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ABSTRAK

IDENTIFIKASI KOMPOSISI KIMIA DAN PENENTUAN KADAR V, As. Cr DAN Fe DALAM P ARTIKU-
LAT UDARA SEKITAR YOGYAKARTA DENGAN METODE AKTIVASI NET RON. Analisis pengaktifan
netron dapat diterapkan untuk identifikasi komposisi kimia don penentuan kadar II; As, Cr dan Fe dalam
partikulat udara sekitar Yogyakarta. Pencuplikan udara dilakukan di beberapa lowi Kodya Yogyakarta
meliputi daerah sekitar: Ggo Narada Gandok sekitar Ringroad Utara (Pas AI), simpang empat )1. Mentri
Supeno, Tungkak (Pas A2), Purbanegaran GK II (Pas A3), simpang emmpat )1. Wirobrajan (Pas A4),
Simmpang empat )1. Labda Adisutjipto (Pas A5), Pasar Sentul (Pas A6) dilakukan dengan menggunakan
low volume sampler danfilter udara jenis fiber glass tipe millipore AP don di daerah sekitar: PPNY (Pas
81) don )1. Gejayan (Pas 82) dengan menggunakanfilter jenis selulosa ripe TFA 2133 ddan pencup/ik
High volume sampler. Pencuplikan udara dilakukan dengan memperhhitungkan kepadatan arus lalu lintas
di /okasi pengambilan sampel udara. Filter kemudian diaktivasi di fasilitas nuklir reaktor Karlini dengan.
daya 100 kfV dan flub rerata 1,04 x lOll n.cm-2.s.' per tang gal 10 )anuari 1995. Dari hasil penelitian
diperoleh bahwa kadar partikulat V terukur berkisar antara 81,5 -264,9 ng/mJ udara, kadar As berktsar
antara 56,7- 596,4 ng/mJ udara, kadar Cr berkisar antara 30,5 -153,8 ng/mJ udara dan kadar Fe antara
22,4 -/08,2 ~g/mJ udara. Ketelitianjasil penelitianjika dibandingkan dengan kadar yang tercantum da-
lam sertifikat untuk material acuan SRM /633a berturut-turut untllk V; As; Cr dan Fe adalah 2/,/%;
/3.9%; 7,7% dan 13,3%. Konsentrasi V, As, Cr dan Fe yang terukllr di \vilayah Kodya Yogyakarta masih
diba\vah bolas .yang direkamendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (JVHO) tahun /987.

AllSTI~ACT

IDENTIFICATION OF CHHE/\-IfCAL COMPOSITION AND ,\.fEASUREMENT OF V, As, Cr AND Fe IN
YOGYAK..IR7:4 .4MBIENTAJR PARTICULATE BY NEUTRON ACTIVATION Iv/ETrIOD. ..Ictivation neu-
tron analysis can be used to identify chemical coli/position and measure V, As, Cr and Fe contents in
Yogyakarta ambient particulate. The air sampling has been done around Yogyakarta city such a.r: Gg.
Narada Gandok around North Ringroad (A1 post),. Mentri Supeno cross road (A2 post), Purbanegaran
GK II (A3 post),. fVirobrajan cross road (A4 post),. Adisuljipto (A5 post), and in front ofSentul market on
JI. Sultan Agung with low volume sampler equipped with AP millipore fiber glass filter. Other places used
for air sampling were around PPNY, JI. Babarsari (BI) and Jl. Gejayan (B2) by using high volume sam-
pler equipffed wi!P' ~F A 21133 se:ies filter. The filter was irradiated at Kart~ni r.eactor at the average of
1,04 x 10 n.cm.s on Januarl 10, 1995. The V, As, Cr and Fe content In aIr around Yogyakarta re-
spectively }vas: 81.5 -264.9 ng/mJ air; 56.7 -596.4 ng/mJ air; 30.5 -153.8 ng/mJ air and 22.4 -108..
J.!g/mJ air. The acuracy of the analysis met~ode was checked by comparing the analysis result to the cer-
tificate label of the reference material SRM 1633a. The accuracy }vas: 21.1%; 1j.9%; 7.7% and 13.3%
for V, As, Cr and Fe. The V; As, Cr and Fe content in air particulate around Yogyakarta is still the below
permissible level of the ~Vorld Health Organization (WHO) in 1987.

