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ABSTRAK

Anal/sa Kandungan Protein Da/am Beros Dengan Reaksi Neutron Cepat uN (n,2n) NJ. Kandungan
protein da/am heros IR33. Cisadane dan Rojo/e/e te/ah diana/isis menggunakan ana/isa ak/ivosi neutron
cepat (FNAA). Keberadaan protein ditafsirkan berdosarkan karak/eristik rea*"!i nuk/ir 14N (n.2n) N13.
yang dapat menghasi/kan tenaga sinar gamma 0.51 I MeV. Da/am ana/isa ak/ivosi neutron cepat (FNAA).
ana/isa kuantitatif digunakan duo metoda. Pada metoda mut/ak. kandungan protein didapatkan dengan
pengukuran j/uks neutron menggunakan /empengan A/ standar; dan pada metoda re/atif adisi kandungan
protein didapatkan dengan membandingkan kepada N standar yang te/ah diketahui. dimasukkan keda/am
cup/ikon. Hasi/ percobaan (pene/itian) dipero/eh bahwa kandungan protein do/am heros-heros berkisar
antara (6.33 .t 0.05) % sampai (6.90 .t O. I I) % dari berat heros. Dari data acuan berat protein yang
terkandung da/am beras ada/ah 6.8 % berat heros. Harga protein standar da/am acuan mosih termasuk
kisaran harga protein hasi/ percobaan. Tetapi masih ada perbedaan-perbedaan yang berasa/ antara lain
dari deviasi standar data nuk/ir. kestabi/an j/uks neutron. komposisi sampe/ dan pemakaian derek/or. ..

ABSTRACT

Analysis of Protein Content in Rices Using Fast Neutron Reaction uN (n,2n) N'J. Protein content in rices
such as IR33. Cisadane, and Rojolele has been determined using fast neutron activation analysis (FNAA).
The existence of protein is characterized using Ey = 0..511 MeV from nuclear reaction 14N (n.2n) N13. Two
methods of FNAA for quantification were used. In absolute method. the protein content was determined by
measuring the neutron flux using Alfoil, and in comparatif aditive method it was determined by comparing
to the known N standard which was aditive to the samples. The experimental results show that the protein
content in those rices ranges from (6.33 .t 0.0.5) % to (6.9 .t 0, J I) % in weight. From the reference. the
grained rices contained 6.8 % in weight of protein. The value of the protein standard from the reference
was in range of the experimental result. However there were still diffrences due to nuclear data stability of
flux neutron. flux sample composotion and the utilization of detector.

I. PENDAHULUAN dalam waktu tertentu, kemudian cuplikan yang telah
diirradiasi dianalisa dengan spektrometri sinar y.
Dari intensitas pancaran sinar y dapat diketahui
banyaknya un sur yang dimaksud.(l)

Eksperimen ini dilakukan untuk menentukan
kadar nitrogen dalam beras dengan reaksi neutron
cepat. penelitiannya dilakukan pacta generator
neutron yang menggunakan fasilitas '.di PPNY
(Gambar 3) dan reaksi yang di gunakan adalah
reaksi 3H(d,n) 4He dan anal is is spektrum gamma
dilakukan pacta sistem spektroskopi gamma HPGe,
GeLi dan NaI(Tl). Dalam APN analisa kuantitatif
dapat dilakukan dengan dua cara : penentuan secara
mutlak dan penentuan secara relatif.

Penafsiran nitrogen adalah suatu metode
yang dapat diandalkan untuk menentukan protein
yang terkandung pacta beberapa bahan makanan.
Protein beras menurut ilmu kimia mempunyai ikatan
senyawa sebagai

A nalisa aktivasi dengan neutron adalah suatu
teknik untuk menentukan (mengidentifikasi-

kan) beberapa unsur. lni digunakan secara ekstensif
di bidang geologi, medicine, pertanian, metalurgi
dan juga industri perkebunan.

Bila analisa aktivasi dibandingkan dengan
instrumen analisa lain seperti gravimetrik, calori-
metrik, spektrographik, kepekaannya selalu terlihat
lebih baik dengan faktor 10-1000 terhadap metoda-
metoda itu. Meskipun reaktor-reaktor nuklir dapat
menghasilkan neutron terrnal sebagai sumber
neutron, pada tahun-tahun belakangan ini peng-
gunaan generator neutron yang memancarkan
neutron 3 MeV clan 14 MeV naik dengan cepatnya
k~na harganya yang relatif murah.

