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ABSTRAK

PERBANDINGAN PERTANGGALAN ABSOLUT (RADIOKARBON) DAN PERTANGGALAN RELATIF
CANDI PRINGAPUS DAN CANDI GONDOSULI. Telah dilakukan penelitian pertanggalan pada
tingga/an candi Pringapus don candi Gondosuli di Kabupaten Temanggung. Propinsi Jawa Tengah. baik
pertanggalan relatif maupun pertangga/an absolut dengan metoda pertanggalan radiokarbon (-IC).
Pencuplikan data (sampling) di lapangan dikhususkan penjaringan data vertikal. sehingga dilakukan
dengan tara pcnggalian (ekskavasi). Data utama berupa tinggalan ekofak berupa sisa organik yaitu
tulang. kayu. arang. kerang. dan artefak berupa kertas. kain dan sebagainya. Sebagai data pembanding
berupa artefak. Analisis data pembanding dilakukan di laboratorium Analisis Ba/ai Arkeologi Yogyakarta.
yaitu ana/isis pertanggalan artefak yang dilakukan sesuai prosedur analisis arkeologis. pada umumnya
didasarkan pada atribut yang masih melekat pada artefak tersebut, sedangkan pertanggalan absohlt
dl"/akukan dengan me/akukan pertanggalan terhadap cuplikan arang don dilakukan di PPNY BATAN
Yogyakarta. Dari hasil pertanggalan relatif berdasarkan isi prasasri dari batu andesit di lokasi candi
Gondosuli menyebutkan angka tahun 754 Saka atou 832 Masehi dan candi Pringapus diperkirakan
dibangun scbelum 850 lvlasehi. sedangkan pertanggalan absolut (pertanggalan radiokarbon I-IC) yang
telah dikoreksi dengan delta IJc dan koreksi lingkaran pohon) diperoleh angka un/uk candi Gondosuli
adalah untuk cup/ikon GDSlLU-2/Spit-7 = (384 -602) Masehi dan GDSlLU-2/Spi/-8 = (452 -652) Masehi
sedangkan candi Pringapus adalah PAP/LU-2/Spit-7 ke bawah = (416 -644) Masehi. Dengan perbedaan

harga pertanggalan ini perlu dilakukan penelitian lanju/an.

ABSTRACT
THE COMPARISON OF ABSOLUTE DATING (RADIOCARBON DAThVG) .4ND RELATIVE DATING OF
PRINGAPUS AND GONDOSULl TE,\-IPLES. The absolute dating (radiocarbon. /./C dating) and relative
dating of Pringapus and Gondosuli temples in Temanggung regency (district) of Central Java Province
have been carried out. The field sampling was done especially with the purpose /0 obtain vertical data. so
that excavation me/hod was adopted in the case. The main data were the ecofac/s of organic habitation
such as bones. woods. charcoals. shells. and paper artefacts. The artefacts data were used as a
comparison. The comparative data analysis were conducted at Yogyakarta archaeological Department
Laboratory. thus included dating of artefacts which were performed according to archaeological analysis
procedures. generally based on the attributes attached to the artefacts. \yhereas the absolute dating of
charcoal samples were performed in the Radiocarbon Dating Laboratory at Yogyakarta Nuclear Research
Center. Based on the relative dating of epigraphy content on the andesit rock from Gondosuli Temple
which showed the year of 754 Saka or 832 AD. the Pringapus Temple was estimated to be built in the 850
AD. According to the absalute dating (Radiocarbon Dating with delta /IC and tree ring corrections) the
age for Gondosuli temple based on GDSlLU-2/Spi/-7 samples is (384 -602) AD and from GDSlLU-2/Spit-8
= (452 ..652) AD.. ~Vith Ihese significant differences in the results obtained. it can be concluded that
culture environment where the sample were collected already existed before the temple was built.. Further

investigation is still required.