PENDAHULUAN
U dara sebagai kebutuhan mahluk hidup yang

paling hakiki kualitasnya tidak dapat
didetinisikan secara spesifik mengingat ban yak-
nya variabel yang mempengaruhi. Akan tetapi
kualitas udara ini perlu diperhatikan mengingat
pendayagunaan udara dalam kehidupan manusia
sangat terkait dengan kualitasnya. Pencemaran

udara merupakan salah satu jenis pencemaran
lingkungan, yang pada mulanya tidak begitu
diperhatikan karena sifat fisik udara yang tidak
terwujud clan manusia tidak merasakan
kehadirannya sebagai suatu kebutuhan.
Pencemaran udara terjadi bila komposisi atmosfer
berubah secara signifikan. Campuran heterogen



Pada penelitian ini dengan menggunakan
teknik analisis pengaktifan netron dilakukan
idcntifikasi tcrhadap kadar unsur-unsur V, As, Cr
dun Fe diudara. Alasan dipilihnya unsur tersebut
karena:

I. Toksisitas (V, As dun Cr mcrupakan unsur

ymlg mcmpunyai toksisitas tinggi).
2. Kepekaan metode analisis terhadap unsur-

unsur tersebut.
3. Tingkat impuritas unsur-unsur tersebut Qalam"

filter yang rendah.
4. Kadar dalam sumber pencemar potensial (V

dan As terutama dihasilkan dari proses
pembakaran bahan bakar fosil, Fe dan Cr
terutama oleh proses mekanik).

TATAKERJA

Alat

I. Pompa hisap (High volume sampler) Staplex.
2. Pompa hisap (Low volume sampler) L-20

SIBA T A
3. Stopwatch.
4. Neraca.
5. Ampul poliethilen.
6. Alat gelas.
7. Reaktor Kartini 100 kW lazy Susan.
8. Perangkat spektrometri gamma MCA Ortec

7010 Series 7000 yang dilengkapi Detektor
Ge(Li) Ortec ModeI8001-1026-NS.

9. Pipet clan mikropipet..
10. Solder.

Bahan

I. Filter selulosa TFA 2133. -
2. Filter Fiber Glass Milipore tipe AP.
3. Larutan standar V, As, Cr dan Fe.
4. Aquadest.
5. Material acuan SRM 1633a.

Cara Kerja

o. Pembuatall Clip/ikon stondar.
Pembuatan cuplikan standar dilakukan

dengan mengencerkan sejumlah berat tertentu
untuk masing-masing unsur V, Cr, As dan Fe
dengan pelarut sampai mencapai konsentrasi yang
diinginkan. Selanjutnya dari larutan standar
tersebut diambil sejumlah tertentu dan dimasukkan
ke dalam ampul polil:thill:ll, kcmudian di soldcr
dan diiradlasi.

substansi seperti debu, garam clan bermacam-
macam gas, memasuki atmosfer melalui sumber
alamiah dan yang berosal dari tindakan manusia

(anthropogenic) (Dix, 1981).
Pencemaran udaro dipengaruhi oleh jcnis

dan konsentrasi pencemar, disamping faktor
mctcrcologis, stabilit:ls atmosfer lct:lk geogr:lfi clan
topografi, curah hujan clan lain sebagainya. Secara
garis besar pencemar udara terdiri dari dua
golongan yaitu partikulat: berupa padat clan cair
clan gasluap. Pencemar partikulat dibedakan
menurut penyusunnya yaitu organik clan
anorganik. Kedua jenis partikulat ini masih dapat
dibedakan berdasarkan solubilitasnya. Sedangkan
pencemar gas/uap terdiri dari gas yang larut clan
yang tidak larut dalamair. Disamping itu masih
ada jenis gas yang tidak larut clan tidak bereaksi
dalam air tapi teradsorpsi oleh media. Partikulat
mempunyai karakter fisik: ukuran, cara pemben-
tukan, sifat pengendapan clan sifat optik. Ukuran
berkisar antara 0,002 !.lm sampai 500 !.lm. Pad a