Proses penentuannya sederhana, yaitu cukup
dengan meradiasi cuplikan dengan neutron cepat
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dengan memancarkan positron atau pancaran ~
positif. Positron adalah zarah yang tidak stabil dan
mempunyai umur sangat pendek. Segera setelah
terbentuk, positron akan bergabung dengan elektron
di sekitamya setelah menyerahkan tenaga geraknya.
Massa kedua zarah tersebut diubah menjadi dua
buah foton y yang masing-masing bertenaga 0,511
MeV dan dipancarkan pada arah yang bertolak
belakang 1800 satu terhadap yang lain. Peristiwa ini
dinamakan proses anihilasi (pemusnahan lihat
Gambar I) dan ditandai dengan tenaga foton y
tersebut. Untuk reaksi I'N (n,2n) NI3 data nuklimya
adalah tampang lintang aktivasi (0-) 5,7 mbam,
kelimpahan 99,63%, waktu paro 9,96 menit, Y =

200% dan tenaga-gamma 0,511 MeV dengan skema
peluruhan seperti pada Gambar 2.(2)
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Tampak dalam protein beras unsur N

mempunyai prosentasi yang kecil.
NH,H

Penentuan N total dengan cara Guning
(bidang pertanian) menggunakan rumus :(3)

% protein = % N x faktor konversi (1)

Untuk beras faktor konversinya adalah 5,95.

Secara umum kandungan berat protein pada beras
kurang lebih 7% berat beras.(3)

lnteraksi neutron cepat dengan NI4 menye-
babkan terbentuknya nuklida NI3 yang meluruh

°t511 MeV
N13

~.e I
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-
0,511 MeV(1 e
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Gambar 2. Skema peluruhan nuklida NI3,Gambar 1. Proses anihilasi

Gambar 3. Skema generator neutron.
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II. TATA KERJA Dengan mengetahui harga fluks (;) dari sumber
neutron, aktivitas dan memasukkan Nx dari kadar
unsur pacta sampel, dapat dihitung berat unsur
isotop N yang terkandung dalam beras.

B. Penentuan Dengan Metode Relatif

Dalam teknik ini dilakukan penentuan
kuantitatif relatif secara adisi, dengan menggunakan
unsur standar. Kadar unsur-unsur dalam standar itu
telah diketahui dengan pasti. Misal disiapkan
cuplikan dalarn dua tempat polietilen, dengan berat
yang sarna. Salah satu diberi sedikit unsur standar
dan seterusnya disebut standar. Standar itu
disiapkan tepat seperti cuplikan clan diirradiasi
bersarna-sama dengan cuplikan sehingga mengalami
paparan irradiasi neutron yang kurang lebih sarna
banyaknya. Dengan jalan membandingkan aktivitas
cuplikan clan standar dapat dihitung kadar dalam
cuplikan. Hal ini ditunjukkan oleh rumus(S)

1. TEORI OPERAS]

Mula-mula dilakukan aktivasi dengan
neutron cepat pada generator neutron yang
menggunakan reaksi (D, T). Generator neutron
dioperasikan pada tegangan 100 kV. Sumber ion
yang dipakai type radio frekuensi. Digunakan gas
deutrium untuk menghasilkan ion deuteron, yang
kemudian dipercepat menumbuk sasaran lempeng
tritium. Bahan yang diirradiasi berupa beras yang
dimasukkan ke dalam silinder polietilen berdiameter
0,5 inci daD tutup botol tipis berdiameter 1 inci.

Adapun kondisi operasi pada waktu operasi :

Tegangan tinggi : 100 kV
Arus ion : 190 ~A
Tegangan pemfokus : 10 kV
Tegangan ekstraktor : 6 kV
Tekanan kehampaan tabung : 10.5 torr

Jenis beras yang diteliti adalah Rojolele, Cisadane
daD lR33. (5)

Ox = berat unsur yang diperhatikan,

ON = berat un sur yang ditambahkan,
Ax = aktivitas unsur yang diperhatikan,

A(x + N) = aktivitas unsur yang diperhatikan di.

tambah unsur standar.