PENDAHULUAN candi. Menurut keterangan juru pelihara dan
masyarakat setempat batu-batu candi tersebut
dikumpulkan dari temuan sekitar candi dan
sebagian dari reruntuhan candi Perot (sekitar 300
meter sebelah barat candi Pringapus). Sedangkan
candi Gondosuli secara administratif berada di
desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten
Temanggung, tepatnya 2 km arab selatan kota
Parakan. Secara astronomis situs Gondosuli ini
terletak pad a 3017' 38" BT. dan 70 18' 6" LS. Segi
topografis lokasi situs merupakan lereng dengan
kemiringan lahan 3,75 % merupakan lereng kaki
gunung Sum bing. Ketinggian situs berdasarkan
altimeter Thommen- TX menunjukkan 820 meter
diatas permukaan taut.

Karena telah mengalami kerusakan clan
runtuh secara menyeluruh, maka bentuk fisik situs
candi Gondosuli ini tidak dikenali lagi, yang ada
hanya kumpulan reruntuhan batu~batu candi
dtempatkan pada lahan seluas 14 X 14 meter.
Batu-batu candi terse but daTi bahan barn andesit
antara lain berupa, fragmen menara sudut, yoni,

Iingga, dinding dengan relief, umpak barn, lapik
pemujaan, tutup pagar, ambang pintu, arca nandi
dan sebuah prasasti. Dari sekian barn-barn candi
yang terkumpul masih banyak barn candi yang
tersebar, misalnya di permukiman penduduk
sekitar maupun di dalam kompleks permakaman
umum dekat situs.

Batu prasasti adalah salah satu dari bagian
penting dari situs ini, yang dikenal dengan Prasasti
Gondosuli. Keberadaan barn prasasti nampak
masih insitu, karena melihat bentuk flsiknya yang
besar (panjang 280 cm, lebar 210 cm dan tinggi
diatas permukaan tanah SO cm) sehingga tidak
mudah dipindahkail.

D alam ~embangan penelitian tentJng sejm"Jh

kebudayaan di Indonesia masih banyak celah-celah

yang lemah, salah SCJtu diantru"anya ad.1Jah sangat ~ya

bahkan minus infonnasi kronologi yaitu peI1anggalan obyek

arnatan. Sejauh ini metoda intelprelasi pertanggalan

tinggajan arkeologi di Indonesia, khUStN1ya candi-amdi di

Indonesia dilakukan seaIrn relarit: yaitu memanfuamn anaIi'>i'>

~ernbangan td<nologi artefaktual (pemIaIan) dan

sedimentasi lantai gua Pertanggalan relarif tetm1t sangJ3t

lemah, daIam ar1i masih dapat teljadi silang penciapat

Mengingat pentingnya peI1anggalan daIam M arkoologi
rnaka data anaIiI;i'> mengenai peI1anggalan mutlak (am,Iut)

mendapat peIt1atian khusus.

Salah satu metoda pertanggalan mutlak

yang banyak dimanfaatkan dalam studi arkeologi,

karena dinilai cukup efektif adalah analisis

pertanggalan radiokarbon (14C) atau Radiocarbon

Dating. Dengan telah tersedianya teknik ini di

Indonesia (khususnya di PPNY BATAN

Yogyakarta) maka pertanggalan candi di Indonesia
dirasa sangat mendesak untuk dilakukan, sehingga

alur jenjang kehidupan sejarah di Indonesia.

Ruang lingkup penelitian adalah candi-candi di

Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah,

yaitu dipilih candi-candi dengan lingkungan

sekitamya belum atau sedikit mengalami

gangguan (disturbed). Uji berupa tinggalan
organik pada habitasi/lingkungan terkait yang

berasosiasi budayanya dan diasul!1sikan dapat

mewakili masa buat clan masa pakai bangunan

candi yang bersangkutan.

Secara administratif candi Pringapus

terletak di desa Priangapus, Kecamatan Ngadirejo,

Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya

sebelah barat laut kota Temanggung. Secara

astronomis terletak pada 30 14' 27" Bujur Timur

(BT) dan 70 14' 5" Lintang Selatan (LS). Daerah

situs Candi Pringapus dan sekitamya merupakan

daerah endapan lahar gunung Sindoro. Ketinggian

situs berdasarkan pengukuran dengan altimeter

Thommen- TX menunjukkan angka 870 meter

diatas permukaan lalit, dengan kemiringan lahan

3,75 %.