umumnya partikel yang menjadi pencemar udara
berada pada ukuran 0,01 -100 !.lm. Karakter kimia

meliputi komposisi orgamk (yang umum
ditemukan adalah phenol, asam organik clan
alkohol) clan anorganik (berupa nitrat, sulfat clan
logam sperti Fe, Pb, Mn, Zn dan V), sedangkan
karakter biologi mengidentifikasikan partikulat
sebagal bakteri virus, spora serbuk sari dan lain-
lain. (Cox, 1987).

Tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh
pencemaran udara khususnya partikulat ber-
ganrung pacta dosis paparan. Dosis merupakan
fungsi konsentrasi dan 1amanya paparan pad a
konsentrasi tersebut. Pacta konsentrasi tinggi

partikulat yang tersuspensi mengakibatkan
gangguan pacta sistem pemafasan. Partikel yang
masuk dan tertinggal dalam paru-paru mungkin
berbahaya bagi kesehatan karena : bersifat racun
secara kimiawi dan fisika, bersifat Inert (tidak
bereaksi) tetapi tinggal dalm sistem pemafasan,
membawa molekul gas yang berbahaya baik
dengan cara adsorpsi maupun absorpsi.

Yogyakarta seperti umumnya kota besar
lainnya menghadapi masalah pencemaran udara,
dalam hal ini partikulat. Kodya Yogyakarta
merupakan daerah yang padat penduduknya dan
juga padat lalu lintasnya, tetapi sedikit industrinya.
Topografi relatif datar. Sehingga prediksi sumber
pencemar partikulat adalah dari kendaraan
bermotor, debu alamiah dari tanah, limbah
domestik, gunung Merapi dan Samudra Indonesia.~



b. Pe/lcup/ikan uclara clan per/akuan pra iracli.

asi.
kalibrasi I/W yang merupakan garis lurus dengan
persamaan A/W = a + b.(I/W). Slope (kemiringan)

daTi kurva kalibrasi cuplikan standar adalah b clan
b/a adalah berat unsur yang telah ada pada latar
pembuatan kurva kalibrasi sebelum penambahan
unsur standar. Latar yang dimaksud adalah
adanya unsur tersebut dalam pelarut, ampul yang
digunakkan untuk iradias1, pencacahn clan lain-
lain.

Cup!ikan yang akan ditentukan kadarnya
setelah menga!ami perlakuan yang sarna dengan
cup!ikan standar, dihitung dengan rumus: Wc =
A(to)/Rs. Wc = berat unsur yang diperhatikan

da!am cup!ikan, A(to) merupakan aktivitas awa!
unsur pada cuplikan yang diana!isis, dan Rs
merupakan laju cacah spesifik unsur tersebut.

Konsentrasinya dalam udara dinyatakan
dengan: K = Wc/ec .V dimana V adalahh volume

udara yang dianalisis (merupakan fungsi debit
pompa dan. waktu pencuplikan udara), dan eo
merupakan efisiensi pencup!ikan.

e. Uji kua!itas hasi! analisis
Uji kualitas hasil analisis dapat di!akukan

dengan uji linearitas secara statistik menggunakan
uji F (F test) dan uji korelasi absis dan ordinat.
Selain itu dilakukan juga uji kadar cuplikan
dengan menganalisis kadar suatu unsur dalam
material acuan (reference materia!) yang
diper!akukan sebagai cuplikan yang tidak
diketahui kadamya. Hasil ana!isis kadar usur-
unsur tersebut dibandingkan dengan harga kadar
yang tercantum pada sertifikat materia! acuan.
Ketepatan hasil pengukuran ditentukan dari
kemampuannya mendekati harga yang tercantum
da!am sertifikat. Uji yang dilakukan dinyatakan
dalam prose~tast: ketelitian sebagai berikut:

