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ABSTRAK
ANALISIS SAMPEL GEOLOGI DENGAN METODE ANALISIS AKTIV ASI
NEUTRON (AAN) DI RSG-GAS. Dalam rangka pemanfaatan fasilitas iradiasi dan
pengembangan pemanfaatan metode AAN untuk keperluan analisis bahan di P2TRR,
maka telah dilakukan pengujian sampel geologi (batu gunung, batu pantai, dan pasir)
dengan metode AAN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kuantitas unsur-
unsur yang terkandung di dalam sampel. lradiasi dilakukan pada system rabbit RSG-
GAS. Pencacahan dilakukan dengan peralatan spektrometer gamma. Hasil analisis
menunjukkan bahwa unsur yang terkandung dalam sampel barn meliputi Ce, Cr, Co, Fe,
La, Lu, Na, Np, Pd, dan Sm. Sedang unsur yang terkandung dalam pasir meliputi Bi,
Cd, Cs, Co, Fe, Eu, K, Pd, La, Lu, Na, Sc, Sm, Th, dan Yb. Konsentrasi unsur-unsur
tersebut dalam sampel bervariasi antara 1,34 ppm Cr (terendah) dan 179,06 ppm Sm

(tertinggi).

ABSTRACT
THE ANALYSIS OF GEOLOGICAL SAMPLES USING NAA METHODS IN RSG-
GAS. Because of irradiation facilities usage and development of NAA method in
P2TRR, the geological samples was analyzed by NAA method The aim of this research
is to know the elements contain in geological samples. The samples were irradiated in
the RSG-GAS's rabbit system. Samples pasca irradiation were measured by gamma
spectrometer. The results of analysis showed that the stone samples contained different
elements.. Ce, Cr, Co, Fe, La, Lu, Na, Np, Pd; and Sm. The sand samples contained..
Bi, Cd; Cs, Co, Fe, Eu, K; Pd; La, Lu, Na, Sc, Sm, Th, dan Yb elements. There was a
variation in elements concentration between 1.34 ppm Cr (lowest) and 179.06 ppm Sr
(highest)

PENDAHULUAN.

Pada Analisis Aktivasi Neutron(~ cuplikan yang akan dianalisis diiradiasi

dengan menggunakan sumber neutron. Sumber neutron ini dapat diperoleh dari reaksi

fisi yang terjadi pada reaktor nuklir. Reaktor Serba Guna GA. Siwabessy adalah reaktor

riset yang dilengkapi dengan fasilitas iradiasi. Pada fasilitas ini semua cuplikan yang

mengandung unsur-unsur stabil (tidak aktit) diiradiasi sehingga berubah menjadi unsur

radioaktif yang memancarkan radiasi gamma. Energi clan intensitas dari tiap sinar

gamma yang dipancarkan dapat diukur dengan spektrometer gamma. Berdasarkan
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energi sinar gamma yang dipancarkan dapat dilakukan analisis kualitatif clan analisis

kuantitatif dilakukan berdasarkan intensitas sinar gamma terukur.

Metode AAN memiliki tingkat sensitivitas, akurasi clan presisi yang baik, clan

mampu untuk menganalisis multi unsur kelumit (40 -52 unsuryl] dalam satu kali

pengukuran. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis cuplikan dari berbagai

jenis (bidang) seperti cuplikan lingkungan, biologi , kesehatan, geologi clan sebagainya.

Karena kelebihan metode AAN ini, maka BAT AN sudah lama mengembangkan metode

analisis ini.

Pada saat ini laboratorium AAN Serpong di P2TRR (pusat Pengembangan

Teknologi Reaktor Riset) sedang dalam proses untuk mendapatkan pengakuan

(akreditasi) dari Komite Akreditasi Nasional sebagai laboratorium pengujian. Untuk

menunjang program tersebut maka telah dilakukan penelitian pemanfaatan metode

AAN untuk analisis sampel-sampel dari berbagai bidang termasuk sampel geologi.

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis sampel geologi (batuan pantai,

batuan gunung, clan pasir) dengan menggunakan metode analisis aktivasi neutron.

