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ABSTRAK
FAKTOR PERPINDAHAN RADIONUKLIDA Cs-137 DAN Co-50 DARI AIR KE IKAN MAS. Telah dilakukan

penelitian untuk memperkirakan faktor perpindahan radionuklida Cs-137 dan Co-60 dari air ke ikan mas. Percobaan
dilakukan dengan menggunakan akuarium sebagai media pemeliharaan. Ikan mas dimasukkan ke dalam akuarium
yang berisi air sebanyak 50 liter dan konsentrasi Cs-137 dan Co-60 sebesar 10 Bq/ml. Pencuplikan dilakukan setiap 5
hari untuk pengamatan selama 90 hari. Faktor perpindahan diperoleh pad a hari ke 30 setelah konsentrasi radionuklida
di ikan mas mencapai maksimum. Hasil ini diperkuat oleh pengamatan tambahan dengan konsentrasi Cs-137 dan Co-
60 sebesar 15 dan 20 Bq/ml. Data dari tiga jenis konsentrasi menghasilkan faktor perpindahan sebesar 12,86 :t 0,54

ml/g untuk Cs-137 dan 3,55:t 0,55 ml/g untuk Co-60.

ABSTRACT
TRANSFER FACTOR OF Cs-137 AND Co-60 RADIONUCL/DES FROM WATER TO GOLD FISH. A study to

estimate transfer factor of Cs-137 and Co-60 radionuclides from water to gold fish has been carried out. The experiment
used aquarium as a cultivating media. Gold fish was placed into aquarium filled with 50 liters of water and Cs-137 also
Co-60 concentrations of 10 Bqiml. Sampling was carried out every 5 days for observing time of 90 days. Transfer factor
was obtained in 30th day after radionuclide content of gold fish reached maximum. This result was confirmed by
additional observation using Cs-137 and Co-60 concentrations of 15 and 20 Bqiml. Data from the three concentrations
found the transfer factor of 12,86.:t 0,54 mVg for Cs-137 and 3,55.:t 0,55 mVg for Co-60.

PENDAHULUAN
Dampak radiologis dari lepasan rutin

radionuklida dari suatu fasilitas nuklir
biasanya dievaluasi dengan bantuan model
matematik. Dalam model ini jalur radio-
nuklida dari titik lepas hingga sampai ke
manusia digambarkan sebagai perpindahan
antara beberapa kompartemen.
Perpindahan radionuklida antar
kompartemen ini biasa-nya diberikan dalam
parameter perpindahan, atau faktor
perpindahan. Menurut Srivastava et. al.[1],
Faktor perpindahan dapat juga diartikan
sarna dengan faktor biokonsentrasi. Faktor
perpindahan itu sendiri dapat didefinisikan
sebagai nisbah konsentrasi aktivitas pad a
jaringan (Aj) terhadap aktivitas pada air (Aa),
sehingga dapat ditampilkan dengan rumus

empiris,

berbagai kompartemen lingkungan. Model
yang terakhir ini dikenal sebagai model
dinamik.

International Atomic Energy Agency
(IAEA) telah memberikan beberapa data
faktor Eerpindahan baik untuk lingkungan
darar2, maupun laur4], namun demikian,
data tersebut berlaku untuk daerah dingin
sampai sedang, sementara data untuk
daerah tropik belum tersedia.

Pada makalah ini akan dilaporkan
perkiraan faktor perpindahan untuk
radionuklida Cs-137 dan Co-50 dengan
model sederhana, yaitu antar kompartemen
media pemeliharaan ke ikan mas. Faktor
perpindahan ini dianjurkan oleh IAEA untuk
memperkirakan sendiri mengingat nilainya
sangat bergantung pada kondisi lingkungan
masing-masing[S]. Radionuklida Cs-137 yang
memiliki waktu para 30 tahun penting untuk
dipelajari mengingat sifat fisiologi dan
kimianya mirip dengan kalium, unsur yang
dikandung secara alami oleh tubuh man usia.
Sedang penggunaan ikan mas sebagai
obyek penelitian disebabkan karena ikan air
tawar ini banyak dikonsumsi oleh man usia.

FP = !::L
Aa

Dimana FP = Faktor perpindahan (ml/g); Aj
= aktivitas jaringan (Bq/g); Aa = aktivitas air

(Bq/ml)
Dalam model yang sederhana faktor

perpindahan menggambarkan nisbah
konsentrasi radionuklida pada dua kompar-
temen untuk kondisi kesetimbangan.
Sedang dalam model yang kompleks di-
upayakan untuk mendapatkan pergerakan
radionuklida sebagai fungsi waktu antar
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Bahan
Ikan mas yang digunakan diperaleh dari

pasar lakal di Ciputat dan dipilih yang
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akuarium. Sebagai kontrol dicuplik pula ikan
yang dipelihara di akuarium tanpa
penambahan radionuklida.