2.A. Penentuan Dengan Metode Mut/ak(2)

Radioaktivitas imbas nuklida setelah di.
irradiasi adalah(I,4)

(2)CpsAx = Y(E) e(E)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

w= Nx.B,4
6023.1023.p, x

(4)

Dari hasil dan pengukuran dengan detektor
Ge(Li) spektrometer, didapat data sebagai berikut.
Untuk perhitungan fluks neutron digunakan reaksi

27 24Al (n,a) Na dengan parameter-parameter

0" = 120 X 10.27 cm2

}. = 1,2836 x 10.5 (T 1/2 = 900 menit)

Px = 100 %; Y= 48 %; c= 0,006749 (detektor
GeLi pada E = 844,6 keY)

dimana:
Y(E) = intensitas mutlak untuk sinar gamma
6{E) = efisiensi untuk tenaga E
Ax = aktivitas imbas radionuklida basil aktivasi
Nx = jumlah atom nuklida x yang terbentuk
o"x = tam pang lintang pengaktivan nuklida x
ta = waktu aktivasi
td = waktu tunggu
tc = waktu cacah
TI/2 = waktu paro nuklidax
f/J = fluks neutron (netldetik cm1
W = beret unsur isotop
Px = kelimpahan isotop
BA = berat atom

A. Hasil Percobaan Dengan Metode Mutlak

Kondisi percobaan : Tegangan operasi 100 kV

Arus ion 190 J.lA

Letak cuplikan menempel

pada target
Parameter-parameter hasil aktivasi beras

dengan neutron 14 Mev adalah
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reaksi
0-

T1/2

Px
Y

I~ (n,2n) NI3 l(x) : 0,004739 (detektor GeLi pacta E = 511

keY)

Setelah besar fluks diketahui, dapat dicari kadar
protein beras dengan menggunakan persamaan 4
dan parameter hasil aktivasi beras.

Tabel 1. Daflar hera/, fir, /d, tc don Cterkoreksi dari unsur Al don heros IR33 (dicacah
dengan detektor GeLi).

Cuplikan Id (detik)No m (gram) 4, (menit) tc (detik) C'erkoreks/

AI

Beras
1,1081

0,7772

30

30

1242

180

1000

1000

5039

88,4

241,9

40,5

2 AI

Beras
0,9849

0,7627

30

30

1315

170

1000

1000

1250

170

1000

1000

4956,6

65,9

3 AI

Beras
1,1081

0,6514

30

30

Tabcl2. Hasi! perhitungan besar fluks dan kadar protein beras JR33.

Tabel 3. Hasil perhitungan besar fluk.l' dan kadar protein berGs Rojolele
dan berGs Cisadani (dicacah dengan detektor GeLi).

5,7 mb
9,96 menit

100%
200%
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B. Husil Percobut", Del,Ct", Me/ot/1! Re/tl/ij' llunyuk N (nilfugl:n) dullllll bl:fUS dUplSl
diketahui dengan menggunakan persamaan :

~

G. Ax

Kondisi percobaan :
Tegangan operasi (HV) = 100 kV

Arus ion = 190 ~A

Letak cuplikan = menempel pada target

Tabel 4. Daftar hasi/ perhitungan ON. Ox dan protein dari beras Rojo/e/e (Na/(T/)) dan Cisadane (OeLi).

Protein (%)GN (dalam (BaNO3)z) Gz (gram) 15 :t fJ.pmb~ras (gram)

Rojolele

0,78986

0,78986

7..012

6..789

7,4134 X 10.3

7,0132 X 10.3

6,896 :t 0,1120,02729

0,02729

Cisadane

1,07847

1,07847

1,07847

6,55

6,50

6,48

0,0'

0,0

0,0

0,01197

0,01176

0,01165

6,51 :!: 0,03

Tabel 5. Hasi/ perhitungan penen!uan kadar protein heros.

64-Jan-8686:62:27 Sp: IR/1 PADC CFS 64/ALln CC 275/511.888

Gambar 4. Spektrum reaksi (n,2n) tenaga r = 511 keV (beras IR33 yang radiasi

dengan neutron cepat pada spektrometer HPGe).
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3. tlARKERS/ROI
Ch4ns 2848
LI>=l RI>= 2848
Ln=228 Rn= 312

CURSOR
Chan 275
Cnts 14

TOTALS
Totl 58
Het 7 '.
Back 51:' .

IPChan Z7 ':.~'"
PCnts 141 '.,'::.
Coun~s per Sec "::::~:"'" .

To~aI :'.:.': :'.. ...

Het .:::~-:.,~.:. .~~.-"... ...;', .

ROJ. Defined .-:::;" --::,;:3~,=:':=:_::;...:; ,'"...:_..,_., ;.c--,.,.. :.,.,..:;..-::== ...,.
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4. Kemungkinan adanya reaksi interferensi yaitu
reaksi neutron cepat dengan unsur lain yang
mengakibatkan terbentuknya isotop NI3 tidak
ada. Narnun atenuasi sampel terhadap sinar y
dapat mengurangi basil cacah. Hal ini dapat
dikurangi dengan membuat sarnpel yang tipis
clan pipih.

