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ABSTRAK

PERTANGGALAN RAOIOKARBON PAOA SITUS CANOl JABUNG SALAH SATU CANOl 01
JAWA TIMUR. Telah dilakukan analisis perlangga/an radiokarbon cuplikan bahan organik yang
berupa arang di sekitar candi Jabung desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton, Kabupaten
Probolinggo Jawa Timur. Secara arkeologis telah dilakukan penggalian pede berbagai lokasi
pede jarak terlentu yang dianggap relevan dengan umur candi sehingga diperoleh lokasi kotak
gali sebagai lubang uji (LU) yaitu: LU 1, LU 2, LU 3, LU 4, LU 5, LV 6, LV 7, dan LV 8. Dari
lokasi lubang uji tersebut temyata yang mengandung sTang yang cukup signifikan hanya LV 4
dan LV 3. Cuplikan arang terebut dicuci dengan asam, kemudian basa,dan diakhiri dengan
asam. Preparasi awal tersebut dilanjutkan dengan preparasi lanjutan yaitu proses pembakaran
arang (C) menjadi gas aseti/en (C2 H2). Arang dari lokasi LV 3 setelah diproses temysta tldak
memenuhi persyaratan volume yang dibutuhkan untuk analisis berikutnya. Kandungan 14C
da/am asetilen hasi/ pembakaran arang LV 4 dicacah dengan gas proporsional counter. Hasi/
pencacahan selama 3000 menit untuk cacah latar = 1,1 :t 0,21 cpm, cacah standar = 14,51..:t-

0,52 cpm, sedangkan pencacahan cuplikan arang hanya dari lokasi LV 4 adalah 13,51 :t 0, 12
cpm. Dari data pencacahan dapat dihitung harga perlanggalan (umur) dari cuplikan tersebut
yaitu 510 :t 80 BP. Data tersebut bi/a di/akukan koreksi /ingkaran pohon (tree ring correction)
akan dipero/eh hasi/ kisaran dari 1306-1456 M pads tingkat keyakinan 68,3 % sedangkan pads
tingkat keyakinan 95,4 % hasi/nya berkisar 1281-1624 M. Pertangga/an secara re/ati'
berdasarkan prasastl tertera 1354 M. Dari data tersebut terlihat hasi/ perlangga/an re/ati'masuk
di dB/am kisaran perlangga/an abso/ut (perlangga/an radiokarbon).

ABSTRACT

RADIOCARBON DA TING ON JABVNG TEMPLE SITES ONE OF THE TEMPLES IN EASJ:
JA VA. Radiocarbon dating of organic materials (charcoal) around Jabung temple in Jabung
candi village, Paiton, Probolinggo district, East Java province has been carried out. Excavation
archeologically in different location in certain distance has been done which is considered
relevant to the temple's age and the location of the excavation boxes are the test holes (TH=LV)
i.e ..LV 1, LV 2, LV 3, LV 4, LV 5, LV 6, LV 7, and LV 8. From those test holes we can find out
that only LV 4 and LV 3 which contain significant charcoal. The prctreatment (acid, base, acid
washing) followed by continued preparation with carbon contained charcoal buming process,
bum to be acetylene gas (C2 H2J. 14C contained in acetylen is counted by gas proportional
counter. After being processed charcoal from LV 3 is not qualified in volume requirement which
is needed for the next analysis. The result for 3000 minutes, for background counting = 1.1 :i:
0.21 cpm, counting of standard = 14.51 :i: 0.52 cpm, while counting from charcoal sample only

from LV 4 location is 13.51 :i: 0.12 cpm. From data of LV 4 charcoal counting above, we can
count the date (age) of the sample that Is 510 :i: 80 BP. If we use tree ring correction for the
data, result will be between 1306-1456 AD on level of confidence 68.3% while on level of
confidence 95.4% result will be between 1281-1624 AD. Relative dating base on ancient
inscription show 1354 AD. From the data, relative dating is in the range of to absolut dating

(radiocarbon dating).
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lingkungan yang terkait atau yang berasosiasi
dengan budaya bangunan candi berdasarkan temuan
artcfak dan lapis / horiwn tanah pad a bangunan

candi pada Candi Jabung di Desa Jabung,
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probo.linggo Jawa
Timur. Disamping itu juga perlu dilakukan
pengembangan dan pemantapkan metoda analisis
pertanggalan radiokarbon dalam kerangka
pengembangan arkeologi di Indonesia yang dapat
dipertanggungjawabkan secara teknis dan ilmiah.