Dari tiap pencuplikan pengambilan
setiap ikan dibedah dan bagian yang dapat
dimakan, yaitu dagingnya, dipisahkan dan
diukur radioaktivitasnya. Sebelum
pencacahan ikan dicampur dengan HNO3 65
% untuk menjadikannya sebagai larutan
hingga volume 100 cc. Pencacahan
dilakukan dengan menggunakan gamma
spektrometer dengan detektor HPGe,
selama 30 menit untuk setiap ikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor perpindahan didefinisikan

sebagai nisbah konsentrasi aktivitas pada
jaringan terhadap aktivitas pad a air (Bq/g
berat basah atau kering per Bq/ml air) [2].
Tabel 1 dan 2 memperlihatkan nisbah
konsentrasi sebagai fungsi waktu masing-
masing untuk kontaminan radionuklida Cs-
137 dan Co-60 pada konsentrasi 10 Bq/ml.

Diperlihatkan bahwa nisbah konsentrasi
naik terhadap waktu, hingga mencapai nilai
konstan mulai hari ke 30, yang menandakan

dicapainya kese-timbangan yaitu 12,86;
7,79; 6,81 ml/g berturut-turut pada daging,
tulang dan jeroan untuk Co-60 dan 3,49;
1,99; 1,18 ml/g berturut-turut pad a daging,
tulang dan jeroan untuk Cs-137. Dari hasil
pengamatan ini dapat dinyatakan bahwa
faktor perpindahan diperoleh setelah hari
pengamatan ke 30. Ken(ataan ini sesuai
dengan dugaan Fujimoto[4 .

memiliki berat sekitar 50 g. Untuk

penyesuaian dengan lingkungan percobaan,
ikan mas dimasukkan terlebih dahulu ke
dalam aquarium yang berisi 50 liter air.
Setelah satu minggu ikan mas dipindahkan
ke tempat pemeliharaan. Makanan berupa
pelet diberikan satu kali setiap hari di waktu
pagi sekitar 5 g.

Tempat pemeliharaan yang digunakan
adalah akuarium dengan ukuran 50 cm x 40
cm x 40 cm. Air tawar sebanyak 50 liter
(yang diambil dari air kran yang sudah
didiamkan selama satu minggu) digunakan
sebagai media pemeliharaan. Untuk
penambahan oksigen ke dalam air
digunakan pompa udara akuarium Turbo-Jet
7800 yang tersedia dipasaran.
Larutan induk/sediaan radionuklida yang
digunakan adalah Cs-137 dan Co-50 yang
didapat dari PSPKR-BATAN. Radionuklida
Cs-137 atau Co-50 dengan konsentrasi
radioaktif 10, 15 dan 20 Bq/ml dimasukkan
ke dalam akuarium yang berisi air, yang
kemudian diaduk dan didiamkan selama 2-3
hari.

Metoda
Enam buah akuarium yang digunakan

masing-masing berisi Cs-137 dengan
konsentrasi 10, 15 dan 20 Bq/ml untuk tiga
akuarium pertama sedangkan akuarium
yang lain berisi Co-GO dengan konsentrasi
yang sarna. Tiap akuarium diisi ikan mas
sebanyak 10 ekor setiap kali percobaan
Pencuplikan dilakukan setiap 5 hari untuk
waktu pengamatan sampai 90 hari. Setiap
kali pencuplikan diambil tiga ekor dari setiap
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)el 2. Faktor Konsentrasl Co-60 den-.aan Aktivitas Media 10 B..glml
Waktu (hari) Faktor KonsentrasiLmllgl

daQing tulan..Q. jeroan
1. 0 0-,-00 000 000
2. 5 0 99 0 50 0 45
J. 10 L51 075 067
4. 15 1 76 °-L95 078
5. 20 ~11 120 L19
6. 25 2 67 1 25 L29
7. 30 ~49 L99 118
8. 40 1.99 1.77
9. 50 3 45 2 01 1 75
10. 60 342 1 97 1 74
11. 70 347 199 177

112. 80 3.48 2 02 1 75
13. 90 3 48 2 01 1.78

Tabel 3. Faktor Konse dia 15 B Iml
No. Waktu (hari)

'eroan
1. 0 000
2. 5 1 65

I J. 10 ., 281

4.03I 15 I 7.51 I 4.03I 20 9.02 I 4 61 5 08 -

6. 25 11.52 7.01 6 49
7. 30 1285 861 711
8. 40 12.83 8.51 728
9. 50 12 84 869 7 12

110. 60 12.83 8.56 723
11. 70 12 84 8 53 7 19
1? 12.85 7.09

I 4.

I ~

Tal
No.