Adapun latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dalam rangka pengembangan

metode AAN di P2TRR untuk analisis sampel geologi. Tujuan penelitian ini adalah

ingin mengetahui unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam sampel geologi clan

konsentrasinya,

Prinsip Dasar Metode AAN

Pengertian Aktivasi adalah proses eksitasi dari nuklida stabil menjadi nuklida

aktif atau nuklida radioaktif. Proses dapat terjadi hila nuklida dalam sampel ditembak

dengan netron thermal dalam reaktor nuklir. Setelah ditembak, nuklida berubah

menjadi radioaktif i

dalam 

keadaan tereksitasi dan secara spontan memancarkan sinar

gamma cepat. Jumlah radionuklida yang terbentuk tergantung pada jumlah inti target

yang diaktivasi, jumlah netron clan tampang lintang yang menunjukan probabilitas

terjadinya aktivasi. Radionuklida yang terbentuk akan meluruh tergantung pada waktu

paruhnya menjadi nuklida yang stabil dengan memancarkan paparan radiasi clan sinar

gamma.
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Gambar 1. Prinsip dasar analisis aktivasi neutron [2]

Proses diatas disebut dengan reaksi (n, y). Sebagai contoh adalah proses aktivasi unsur

cobalt. Yang reaksi aktivasinya dapat dituliskan sebagai berikut:

59Co + n --+ 60Co + y

clan skema peluruhannya dapat digambarkan sebagai berikut

5,271 th

Gambar 2. Skema peluruhan 60CO (3)

Berkas netron dari teras reaktor yang digunakan untuk AAN mempunyai rentang

energi yang luas. Rentang energi netron meliputi; netron cepat : 0,1 MeV < E < 20

MeV; epithermal 1 eV < E < 0,1 MeV; clan netron thermal : [4] DenganE < 1 eV

menggunakan filter yang sesuai, maka cuplikan dapat diiradiasi dengan netron yang

mempunyai energi tertentu.

Inti atom dalam suatu cuplikan yang diiradiasi akan bereaksi dengan netron

sehingga terjadi aktivasi dan menghasilkan suatu radionuklida. Radionuklida yang

terbentuk dapat memancarkan sinar J3 dan juga sinar-y yang memiliki tenaga spesifik
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dan mencirikan nuklida pemancarnya. Aktivitas dari sinar-y yang dihasilkan akan

sebanding dengan jumlah radionuklida yang terbentuk.

Untuk meningkatkan nilai aktivitas dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

memperpanjang waktu iradiasi, menambah densitas fluks netron, clan menambah berat

cuplikan. Pada penambahan berat cuplikan, harus diperhatikan tentang keseragaman

tluks netron, faktor perisai diri pada waktu iradiasi clan kondisi kapsul iradiasi.

Penambahan rapat tluks akan memerlukan fasilitas iradiasi yang sesuai.

Jumlah radionuklida yang terbentuk akan tergantung dengan kelimpahan isotop

alamiahnya, Berta sebanding pula dengan masa unsur yang ada di dalam target tersebut.

Dengan melakYkan pengukuran terhadap energi sinar -y yang terbentuk maka dapat

ditetapkan unsur yang terkandung di dalam cuplikan. Jika setiap aktivitas energi-y ini

sebanding dengan massa unsur di dalam cuplikan, maka hila dilakukan pengukuran

terhadap setiap aktivitas sinar -y dapat ditetapkan jumlah unsur tersebut.

Untuk pencacahan dilakukan dengan menggunakan perangkat spektrometer

gamma yang terkalibrasi dengan baik. Radionuklida hasil aktivasi yang berumur

pendek harus segera dicacah, sedangkan untuk radionuklida berumur paruh panjang

didinginkan terlebih dahulu beberapa waktu lamanya agar nuklida -nuklida umur paruh

pendek yang tidak diperlukan meluruh terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu

dalam analisis data. Untuk cuplikan dengan aktivitas tinggi jarak cuplikan dengan

detektor hams cukup jauh untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat

ditimbulkan. Lama waktu pengukuran diatur sehingga puncak-puncak spektrum yang

terbentuk mempunyaijumlah cacah yang cukup.