Analisis data pembanding (pertanggalan
relatiQ dilakukan di laboratorium analisis Balai
Arkeologi Yogyakarta. Analisis pertanggalan
radiokarbon dilakukan di P3TM-BA TAN

Yogyakarta bekerjasama dcngan Puslitbang Geologi
Kwarter Bandung.

PENDAHULUAN

BAHAN DAN METODE

Bahan
Arang LU.3 dan LU.4 (Balai Arkeologi),

Sugar beet (Tokyo), Carrara Marble (Italy), Es
kering, gas CO2, gas O2 (Aneka Gas), Nitrogen Cair
(P3TM), PPO, POPOP (Packard), Glass wool,
quartz wool (Heraeous), HCI, I-J2SO4, KMn04, P2Os,
NaOH, CuO (PA, Fisher)

P enelitian pertanggalan candi Jabung yang

terletak di desa Jabung Candi, Kecamatan

Paiton, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur ini
merupakan penelitian kerjasama antara P3TM
BATAN Yogyakarta dengan Balai Arkeologi
Yogyakarta. Pemilihan obyek penelitian di situs
Candi Jabung adalah karena lingkungan sekitarnya
belum atau sedikit mengalami gangguan, hal ini
dimaksudkan agar diperoleh cuplikan bahan organik

yang representatif. Cuplikan uji berupa tinggalan
organik pad a habitasi / lingkungan terkait yang
berasosiasi dengan budaya masa candi dan
diasumsikan dapat mewakili masa buat atau masa
pakai bangunan candi yang bersangkutan.

Secara administratif Candi Jabung terletak
di des a Jabung Candi, Kecamatan Paiton,
Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Sedangkan
secara astronomis terletak pada titik temu garis 70
45' Lintang Selatan dengan 1130 29' Bujur Timur,
dan pada ketinggian 8 meter diatas permukaan laut.
Berdasar pada ragam hias dan didukung oleh
komponen atap bangunan candi, serta didukung
dengan keberadaan candi di masa Majapahit maka
candi Jabung ternyata memiliki Jatar belakang
keagamaan Hindu dan Budha (I).

Seperti diketahui bahwa pertanggalan
tinggalan arkeologi di Indonesia selama ini sebagian
besar inasih melakukan anal is is pertanggalan secara
relatif (analisis arsitektural, ikonografik dan seni
hias), hubungan antara data prasasti, sumber sejarah
pertanggalan keramik dan mata uang. Data
pertanggalan relatif yang didapatkan pad a candi
Jabung berupa data tertulis pada tubuh candi adalah
angka tahun Saka 1276 atau 1354 Masehi, tulisan
tersebut dipahatkan pada bagian depan bingkai atas
pintu bilik tubuh candi Jabung. Untuk menelaah
lebih jauh serta dapat memberikan alasan yang kuat
dalam memberikan keputusan tentang umur
(pertanggalan) suatu tinggalan arkeologi perlu
dilakukan pertanggalan mutlak. Salah satu metoda
pertanggalan mutlak yang dinilai efektif adalah
pertanggalan radiokarbon (14C, karbon-14)
(Radiocarbon Dating). Pertanggalan tersebut bila
ditinjau secara global dapat membantu arkeolog
dalam penyusunan kronologi budaya pad a
umumnya khususnya sejarah budaya di Indonesia.
Hal ini disebabkan jangkuan umur metoda
pertanggalan radiokarbon dari 200 tahun hingga
40.000 tahun yang lalu sehinga cukup memenuhi
kisaran budaya Indonesia (2). Untuk keperluan
memperoleh cuplikan sebagai bahan untuk analisis
di laboratorium tanpa mengurangi keakuratan data
cuplikan adalah dengan cara menganalisis tinggalan
organik pada habitasi terkait candi yang
bersangkutan, dengan batasan p~ncuplikan data

Alat
Quartz Combustion (Japan), Gas

Proportional Counter (O.Kogyo.Co.Ltd.Japan),
Peralatan ekskavasi (Balai Arkeologi)