&:.£

x 100% .(1)
I K.r
Dimana Ku merupakan kadar terukur dan K,
ada!ah kadar yang tertera di da!am sertifikat
materia! acuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filter yang akan digunakan sebelumnya
dikondisikan pad a temperatur 200 C. Pencuplikan
udara dilakukan pada hari-hari kerja dan diantara
jam 11.00 -14.00 yaitu dengan melewatkan udara
pad a pompa Low volume sampler yang dilengkapi
filter fiber glass Millipore AP selama 2 jam pada
beberapa lokasi yang telah ditetapkan mmeliputi
daerah sekitar: JI. Ringroad Utara, JI.. Mentri
Supeno Purbanegaran, JI. Wirobrajan, JI. Laksda
Adisutjipto, JI. Sultan Agung. Sedanngkan di
sekitar JI.. Babarsari dan JI. Gejayan dilakukan
dengan pencuplik udara High volumme sampler
yang dilengkapi filter selulosa tipe TFA 2133
selama 20 men it. Filter yang telah digunakan
dibagi menjadi dua bagian dan dimasukkan ke
dalam ampul poliethilen. Satu bagian mendapat
iradiasi dalam waktu pendek dan satu bagian
lainnya mendapat iradiasi dalam waktu panjang.

c. /radiasi dun Pencacahan cuplikan
Cuplikan standar dan cuplikan udara pada

filter diiradiasi dalam fasilitas iradiasi Lazy Susan
reaktor Kartini yang mempunyai daya 100 kW dan
rerata tluks netron 1,04 x 1011 n.cm-2.s.t per
tanggal 10 Januari 1995. Waktu iradiasi,
pendinginan dan pencacahn yang dilakukan
adalah:

I. Radionukklida umur pendek diiradiasi 10
menit, didinginkan 5 menit daD dicacahh
selama 600 detik.

2. Radionuklida umur tengahan diiradiasi 5 jam,
didinginkan 1-3 hari dan dicacah selama 1000
detik.

3. Radionuklida umur panjang diiradiasi 5 jam,
didinginkan 2-3 minggu dan dicacah selama
4000 detik.

Pencacahan dilakukan dengan spektro-
metri gamma dengan kondisi:

-HV = 2500 volt
-Coarse gain = 30
-Fine gain = 7,5
-shaping time = 1,5 ~s.

d. Evaluasi hasil
Hasil pengukuran aktivitas cuplikan standar

dan cuplikan udara digunakan untuk menghitung
kandungan unsur V, Cr, As daD Fe dalam cuplikan
udara. Selanjutnya dibuat kurva cacah versus
berat unsur cuplikan standar dengan absis adalah
berat unsur (W) dan ordinatnya aktivitas (A). Laju
cacah spesifik (Rs) ditentukan dengan
menggunakan harga intercept (a) dari kurva

Semenjak dikeluarkannya UU. no. 4 tahun
1982 yang mengatur pengelolaan lingkungan,
perhatian terhadap kulaitas udara ambien cukup
besar. Tindak lanjut dari kelunrnya UU. tersebut
adalah keluamya Keputusan Menteri Negara
Koordinator Lingkungan Hidup no.: KEP.



Gambar 1. Kurva kalibrasi Berat versus Aktivitas
unsur V.

Ha$il pengamatan pad a beberapa lokasi
pengambilan cuplikan dapat dilihat pada tabel 2.
Nampak bahwa kadar V dan As pada lokasi-lokasi
pinggir jalan raya (A2, A3, A4, AS, A6 daD 82)
yang dekat dengan sumber pencemar potensial
utama yaitu kendaraan bennotor relatif lebih besar
dibanding lokasi yang jauh dai jalan raya (A I,

81).