)eI4. Faktor Konsentrasi Co-60 dengan Aktivitas Media 15 Bq/ml
Waktu (hari) Faktor Konsentrasi (ml/a)

daaina tulana ieroan
11. 0-- 0 00 0 00 0 00
2. 5 1 25 069 0 51
J. 10 1 98 0 86 0 78
4. 15 2 03 0 98 0.99
5. 20 2 35 1 29 1.49
6. 25 2 79 1 32 ~
7. 30 3.55 2 07
8. 40 3 51 2 08
9. 50 3.52 2 06
10. 60 3.54 204
11. 70 355 203 181 .
12. 80 3.54 2.01 1.79 I
13. 90 3 55 2 08 1 83
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Tabel 3, dan 4 memperlihatkan nilai nisbah
konsentrasi ikan mas untuk kontaminan
masing-masing radionuklida Cs-137 dan Co-
60 pada konsentrasi radioaktif 15 Bq/ml.
Nisbah konsentrasi Cs-137 pad a hari
pengamatan ke 30 ialah 12,85; 8,61 dan
7,11 ml/g masing-masing untuk daging,
tulang dan jeroan. Sedangkan untuk Co-60
ialah 3,55; 2,07 dan 1,83 ml/g masing-
masing untuk daging, tulang dan
jeroan.Untuk konsentrasi 20 Bq/ml dapat
dilihat pada Tabel 5 dan 6 untuk kontaminan
Cs-137 dan Co-60. Nisbah konsentrasi Cs-
137 pad a hari pengamatan ke 30 ialah
12,87; 9,51 dan 7,53 ml/g masing-masing
untuk daging, tulang dan jeroan. Sedangkan
untuk Co-60 ialah 3,60; 2,11 dan 1,91 ml/g
masing-masing untuk daging, tulang dan
jeroan. Nilai-nilai tersebut dapat dianggap
sarna, dan menunjukkan bahwa faktor

perpindahan tidak bergantung pad a harga
konsentrasi radionuklidanya. Dengan ketiga
nilai nisbah konsentrasi ini, faktor
perpindahan untuk radionuklida Cs-137 dari
air ke ikan mas diperoleh sebesar (12,86 :t
0,54) ml/g, sedangkan untuk Co-60 adalah
3,55:tO,55 ml/g.

Secara ekstensif IAEA telah
memberikan nilai faktor perpindahan untuk
ikan yang hidup di air tawar2]. Nilai faktor
perpindahan yang diberikan untuk
radionuklida Cs-137 bervariasi dari 3x101 -
3x103 ml/g, dengan nilai yang diharapkan
2x103ml/g. Sedangkan yang diberikan untuk
radionuklida Co-60 bervariasi dari atau 10 -
3x102 ml/g dengan nilai yang diharapkan
3x102 ml/g. Nilai-nilai yang diberikan IAEA
ini tampak jauh sangat tinggi dibanding
dengan nilai yang diperoleh dari percobaan.
Namun demikian perlu diingat bahwa nilai
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yang diberikan oleh IAEA berlaku hanya
untuk ikan yang hidup di daerah yang
beriklim dingin hingga sedang. Srivastava et.
al.[5] telah mempelajari faktor biokonsentrasi
(FBK), yang definisinya sarna dengan faktor
perpindahan, untuk ikan zebra yang hidup di
iklim tropik. Nilai faktor FBK yang diperoleh
setelah hari pengamatan ke 60 adalah 14
ml/g. Nilai ini terlihat hampir sarna dengan
nilai yang diperoleh pada penelitian ini
(12,55 ml/g). Kedekatan ini memberikan
dugaan bahwa faktor perpindahan untuk
ikan air tawar yang hidup di iklim tropik
memiliki harga yang sarna. Namun demikian
dugaan ini perlu dipelajari lebih lanjut
dengan melakukan penelitian terhadap
faktor perpindahan untuk berbagai jenis ikan
air tawar lain yang hidup di iklim tropik.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian ini diperoleh faktor

perpindahan radionuklida Cs-137 dari air ke
ikan mas sebesar (12,86 1 0,54) ml/g dan
untuk Co-6O adalah 3,5510,55 ml/g. Selain
itu juga diperoleh kesimpulan bahwa nilai
faktor perpindahan tidak bergantung pada
konsentrasi radionuklidanya dan dugaan
bahwa faktor perpindahan untuk ikan air
tawar yang hidup di iklim tropik memiliki
harga yang sarna. Disarankan untuk
melakukan penelitian dengan menggunakan
berbagai jenis ikan tawar lain yang hidup di
iklim tropik sehingga diperoleh nilai faktor
perpindahan yang lebih representatif untuk
seluruh ikan air tawar di iklim tropik ini.
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.E Ruminta Ginting (P2PLR-BATAN)

Pertan~aan:
Apakah ada bedanya faktor perpindahan ikan mas dengan ikan

Jawaban :
Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan dari faktor pindahan tersebut antara lain
ada faktor perpindahan 2 kompartemen, 3, 4 atau lebih, yang penting faktor perpindahan (FD)
dapat didifinisikan sebagai nisbah konsentrasi aktivitas pada jaringan (Aj) terhadap aktivitas

pada air (AT) sehingga dapat ditampilkan secara empiris, FP = ~
Aa
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.E Hanafi (P2PLR-BA TAN)

Pertan~aan:
Apa tujuan penelitian ini ?

Jawaban :
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkirakan faktor perpindahan radionuklida Cs-137 dan
Co-60 dari air ke ikan mas. Dimana faktor perpindahan ini dianjurkan oleh IAEA untuk
memperkirakan sendiri mengingat nilainya sangat bergantung pad a kondisi lingkungan masing-

masing

--0000000-
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