83:tO,54

< ~5,07

< 45,07

< 45,07

< 45,07

< 45,07

74,01:tO,64

86,53:tO,75

<45,07

< 128,96
< 128,96

<

<

791,25:t20,42
271,83:t7,O2

67,54:tO,42
880,54:t22,75

~J~:!:§,O6

Selatan masih jauh ill bawah batas konsentrasi

tertinggi yang diizinkan. Batas konsentrasi yang

diijinkaIl 3xl03 Bg/l atau 3x1O" mBq/l Ulltuk 228Th,

4xlOo atau 4xl03 mBq/l Ulltuk 226Ra yang larot

dalam air [5].

Jika pemasukan air minum harian adalah

2200 ml [6] atau 803,55 liter/tahUll, maka dapat

dihitwlg dosis ekivalen efektiftahUllan (mSv/tahUll),

menggunakan persamaali sebagai berikut :

Dck = A.X Lp x Dcr (5)

Tabel 1 memperlihatkan ballwa basil

pengukuratl konsentrasi radionuklida alarn dalarn air

minnm penduduk yang dikurnpulkan dari beberapa

lokasi di Snmatera Bagiatl Selatan bervariasi dari

tidak terdeteksi « 19,10 rnBq/l) sampai

(78,93:tO,72) rnBq/l dengan rata-rata (44,54:tO,19)

rnBq/l untuk radionuklida 228Tll, dati tidak

terdeteksi « 45,07 rnBq/l) sampai (86,53:!:9,75)

rnBq/l dengan rata-rata (67,54:tO,42) mBq/l Wltuk

radionuklida 226Ra, daD dari tidak terdeteksi

«128,96 rnBq/l) sarnpai (880,54::t22,75) mBq/l
dengatl rata-rata (412, 12:t5,02) InBq/l.

Konsentrasi radionuklida di dalarn air

penduduk Yatlg teltinggi berada di lokasi Propulsi

Snmatera SelataIl, yaitu da:erall Lahat clan Sekayu,

sedangkan di beberapa lokasi di Propinsi Larnpung

relatif rendah. Hal ini kemungkinan karena berbeda

jenis tanahnya; diperkirakan beberapa lokasi di

Propinsi Snmatera Selatan jenis tanahnya sarna

dengatl di daerah Pulau Bangka Yatlg batlyak

mengandung monasit. Narnun l>ernyataatl tersebut

harus di kaji lebih latljut dengan data Yatlg lengkap,

rnisalnya struk,...J: geologi., jenis tanah clan

kandungan W1Sur -unsur kimia di dalatnnya.

Walaupun demikian konsentrasi radionuklida alarn

di dalarn air di beberapa lokasi di Sumatera Bagiatl

dengall A, adalah konsentrasi radioouklida di dalam

air (Bq/liter)

Lp adalah laju pemasukao air mioum per

tahuo (liter/tabuo)

D.r adalah faktor kooversi dosis ekivaleo

efektif (1,4xlO-7 uotuk 228Th,

3,3xlO-7 Sv/Bq uotuk 226Ra, dan 6,2xlO-9

Sv/Bq uotuk 4°K) [6].

Hasil kooversi dari kooseotrasi

radionuklida (Tabell) meojadi dosis ekivaleo efektif

tahuoao diperlihatkao pacta Tabel2.
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Tabel 2. Dosis ekivalen efektif tahunan total di dalam air
di beberapa lokasi di Sumatera Bagian Selatan.

Dosis ekivalen efektif
tahunan (x 10-3

~Sv/tal1un)Kode
lokasi

Lokasi

228Th 226Ra 4°K

Dosis ekivalen
efektif

tahunan
total

(x 10-3

mSv/tahun)
01

02

03

04

05

06

07

08

09
10

11
12

13

ttdM

ttd~

ttd
ttd

~
lfi-
ttd~

ttd

~
ttd

5,0

16,9

ttd
ttd

~~

ttd

ttd

ttd

Wd

ttd

!2!2
~
ttd

17,8

1,0

ttdQ

M
ttd

ttd

ttd

ttd

~
ttd

12~Q

3,2

17,9~

12
~
~
ttd

~
]A~

~~~

Q
118~

Kalianda

B
Ko
Tal

Ko
Li
M

P
Pal
Pal

Pia
Lahat

I Sekayu I

I Rata-rata j

Keterangan : ttd adalah tidak terdeltKSi

Tabel 2 memperlihatkaIl ballwa dosis

ekivalen efektif tahmlan total tertinggi adalah

32,7xIO.3 mSv/tahml atau sekitar 0,03 mSv/tahml,

yaitu di daerah Lahat. Sampel air minmn yang

diambil di daerah ini cukup dalam lebih dari 20

meter, karena daerahnya merupakaIl dataraIl tinggi

clan berbatu. Ail- minmn penduduk di daerall ini

mnmnnya berupa smnur dalaIn, oleh karena itu

kemungkinan radionuklida alaIn yang terkaIldmlg di

dalam ail- minmn relatif tinggi. PemyataaIl uli perlu

dikaji lebih lanjut dengan meitgambil sampel a~r

minmn (air smnur dalam) di beberapa lokasi daer~

Lahat untuk diselidiki. Hal ini menunjukkaIl bahwa

barns dosis ekivalen efektif ke selm11h tubuh mltuk

masyarakat mnmn (5 mSv/tahml) tidak terlampaui

selnngga fisiko efek stokastik masih dalaIn batas

yang tidak membahayakaIl. Dengan kata lain bahwa

air minmn di beberapa daerah penyelidikaIl masih

layak untuk dikonsmnsi masYaI-akat dipaIldaIlg dari

tingkat kontaminasi radionuklida alaIn.

KE..~IMPULAN DAN SARAN

1. Hasil pengukuran konsentrasi radionuklida alam

dalam ail- minum penduduk di beberapa lokasi di

Sumatera Bagiatl Selatatl bervariasi, dari tidak

terdeteksi « 19,10 mBqn) Satnpai

(78,93:tO,72) mBqn dengan rata-rata

(44,54:tO,19) mBqn untuk radionuklida 228Th,

dari tidak terdeteksi « 45,07 mBqn) sampai

(86,53:!:9,75) mBqn dengan rata-rata

(67,54:tO,42) mBqn untuk radionuklida 226Ra,

datI d'iu; tidak terdeteksi «128,96 mBqn)

satnpai (880,54:t22,75) mBqn dengan rata-rata

(412,12:t5,O2) mBqn, clan masih jauh di bawah

konsenll-asi tertinggi yang diizinkan.

2- Dosis ekivalen efektif tahunan total tertinggi di

dalron sampel air minum adalah 0,03 mSv/tahun,

masih jauh di bawah batas tertinggi dosis

ekivalen lUltuk masyarakat umum (5 mSv/tahun),

sehingga fisiko efek stokastik masih dalam batas

yrolg tidak membayakan. Dengan kata lain
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bahwa air minum di beberapa daerah

penyelidikan masih layak untuk dikonsumsi

masyarakat dipandang dati tuIgkat kontaminasi
radionuklida alam

3. Walaupun data tingkat radiaktvitas dalll-adiasi

alam di dalam air minwn di beberapa lokasi di

Swnatera Bagiall Selatatl masih dalam kondisi

nonnal (belum membahayakall terhadap

kesehatan lulgl-ungan), llcunun pellgawasan

radiasi lingl-ungall perlu dikemballgkall Wltuk

daerah-daerah lain, karella lllasih l'W"allgnya data

dasar radiasi lulgl'1lllgan di l11donesia.
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