02/MENKLH/I/1988 ten tang pedoman baku mutu
lingkungan yang termaktub di dalamnya baku
mutu bagi udara ambien maupun emisi beserta
metode analisis dan peralatan standar yang

digunakan.

Kulibrasi antara bcrat standar (W) unsur-
unsur V, As, Cr clan Fe dengan aktivitas hasil
cacah (A) masing-masing unsur tersebut dilakukan
dengan regressi linier sehingga diperoleh
persamaan garis dengan harga intercept (a) slope
(b) seperti tertera pada tabel I. Uji statistik yang
dilakukan terhadap persamaan garis regresi linier
yang diperoleh adalah uji nilai r (korelasi) dengan
membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel
clan juga uji F (F test). Hasil uji statistik an tara
aktivitas versus berat unsur cuplikan standar
menunjukkan bahwa garis regresi yang dihasilkan
memenuhi syarat liniaritas clan koefisien
korelasinya lebih besar dari harga tabel.

Tabell. Hasil regresi clan uji liniaritas berat unsur-
unsur V, As, Cr clan Fe dengan aktivitas
awal.

Tabcl 

2. Kadar unsur V, As, Cr dan Fe di udara

wilayah Kodya Yogykarta.

Lokusi

Pencurli
kall

~-

I. Hasil pcrhitung~~k~dar unsur dalam udara

As
(ng;m)

TO
97,6
88,2
83,3
56,7
TD
154,7
596,4

-0--

(ng/m)
152.1
123,4
149,6
TO
153,9
TO
30,5
37,7

-Fe-

(~g/m3)
90,8
99.7
108,2
58,7
85,4
87,4
22,4
46,5

(ngtm)
TO
TO

264,9
119,5
TO
252,9
81,S
139,2

Al

A2
A3
A4
AS
A6
BI
82

Hubungan antara aktivitas per bcrat (A/W)
versus seperberat (l/W) cuplikan standar
menghasilkan besaran yang disebut laju cacah
spesifik (Rs) atau laju cacah per berat. Laju cacah
spesifik ini merupakan intercept (a) dari regressi
antara harga (I/W) dan (AIW) dari masing-masing
unsur V, As, Cr dan Fe. Nilai laju spesifik akan
digunakan untuk menentukan berat unsur yang
terdapat di udara dengan persamaan (Wc) =

A(to)/Rs.

A= pencuplikan dengan Low volume sampler dan filter
fiber glass tipe millipore AP.
B = Pencuplikan dengan Highh volume sammpler clan

filter selulosa tipe TFA 2133.
TO = tidak terdeteksi.

lni menunjukkan bahwa V dan As yang
tem1asuk fine particles dihasilkan oleh jelaga,
sui fat, pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas
industri lainnya, sehingga bisa dipakai sebagai
indikator pencemaran bahan bakar fosil.
(Harasawa). Unsur Cr merupakan partikel yang
dihasilkan baik oleh proses mekanik maupun
pembakaran, sedangkan Fe dihasilkan dari proses
mekanik.
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cukup mcmadai untuk kepcrluan nnniisis,

sednngkan untuk V perlu dikaji lagi mengingat
umur para V sangat pcndek sehinggn diperlukan

sistcm pneumatik.

(uo)

Gambar 2. Kurva kalibrasi Berat versus Aktivitas
unsur As.

~

Gambar 4. Kurva kalibrasi Berat versus Aktivitas
unsur Fe.

KESIMPULAN

'0"" 

(.,1

Gambar 3. Kurva kalibrasi [3erat versus Aktivitas

unsur Cr.
2.