Metode AAN dapat digunakan untuk analisis kualitatif clan kuantitatif Analisis

kualitatif adalah untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam

cuplikan, sedangkan analisis kuantitatif uantuk mengetahui kadar atau konsentrasi

unsur-unsur tersebut dalam cuplikan. Analisis kuantitatif ini dilakukan setelah analisis

kualitatif dilakukan.

Untuk analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode

mutlak clan metode komparatif (nisbi).[S] Pada penentuan secara mutlak lebih kompleks,

karena ada beberapa sumber kesalahan yang mesti diperhitungkan, seperti pada

penentuan kurva efisiensi clan fluks neutron. Untuk mengurangi sumber-sumber

kesalahan tersebut pada perhitungan kuantitas unsur yang terkandung dalam suatu

cuplikan dapat digunakan metode komparatif (nisbi). Pada metode ini bersarnaan

dengan cuplikan dipersiapkan unsur standar dengan jenis sarna dengan unsur yang
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terkandung dalarn cuplikan yang akan dianalisis clan kuantitasnya telah diketahui secara

pasti. Kemudian diiradiasi secara bersarnaan cuplikan yang akan dianalisis clan unsur

standar pada posisi iradiasi clan waktu iradiasi yang sarna. [1] Akhirnya diukur dengan

.Jumlah unsure dalarnspektrometer gamma pacta kondisi pencacahan yang sarna pula

cuplikan ditentukan dengan,

(1)
(cps) cuplikanW cuplikan = .W 6 tan dar

(CPS)standar

dengan

W cuplikan

Wstandar

: kadar unsur yang dicari dalam cuplikan yang dianalisis

: kadar unsur standar yang digunakan

: laju cacah unsur yang diperhatikan dalam cuplikanCPScuplikan

laju cacah unsur standarCpS standar

METODOLOGI PENELITIAN

Bahan dan Alat yang digunakan

Bahan:

kantong polietilen

aseton

aquadest

HNO3 50 %

Unsur standar pembanding : As, Ce, Cs, Cr, Cd, Co, La, Na, 8c, 8m

kapsul polietilen clan kapsul aluminium

sampel : batuan gunung, batuan pantai, pasir kotor clan bersih

Alat :

spektrometer gamma

Persia pan Cuplikan Geologi

Cuplikan yang akan dianalisis adalah cuplikan geologi berupa: barn pantai, batu

gunung, pasir kotor clan pasir murni (bersih) yang diambil dari daerah Sumatra Selatan
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(Lampung). Batu pantai dan batu glinting yang masih berupa bongkahan mula-mula

direduksi ukurannya dan kemudian diayak sehingga diperoleh cuplikan dengan ukuran

butiran 100 -200 mesh. Cuplikan pasir juga diayak sehingga diperoleh butiran yang

berukuran relatif seragam 100 -200 mesh. Terhadap cuplikan dilakukan penimbangan

masing-masing dengan berat antara 50 -100 mg yang kemudian dibungkus dengan

kantung polietilen rangkap clan diseal di kedua sisinya. Kantong polietilen sebelum

digunakan dibersihkan terlebih dahulu, untuk menghindari kontaminasi dari pengotor.

Tahap pembersihan adalah sebagai berikut : mula-mula plastik polietilen dipotong-

potong dengan ukuran 1 x 1 cm, dicuci dengan aquadest, direndam dalam asam nitrat

50 % selama 24 jam, kemudian dibilas dengan aquadest, dan dengan acetone, terakhir

dikeringkan. Cuplikan yang telah dibungkus dalam kantong polietilen rangkap

kemudian dibungkus dengan aluminium foil dan dimasukkan ke dalam kapsul iradiasi.

Untuk keperluan analisis radionuklida dengan waktu paruh pendek dan sedang kantung

polietilen pembungkus tidak perlu dirangkap dan juga tidak perlu dilapisi dengan

aluminium foil.