TATA KERJA

a. Bahan

I. Arang Ods LU-2/Spit 7, Spit 8, PAP\LU-2/Spit
7 ke bawah (Balai

Arkeologi).

2. Asam Oksalat (NBS 4990 C)

3. Litium (LCA, USA)

4.Es kering, gas CO2, gas O2 (Aneka Gas)

5.Nitrogen Cair (PPNY)

6. Benzen, H3P04 (PA, Merck)

7. PPO, POPOP (Packard)

Candi Pringapus merupakan candi agama
Ciwa (Hindu), karena terdapat arca Nandi di
dalam garbhagrha, karena Nandi merupakan
kendaraan dewa Ciwa (Tri Mrantasi, 1986).
Halaman sekitar candi terdapat batu-batu candi
dan beberapa arca serta fragmen-fragmen batu
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8. Kromium Alumina (Kal-Chemie)

9. Glass wool, qua11z wool (Heraeous)

10.Ascarite II (Thomas -Scientific)
llllC~ H2SOi, KMnOi, nos, NaOH, 0l0 (P A, Fisher)

12. Film B&W, Colour, Slide

b. PERALATAN

(Task.lnc.USA)

(Packard 2000 CNLL)

(VG ISOGAS SIRA 9)

(Balai Arkeologi)

I. Benzen Synthesizer

2. Liquid Scinto Counter

3. Spektrometer Massa

4. Peralatan ekskavasi

CARA KERJA

Analisis data pembanding dilakukan di

laboratorium Analisis Balai Arkeologi

Yogyakarta. Analisis pertanggalan artefak

dilakukan sesuai prosedur analisis arkeologis, pada

umumnya didasarkan pada atribut yang masih

melekat pada artefak tersebut. Adapun tujuan

pemanfaatan pertanggalan melalui analisis

radiokarbon bagi perkembangan studi arkeologi di

Indonesia, khususnya uji pertanggalan mutlak

bangunan candi adalah dengan melakukan

pengujian pertanggalan dengan uji silang (cross
checking) hasil pertanggalan radiocarbon dating

dengan hasil interpretasi pertanggalan relatif

sebelumnya yang terjabar dalam tinggalan candi,

khususnya Candi Pringapus dan Candi Gondosuli

di Kabupaten Temanggung.

Penjaringan data dikhususkan penjaringan

data vertikal sehingga dilakukan dengan teknik

penggalian (ekskavasi) dengan sistem spit.

Adapun cara penentuan kotak ekskavasi atau titik

sampling dilakukan dengan pertimbangan tertentu

(purposif sampling). Yang dimaksud

pertimbangan tertentu adalah pertimbangan

berdasarkan pustaka acuan tentang percandian dan

intuitif pakar arkeologi klasik khususnya

pengetahuannya pada percandian untuk penentuan

di titik mana sebagai kotak uji untuk dapat

memperoleh cuplikan yang akurat dan

representatif. Adapun bentuk dan analisis data

disesuaikan dengan jenis data maka tahapan ini

dipilah menjadi data utama dan data

pembanding/pendukung.

Untuk penjaringan data vcrtikal dalam

penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan
metoda tersebut diatas, dan ditentukan luas kotak

gali (ekskavasi) berukuran 150 X 150 cm,

penggalian per-spit dengan interval atau jarak

antar spit 20 cm disesuaikan dengan kondisi

tanahnya. Pelaksanaan diawali dengan observasi

lingkungan sekitar sinJS guna pertimbangan daIam penentuan

kot\k gali (lubang uji) ekskavasi. Bert:lasarkan hasil observa5i

di I.apangan tersebut dapat menentukan gambaran llmum

letak lubang uji (seJanjutnya disingkat LV) yaitu di bagian

belakang. depan, sebelah kin dan kanan bangunan candi di

luar maupun di daIam ~ dengan jarak tidak terlalu jauh

dari b..1r1gunan candiyang ~gkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Pertanggalan Relatif