Berhubung di Indonesia baku mutu udara
ambien bagi partikel V, As, Cr dan Fe belum
ditetapkan maka digunakan garis pedoman
penentuan nilai ambang batas pencemar udara (V,
As clan Cr) untuk negara-negara Eropa yang
dikeluarkan WHO tahun 1987. Untuk unsur V
yang teramati dalam penelitian ini, masih di bawah
batasan yang disarankan (I j.lg!m3). Untuk As
karena karsinogen tidak terdapat nilai ambang
batas yang direkomendasi-kan. Hanya disarankan
untuk konsentrasi I ~lg/m3 di udara. Sedangkan
untuk Cr hanya Cr(VI) yang karsinogen sehingga
disarankan untuk kadar Cr(VI) 1 ~g/m3 di udara.

Oari uji kadar material acuan (SRM 1633)
yang dilakukan, hasil analisis yang diperoleh jika
dibandingkan dengan kadar yang tertera di dalam
sertifikat material acuan tersebut diperolehh
ketelitian hasil untuk unsur-unsur V, As, Cr dan Fe
adalah berturut-turut: 21,1%; 13,9%; 7,7%;
13,3%. Ketelitian pengukuran As, Cr clan Fe

3.

4.

Hubungan an tara be rat cuplikan standar (X)
dengan aktivitas (Y) ditunjukkan oleh
persamaan-persamaan berikut:
Unsur V: Y = 27,415X + 7,985
Unsur As: Y = -218,08I.X+ 1.789,06
Unsur Cr: Y = 15,097X + 0,010
Unsur Fe: Y = -0,037X + 0,025.

Dari hasil penelitian diperolehh baltwa kadar
partikulat V terukur berkisar antara 81,5 -
264,9 ng/m3 udara, kadar As sekitar 56,7 -

3 .
596,4 ng/m udara, kadar Cr berklsar antara
30,5 -153,8 ng/m3 udara dankadar Fe antara

3
22,4 -108,2 Jlg/m udara.
Ketelitian hasil penelitian Jika dibandingkan
dengan kadar yang tercantum dalam sertifikat
untuk material acuab SRM 1633a berturut-
turut untuk V, As, Cr dan Fe adalah 21,1%;
13,9%; 7,7% dan 1.3,3%.
Konsentrasi V, As, Cr dan Fe yang terukur di
wilayah kodya Yogyakarta masih dibawah
batas yang direkomendasikan World Health
Organisation (WHO) tahun 1987.
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TANYA-JAWAB

Supardi

-Berdasarkan ja/ur yang mana penentuan
kadar V; As, Cr don Fe do/am partiku/at
udara ambien dite/iti?

Sutjipto

-Menurut penelitian menunjukkan bahwa

partikulat (partikel) mempunyai tingkat
pencemar udara yang paling berbahaya
dibandingkan dengan polutan lain (CO, HC,
Sox dan Nox), yaitu terletak pacta sifat
toksisitasnya. Sumber utama partikulat udara
Yogyakarta yang paling dominan salah
satunya adalah kendaraan bermotor.
Komposisi kimia partikulat udara yang
mempunyai toksisitas tinggi diantaranya V,
As, Cr dan Fe (V, As dari pembakaran bahan
bakar fosil, sedangkan Fe, Cr dari proses
mekanik). Mengacu dari keterangan seperti
tersebut di atas, maka penelitian mengenai
penentuan V, As, Cr dan Fe dl dalam
partikulat udara ambien Yogyakarta
didasarkan atas jalur pencemaran udara.

Gatot Wurdiyanto

-.A/asan apa digunakan filter jenis sel/u/osa
tipe TFA 2133? adakah filter jenis lain
sebutkan!

-.Alasan apa pencup./ikan udara di/akukan di
daerah yang padat arus /alu lintasnya?
Bagaimana kawasan pabrik?

Sutjipto

1. Digunakannya filter jenis selulosa tipe TF A
2133 didasarkan atas "impurities" (unsur-
un sur pengganggu) yang dikandung dalam
filter tersebut relatif kecil dibanding dengan
jenis filter yang lain.

Jenis-jenis filter yang lain adalah:
-Whatman 41 tipe fiber (bahan selulosa)
-Nuclepore tipe CPM (bahan polikarbonat)
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