Preparasi Cuplikan Standar

Untuk keperluan analisis kuantitatif digunakan metode komparatif, yaitu melalui

perbandingan dengan unsur standar sejenis. Dilakukan pemipetan terhadap unsur

standar yang telah diketahui kuantitasnya secara pasti sebanyak 10 -30 Jil clan

dipipetkan kedalam kantong polietilen yang telah diisi dengan kertas garing, kemudian

diseal di kedua sisinya. Cuplikan standar ini kemudian dimasukkan ke dalam kapsul

iradiasi bersamaan dengan cuplikan yang akan dianalisis, untuk bersama-sama

diiradiasi.

lradiasi

Cuplikan geologi daD unsur standar yang telah dipersiapkan diiradiasi secara

bersarnaan pada posisi daD kondisi iradiasi yang sarna. Waktu/larna iradiasi tergantung

target radionuklida yang akan dianalisis. Untuk analisis unsur dengan waktu paruh

pendek lama iradiasi 50 detik, unsur dengan waktu paruh sedang 15 menit, dan waktu

iradiasi 2 jam untuk analisis unsur dengan umur paruh panjang. Iradiasi dilakukan pada

system rabit RSG-GAS.
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Pencacahan

Untuk analisis unsur dengan waktu pamh pendek, cuplikan setelah diiradiasi

langsung dicacah, sedangkan untuk unsur -unsur dengan waktu pamh sedang clan

panjang, cuplikan paska iradiasi terlebih dahulu didinginkan, barn kemudian dicacah

dengan spektrometer sinar gamma. Rangkaian alat pencacah spektrometer gamma

dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3. Rangkaian alat pencacah spektrometer gamma (6]

Analisis Data

Pada tahap pertama terhadap data basil pengukuran dilakukan analisis kualitatif

berdasarkan basil pengukuran spektrum energi sinar gamma yang dipaparkan oleh unsur

radioaktif yang terkandung dalam cuplikan. Dari analisis kualitatif dapat diketahui jenis

unsure yang terkandung dalam cuplikan. Berdasarkan data ini maka dilakukan tahapan

..; untuk analisis kuantitatif Analisis kuantitaatif dilakukan dengan

membandingkan laju cacah unsur dalam cuplikan dengan unsur standar pembanding

yang telah diketahui kuantitasnya secara pasti (dengan rumus 1).

laniu1

BASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis kualitatif daD kuantitatif cuplikan geologi dengan metode AAN

yang dilakukan di laboratorium AAN P2TRR ditampilkan pada Tabell daD Tabel 2.
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Dari Tabell. dapat diketahui bahwa ada unsur-unsur yang sarna yang terkandung dalam

cuplikan barn pantai maupun barn gunung seperti Ce, Cr, Co, Fe, La, Lu, Na, Np, Pd,

clan Sm. Selain itu pada batu pantai dapat dianalisis unsur Ca clan Cd yang tidak

terdapat dalam batu gunung. Sedangkan pada batu gunung dapat dianalisis unsur As,

Sb, Th, clan Yb yang tidak ditemukan pada batu pantai. Perbedaan kandungan unsur ini

kemungkinan besar disebabkan karena lokasi pengambilan sampel yang berbeda,

dimana penyusun/unsur yang terkandung dalam suatu batuan tentunya juga dipengaruhi

oleh lokasi pengambilan sampel clan jenisnya.

Demikian juga dari basil analisis kualitatif dapat diketahui unsur-unsur yang

terkandung dalam-sarnple pasir yang dianalisis. Terlihat bahwa unsur yang terkandung

dalarn pasir kotor maupun pasir bersih jenisnya adalah sarna, yaitu Bi, Cd, Cs, Co, Fe,

Eu, K, Pd, La, Lu, Na, Sc, Sm, Th, clan Yb; hanya ada dua unsur yaitu Ce clan Cr yang

terkandung dalarn pasir kotor tetapi tidak ditemukan dalarn pasir bersih (murni). Hal ini

mungkin disebabkan oleh efek dari pembersihan (pemurnian) pasir tersebut.

Dari Tabel 2 dapat diketahui jumlah (kuantitas) unsur-unsur yang terkandung

dalam sampel geologi. Analisis kuantitatif baru dapat dilakukan setelah analisis

kualitatif dilakukan. Dengan telah diketahuinya jenis unsur yang terkandung dalam

cuplikan, maka analisis dengan metode komparatif dapat dilakukan. Disini tidak semua

unsur yang dapat dianalisis secara kualitatif dapat dilakukan analisis kuantitatii Hal ini

disebabkan karena keterbatasan unsur standar pembanding yang tersedia. Jadi analisis

kuantitatif hanya dilakukan terhadap unsur-unsur yang ada standar pembandingnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kandungan Ce, Cr, Cd, La, Sc, dan Sm pada barn

gunung lebih tinggi hila dibandingkan yang terkandung dalam batu pantai. Sedangkan

kandungan Co dan N a dalam batu pantai lebih tinggi dibandingkan dalam batu

gunung.