5. Penentuan dengan metode relatif mengurangi
kesalahan-kesalahan sistematis karena data nuklir
dari suatu unsur tidak mempengaruhi basil
perhitungan. Dalam metode relatif hanya dicari
perbandingan antara aktivitas sam pel clan
aktivitas standar yang telah diketahui kadamya.
Persoalan timb!:l.l dalam hal ini pemilihan sumber
standar yang digunakan barns mempunyai
komposisi yang hampir sarna dengan sarnpel
yang akan ditentukan kadar salah satu unsumya.

6. Sumber standar yang diperlukan dalarn metode
relatif untuk menentukan kadar N dalarn bahan
organik, misalnya beras sebenamya adalah
sellulose nitrat. Namun dapat juga digunakan
metode relatif adisi dengan menarnbahkan sedikit
Ba(N°3)2 dalam sampel yang nantinya dianggap
sebagai sumber standar. Temyata pemilihan
Ba(N°3)2 sebagai bahan penambah, kurang tepat
karena selain dengan 0, neutron cepat yang
menumbuk unsur Ba mengakibatkan reaksi (n,2n)
yang mempunyai tam pang lintang reaksi 1694
mb. Dengan metode ini seharusnya sampel clan
standar diiradiasi bersama-sama kemudian
dicacah dengan detektor pada kondisi yang sarna.
Namun karena yang dideteksi sama.sama NI3
yang mempunyai waktu paroh pendek clan
detektor yang ada hanya satu, maka diambil
langkah lain yaitu diiradiasi satu-satu, diusahakan
pad a kondisi operasi yang sarna. Kondisi
pengoperasian yang sarna diharapkan memberi-
kan besar fluks neutron yang sarna. Besar fluks

neutron yang dipancarkan sangat dipengaruhi
oleh kondisi pengoperasian generator neutron,
yaitu : adanya fluktuasi arus deutron, kestabilan
tegangan pemercepat clan keadaan sasaran
tritium. Lama iradiasi memberikan sumbangan
kesalahan karena semakin lama waktu iradiasi
kondisi pengoperasian semakin sulit dijamin

kestabilannya.

C. Pemhahasan
Dari percobaan temyata diperoleh hasil

kandungan protein yang berbeda-beda bagi masing-
masing jenis beras (Tabel 5). Selain perbedaan hasil
bagi tiap jenis beras juga ada perbedaan hasil
berdasar metode yang dipakai. Data kandungan
protein dalam buku panduan diperoleh bahwa untuk
beras giling, beras setengah giling clan beras pecah
kulit masing-masing 6,8 %; 7,4 % clan 7,6 %.
Ketiga jenis beras yang diteliti disini berasal dari
beras giling di mana hasil kandungan proteinnya
seperti pada Tabel 5. Hal tersebut disebabkan
antara lain:

1. Data nuklir yang berperan dalam analisa aktivasi
metoda mutlak tersaji dalam tabel-tabel baik
secara teoritis maupun eksperimen, yang
merupakan data rata-rata dengan standar deviasi

yang berbeda-beda.

2. Fluks neutron selain tergantung pada kondisi
pengoperasian generator neutron seperti
kestabilan tegangan, fluktuasi arus deutron serta

umur target juga tergantung pada pemilihan
bahan sam pel standar sebagai penentu besamya
fluks neutron. Di sini dipilih AI27 yang telah
diketahui kadamya (99,98 %). Pengukuran fluks
neutron dengan menggunakan reaksi 27 AI(n,a)

~a memberi sumbangan kesalahan -20% disini
hasil pengukuran lebih kecil dari besar se-
sungguhnya. Hal tersebut disebabkan adanya
ralat terhadap kestabilan tegangan; ralat arus
deutron serta umur target tritium juga tergantung
pemilihan sam pel standar sebagai penentu besar-
nya fluks neutron (yaitu tampang lintang (a),
kelimpahan isotop (Px)' intensitas mutlak untuk
sinar gamma (Y) yang berbeda-beda). Sebenar-
nya tara yang tepat untuk mengetahui besar fluks
neutron yang mengenai sampel adalah dengan
mcradiasikan bcrsama-sama sampcl clan monitor
fluks neutron. Dalam hal ini dibutuhkan bentuk

yang sarna dari kcduanya schingga dipcrkirakar\
keduanya mendapat arus neutron yang sarna.