Pencuplikan data (sampling) di lapangan
dikhususkan penjaringan data vertikal, sehingga
dilakukan dengan cara penggalian (ekskavasi).
Adapun penentuan titik sampling (kotak
ekskavasi) dilakukan pertimbangan tertentu

(purposif sampling).
Data utama berupa tinggalan/sisa bahan

organik : arang, kerang serta bahan lain misalnya
tulang dan sebagainya. Pada penelitian ini sampel
yang diamati adalah arang. Sedangkan sebagai
data pembanding berupa artefak clan sedimentasi
lantai gua.

Analisis data utama dilakukan di
laboratorium Pertanggalan Radiokarbon PPNY
BAT AN Yogyakarta. Sebagai langkal1 pertama
adalah perlakuan awal berupa pcncucian sam pel
arang dengan air biasa, dibersihkan dari pengotor-
pengotor terutama tanah, dibilas dengan akuades.
Kemudian dilakukan perlakuan pencucian dengan
metoda asam-basa-asam (A-B-A), yaitu direndam
dengan as am (HCl 0,2 N), kemudian dicuci
dengan akuades, diikuti dengan basa (NaOH 0,2
N) clan dicuci dengan akuades, diakhiri dengan
pencucuian asam sarna dengan yang tersebut di
atas. Setelah dikeringkan pada suhu l2SoC, arang
tersebut ditimbang :i: 5 gram, clan siap untuk
dibakar hingga (disintesis) menjadi benzen (C6H6).

Setelah disiapkan sintilator dengan wadah
vialnya maka analisis dilanjutkan dengan
pencacahan radioaktivitas 14C dengan mengguna-
kan alat pencacah kelip cair latar rendah (low level

liquid scintillation counter).

Dengan membandingkan aktivitas jenis 14C
daTi cuplikan dengan standar maka akan dapat

dihitung pertanggalan (umur) cuplikan (2,3,4,5,).

a. Situs Candi Pringapus

lSSN 0216-3128Wisyachudin F.., dkk,
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dalam. Pertimbang~ ini berdasarkan adanya

indikasi temuan fragmen tembikar hias hasil

observasi I ingkungan yaitu pada dinding

penggalian penduduk. Keberadaan temuan
tersebut hampir mencapai 200 cm dari permukaan

tanah.

Teknik penggalian/ekskavasi pada situs ini
tetap menggunakan sistem spit, tetapi berbeda
dengan teknik penggalian di situs Candi Pringapus
yaitu dengan interval masing.masing spit dari awal
sampai akhir berjarak 20 cm. Pertimbangan
penetuan interval spit ini berdasarkan estimasi
perolehan data dan kondisi tanah berupa tanah
endapan debu volkanik yang bertekstur lepas
relatip mudah dalam proses penggaliannya. Luas
kotak gali 2 x 2 meter namun pada kedalaman
tertentu dilakukan penggalian hanya separuh kotak
gali. Hasil penggalian diperoleh 3 kotak gali yaitu
: Kotak LU.I/GDS, Kotak LU.2/GDS clan Kotak
LU.3/GDS. Pada makalah ini yang akan diuraikan
hanya Kotak LU.2/GDS karena temuan cuplikan
arang relatif lebih banyak d kotak tersebut
dibanding dengan kotak lain ( di kotak lain ada
tetapi belum rnemenuhi berat minimal yang
dibutuhkan untuk analisis). Kotak LU.2/GDS ini
terletak di sebelah tirnur dari reruntuhan Candi
Gondosuli clan masih dalam lingkungan pagar
batas kompleks candi. Jenis tanah permukaan
merupakan tanah endapan abu vulkanik wama
coklat kekuningan. Penggalian sampai pada
kedalaman 200 cm atau spit 10. Temuan
artefaktual berupa fragmen tembikar kuna dengan
berbagai bagian, di antaranya ada fragmen
tembikar hias, sedangkan temuan arang lebih
banyak dibanding dengan LU.l/GDS. Temuan
sisa arang mulai nampak pada spit 7 hingga spit
terakhir, dibarengi pula intensitas temuan temuan
fragmen tembikar kuna. Mengamati jumlah,
keletakan dan gejala keterkaitan dengan data
pendukung maka temuan sisa arang pada spit-spit
terakhir lubang uji ini layak untuk dijadikan
cuplikan analisis radiokarbon.