Kandungan unsur Co, La, Sc, Sm, clan Na dalam pasir kotor lebih tinggi

dibandingkan dalam pasir murni (bersih). Hal ini mungkin efek daTi pembersihan yang

dapat menurunkan kandungan unsur-unsur tersebut yang telah disebutkan dalam pasir

yang telah dibersihkan. Tetapi ada kondisi yang menarik yaitu kandungan Cs clan Cd

dalam pasir bersih adalah lebih tinggi dibandingkan dalam pasir kotor. Disini proses

pembersihan tidak menurunkan konsentrasi unsur tersebut malah menaikan.
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Tabeli. Basil analisis kualitatif cuplikan geologi dengan metode AAN

~ Calsium(Ca), Cadmium(Cd), Cerium(Ce), Chromium

(Cr), Cobalt(Co), Europium(Eu), Besi(Fe), Lantanum
(La), Luthenium(Lu), Neptonium(Np), Paladium (Pd),
Sodium(Na), Scandium (Sc), Samarasium (Sm).

1 Batu pantai

Arsen(As), Antimony(Sb), Bismut(Bi), Cerium(Ce),
Chromium(Cr), Cobalt(Co), Besi(Fe), Lantanum(La),
Luthenium(Lu), Sodium(Na), Neptonium (Np),
Paladium (Pd), Scandium (Sc), Samarasium (Sm),
Thorium (Th), Yterbium (Vb).

2 Batu gunung

Bismut(Bi),Cerium(Ce), Cadmium(Cd), Chromium(Cr),
Cesium (Cs), Cobalt(Co), Besi{Fe), Europium(Eu),
Potasium(K), Lantanum(La), Luthenium(Lu), Sodium
(Na), Paladium (Pd), Scandium (Sc), Samarasium (Sm),
Thorium (Th), Yterbium (Yb).

Pasir kotor3

Bismut(Bi), Cadmium(Cd), Cesium (Cs), Cobalt(Co),
Besi(Fe), Europium(Eu), Potasium(K), Paladium (Pd),
Lantanum(La), Luthenium(Lu), Sodium(Na), Scandium
(Sc), Samarasium (Sm), Thorium (Th), Yterbium (Yb).

4. Pasir bersih

Tabel 2. Basil analisis kuantitatif cunlikan 2eolo2i den2an metode AAN

I 

Arsen (As)

~ Cerium (Ce) 36.17
f CesIum (Cs) 15.62

3.91

I 

Cadmlum_(Cd) 21!1-
~
~

I

-I 
Sodium (Na)

55,97

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa analisis

kualitatif sampel geologi dengan metode AAN dapat dilakukan dengan baik dengan

memanfaatkan neutron yang diproduksi oleh RSG-GAS, sedangkan analisis kuantitatif
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belum dapat dilakukan pada semua unsure yang terkandung dalam cuplikan

disebabkan keterbatasan unsure pembanding yang tersedia..

persis sarna, yaitu ada unsur yang terkandung dalam batuan gunung tetapi tidak

terkandung dalarn batuan pantai dan sebaliknya. Sedangkan unsur -unsur yang

terkandung dalam pasir kotor clan bersih adalah Bi,Cd, Cs, Co, Fe, Eu, K, Pd, La, Lu,
Na, Sc, Sm, Th, dan Yb. Ce, Cr hanya terkandung dalam pasir kotor.

Konsentrasi Ce, Cr, Cd, La, Sc, dan Sm pada batu gunung lebih tinggi

dibandingkan pada batu pantai, kecuali Co dan Na yang dalam batu pantai lebih tinggi.

Konsentrasi unsur Co, La, Sc, Sm, dan Na dalam pasir kotor lebih tinggi dibandingkan

dalam pasir murni sedangkan konsentrasi Cs dan Cd adalah kebalikannya.
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