3. Komposisi sam pel sangat mempengaruhi hasil
cacah. Un sur N dalam beras terdapat dalam
senyawa bersama-sama unsur lain, yaitu : C, 0, H

clan gugus asam/basa penyusun protein.
Kemungkinan terjadinya reaksi antara unsur-
unsur ini dengan neutron cepat dengan tenaga
14,7 MeV tak dapat diabaikan. Unsur-unsur C

clan 0 dengan neutron cepat mengakibatkan
reaksi (n,p) dengan tampang lintang reaksi
masing-masing 17 clan 39 mb. Bila neutron cepat
menumbuk atom H, akan terjadi perlambatan atau
pengurangan tenaga neutron dengan cepat,
sehingga hila neutron ini bereaksi dengan unsur

N sudah tidak efektif lagi.

Pada metode secara relatif adisi diperoleh
hasil harga protein beras Rojolele (6,90 :t 0,11) %
sedangkan beras Cisadane (6,51 :t 0,03) %. Hal itu
disebabkan karena pada penentuan protein beras
Rojolele tersebut digunakan detektor NaI(TI)
sedangkan untuk beras Cisadane digunakan detektor
HPGe. HPGe resolusinya dalam orde (0,45 keY -

1,7 keY) untuk energi (14 keY -1,332 MeV).
Sedangkan NaI(TI) resolusinya antara (8 -15)%
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terhadap energinya. Sehingga resolusi HPGe lebih
tinggi dibandingkan NaI(Tl). Efisiensi detektor
HPGe hanya 10%-nya terhadap efisiensi NaI(TI).
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TANYAJAWAB

Bunawas
B ' " k k , N I4 N13?-erapa energl minImum untu rea SI -+ ,

-Apakah mungkin Am-Be sebagai pengganti
akselerator?

Penentuan kandungan protein dalam beTas
dapat dilakukan densan men~funakan metode
aktivasi neutron cepat 1~(n,2n)N .

Kestabilan kerja generator neutron sangat
berpengaruh pada besarnya fluks neutron yang
dipancarkan. Sedang besar fluks neutron
mempengaruhi basil aktivasi, baik dalam penentuan
metode mutlak maupun metode relatif.

Dalam meneliti kadar protein beras dengan
generator neutron tidak lepas daTi kesalahan-
kesalahan yang secara garis besamya bersumber
daTi kesalahan analitis (random) daD kesalahan
sistematis. Dalam penentuan dengan metode mutlak
kesalahan sistematis sangat besar pengaruhnya
karena parameter yang menentukan dalam per-
samaan analisa aktivasi seperti data nuklir, peng-
kuran/penentuan fluks neutron, komposisi sampel
daD faktor waktu (kestabilan alat generator neutron)
juga ada pengaruhnya.

Pada kondisi tegangan pemercepat 100 kV
dan arus ion 190 J.1A generator neutron men~-
hasilkan fluks neutron sebesar 1,14 x 10' ncm-2det .

Data yang dipublikasikan oleh Direktorat
Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia
kadar protein untuk beTas giling adalah 6,8 % (bagi
semua jenis beras).(3) Hasil dalam percobaan ini
diperoleh pada Tabel 5 berkisar antara (6,33 :t
0,06)% hingga (6,90 :t 0,11 )%. Dari basil tersebut
adalah sesuai dengan jenis detektor gamma yang
dipakai. Kuantitas daTi suatu unsur dapat digunakan
detektor NaI(Tl) karena efisiensinya lebih tinggi
daTi HPGe atau GeLi. Sedangkan kalau penelitian
mengenai kualitas suatu unsur lebih digunakan
HPGe atau GeLi, karena resolusinya lebih tinggi

dibanding NaI(Tl).

Sri Sulamdari
-Energi minimumnya yaitu ..En = 14 MeV.

-Ka/au tenaga (EnJ neutronnya 14 MeV; dapat
di/akukan pene/itian. Ka/au bukan neutron cepat
tidak dapat terjadi reaksi (n, 2n).

UCAPAN TERIMA KASIH

Hidayati
-Mengapa hanya 3 beras yang diuji padahal masih

banyak macam-macam beras yang digunakan
masyarakat? Saya usulkan macam beras yang
lain yang banyak digunakan oleh masyarakat

diuji.
-Apakah hasil pengujian dengan aktivasi neutron
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Sri Sulamdari
-U$ul itu dapat kita lakukan (untuk jenis heros

lainnya). Makalah ini hanya tiga jenis beras.
karena terbatasnya waktu penelitian (merupakan
dari sebagian tesis mahasiswa).

-Berdasarkan hasil yang kita peroieh masih
merupakan kisaran dari daflar (nilai) yang
dikeluarkan oleh Departemen Gizi RI.
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