Salah satu batu yang diketemukan pada
situs Gondosuli berupa barn prasasti seperti tekah
dijelaskan di atas. Isi prasasti dari batu andes it ini
menyebutkan Dang Karayan Pu Palar, bangunan
suci Sang Hyang Witang (candi Gondosuli),
sengkalan di Sangaha Alas Partapan (= tahun 754
Saka atau 832 Masehi). Juga menyebutkan
kekuasaanya yang luas dan sanak saudaranya yang
banyak. Prasasti yang ditulis dengan huruf Jawa
Kuna dengan bahasa Melayu Kuna terdiri dari 14
baris, isinya telar dikupas oleh beberapa sarjana

Candi Pringapus memiliki arah hadap ke
barat, dilaksa-nakan penggalian (ekskavasi)
sebanyak 5 kotak gali (lubang uji), pada bagian
depan clan kanan bangunan candi. Karena pada
bagian kiri bcrupa sawah clan bagian belakang
mengalami gangguan yaitu terdapat rumah
pennanen pendududuk sangat rapat. I-lasil
penggalian diperoleh 5 kotak gali yaitu : Kotak
LU.l/PAP, Kotak LU.2/PAP, Kotak LU.3/PAP,
Kotak LU.4/PAP, Kotak LU.5/PAP. Pada
makalah ini yang diuraikan hanya pada Kotak
LU.2/PAP karena pada kotak inilah diperoleh
cuplikan arang. Kotak ini terletak pad a jarak 51
meter sebelah barat laut bangunan candi pada
sawah milik penduduk setempat dengan tanaman
tembakau. Alasan pemilihan tempat ini karena
pada dinding irisan pematang teras iring
didapatkan lapis tanah yang berlainan dengan jenis
tanah pennukaan clan tampak adanya temuan
fragmen tembikar kuna. Jenis tanah geluh
lempungan warna coklat kehitaman. Lubang uji ini
digali hingga kedalaman 110 cm atau sampai pada
spit 10 spit awal sedalam 20 cm clan selajutnya
masing-masing spit interval 10 cm. Temuan
artefaktual meliputi fragmen tembikar, keramik
clan fragmen batu candi yang terbuat daTi batu
andes it. Sedangkan ekofak berupa arang telah
rapuh dan menyatu dengan tanah. Mulai spit 7
penggalian dilakukan hanya separuh kotak bagian
barat, dimaksudkan untuk efisiensi waktu clan
intensif dalam pengerjaan juga karena mulai spit
clan pada bagian ini nampak intensitas temuan
terutama arang lebih menarik dibanding bagian
kotak sebelah timur. Pad a spit-spit terakhir banyak
ditemukan arang yang bercampur dengan tanah
maupun adanya lapis tanah warna kehitaman
mengandung arang (karbon). Disamping itu
didukung adanya temuan fragmen tembikar dan
fragmen batu candi, sehingga pacta kotak ini pacta
spit-spit terakhir temuannya secara khusus dinilai
lebih menarik untuk bahan kajian analisis
radiokarbon. Dari peneliti Tri Mrasanti (10)
menyebutkan bahwa bangunan candi Pringapus
didirikan sebelum tahun 850 Masehi.

b. Situs Candi Gondosuli

Arah hadap candi ini tidak jelas, karena
hanya merupakan kumpulan batu-batu candi .
Pada situs ini untuk menjaring data ditentukan
sebanyak 3 lubang uji dengan penempatan kotak
di sebelah selatan, timur clan utara. Alasan hanya
menggali 3 kotak uji karena efisiensi waktu clan
terbatasnya tenaga, serta pertimbangan kemung-
kinan lapis budaya pacta yang akan dicapai sangat~

Wisyachudin F., dkkISSN 0216-3128
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an tara lain JG,de Casparis dengan artikelnya
berjudul"lnscriptie uit de Sailendra tijd" (10).

2. Pertanggalan Absolut

Dari percobaan pertanggalan absolut
(radiokarbon) yang telah dilakukan diperoleh hasil
seperti yang terlihat pada gambar-gambar dan
tabel. Data tabel I pada kolom 4 terlihat data
pertanggalan GDS I/LU-2/Spit-7 (Candi
Gondosuli) sesudah dikoreksi dengan delta 13C =

1574,16 * 52,21 BP, kemudian dikoreksi dengan
koreksi lingkaran pohon (tree ring correction)
akan terlihat pada gambar I, bahwa harga
pertanggalannya berkisar dari (384 -602) Masehi.

Sedangkan GDS I/LU-2/Spit-7 clan PAP/LU-
2/Spit- 7 ke bawah masing-masing (452-652) clan
(416-644) Masehi.

-.-
Gambar 3. Hasil Pertanggalan Cuplikan GDS II/LU-

2/Spit-8 terkoreksi delta IJc dan
/ingkaran pollon

Tabel I. Harga Pertanggalan Absolut dan Relatif

No,!cuplikan Idl3C
.-

Potangg;I!M
AisJlut(BP)

Pcl1;u1ggaJiUl
Relatif

I-ialga
iPeltU1ggalaIJ
Setelah
iDiko~
i Ling!alriU1

'Pohon

GDS/LU-2 !

Spit-7
(~i)

-2397 !. 754 Saka(&32 1 (384-602)

MJRhi) Mm1i1574,16=
52,21

GDSiLU-2 1 -24.14 r 4i6,82: Spit-8 ,39

(~uIi)

754 $aka (832 1(452 -652)
M~hi) M~hi

e.-... --
Gambar J. HasiJ PertanggaJan Cup/ikan GDS l/LU-

2/Spit- 7t,'Tkon!l..1i (leba Uc (laJ/ liIlgkanut

pol/on
PAP/LU-2

Spi!>?

(Pringapus)

-23,14 /.1520,46:

63,iS

Sebelum 850
Masehi

(416 -644)
M~hi

KESIMPULAN

.--

Hasil penelitian tahap penjaringan data
lapangan pada umumnya telah berhasil baik,

dengan mendapatkan cuplikan pertanggalan yang
memadai.

Hasil temuan dari kedua lingkungan candi
tersebut diperoleh cuplikan sebagai data utama

yang diinginkan yaitu berupa arang denganjumlah
yang memenuhi batas minimal. Untuk Candi
Pringapus analisis cuplikan dapat diwakili
cuplikan hasil dari kotak LU.2/PAP, sedangkan
untuk situs Candi Gondosuli dapat diwakili
cuplikan arang dari kotak LU.2/GDS keduanya
terletak pada spit-spit terakhir. Dari hasil
pertanggalan absolut dan relatif ternyata ada
perbedaan yang signifikan. Hal ini disebabkan

-.-
Gantbar 1. Hasi! Pertangga/an Cup/ikan PAPILU-1!

Spit> 7 terkoreksi delta IJC dan

/ingkaran pollan
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lingkungan budaya dimana cuplikan arang
diperoleh, sudah ada sebelum candi-candi terse but

dibangun. Untuk mengetahui hal-hal yang erat

kaitannya dengan keperluan tersebut sangat perlu
dilakukan penelitian lanjutan.
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TANYA JAWAB

Wlsnu Arya Wardhana :

-, Candi Pringapus dan candi Gondosuli termasuk
candiBuddha atau Hindu?

-., Tinggalan "kertas" diperoleh dati mana?
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