Metode
Pengumpulan data vertikal dilakukan

dengan melaksanakan penggalian (ekskavasi).
Ditentukan luas kotak gali berukuran 200 X 200 cm
dan 100 X 400 cm, penamaan kotak dengarl
singkatan LV (Lubang Vji) diikuti nomor kotak.
Penggalian per-spit dengan interval atau jarak antar
spit 20 cm disesuaikan dengan kondisi tanahnya.
Pelaksanaan diawali dengan observasi lingkungan
sekitar situs, guna pertimbangan pengambilan data
horisontal yaitu dalam penentuan kotak gali (lubang
uji) ekskavasi. Hasil observasi di lapangan tersebut
dapat menentukan letak lubang uji (selanjutnya
disingkat LV) yaitu di bagian belakang, depan,
sebelah kiri dan kanan bangunan candi di luar
maupun di dalam pagar dengan jarak tidak terlalu
jauh dari bangunan can9i yang bersangkutan.

Langkah pertama dalam analisis
pertanggalan radiokarbon, adalah perlakuan awal
berupa pencucian cuplikan dengan air, dibersihkan
dari pengotor-pengotor terutama tanah, dibilas
dengan akuades. Kemudian dilakukan perlakuan
pencucian dengan metoda asam-basa-asam (A-B-
A), yaitu direndam dengan asam (HCl 0,2 N),
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kemudian dicuci dengan akuades, diikuti dengan
basa (NaOH 0,2 N) clan dicuci dengan akuades,
diakhiri dengan pencucuian asam seperti yang
tersebut di atas.3) Setelah dikeringkan pada suhu
125°C, cuplikan (arang) terse but ditimbang.:t: 10
gram, clan siap untuk dibakar clan diproses
(disintesis) hingga menjadi asetilen (CzHv. Adapun
reaksinya adalah sebagai berikut 4) :

C + 02 ~ CO2 (1)
CO2 + 2 OH- ~ C03= + H2O (2)
C03 = + Ca2+ ~ CaC03 (3)

CaC03 + 2H+ ~ Ca2++ CO2 + H2O (4)
CO2 + 2 OH- ~ C03=+ H2O (5)
C03 = + Sr 2+ ~ SrC03 (6)

2 SrC03 + 5 Mg ~ SrC2 + 5 MgO + SrO (7)
SrC2 + H2O ~ Sr(OH)2 + C2H2 (8)

Reaksi (2) clan (5) menggunakan NH4OH
sebagai basa, sedangkan reaksi (3) clan (6)
menggunakan larutan garam klorida dari kalsium
clan stronsium. Pengubahan karbonat menjadi
karbida merupakan suatu reaksi reduksi, sehingga
semua atom oksigen karbonat harus dihilangkan.
Proses ini terjadi dengan mengunakan reduktor kuat
(Mg). Hidrolisis stronsium karbida yang diperoleh
akhimya membentuk basa Sr(OH)2 clan gas asetilen
(C2Hv. Gas asetilen yang terbentuk ditampung clan
siap untuk dilakukan pencacahan.

Analisis dilanjutkan dengan pencacahan
radioaktivitas 14C dengan menggunakan alat
pencacah proporsional gas latar rendah (low level

gas proportional counter). Dengan membandingkan
aktivitas jenis 14C dari cuplikan dengan standar
maka akan dapat dihitung pertanggalan (umur)
cuplikan 3,4, S).

candi dan 50 meter sebelah barat menara sudut serta
di luar pagar kawat batas pekarangan (taman) candi.
Temuan arkeologis pada kotak LU 2 tidak
didapatkan, kecuali hanya ditemukan 1 kantong
arang yang masih bercampur dengan tanah yang
ditemukan pada spit3.

c. Kotak LU 3
Lokasi kotak uji ini terletak di sebelah

selatan candi berjarak 150 meter dari bangunan
candi dan di luar pagar kawat batas pekarangan
(taman) candi. Data arkeologis yang ditemukan
pada kotak LU 3 berupa fragmen tembikar sebanyak
380 buah, fragmen keramik sebanyak 51 buah,
arang 3 kantong, kerang 1 buah dan fragmen tulang
sebanyak 6 kantong.

d. Kotak LU 4
Berada pada lahan milik Bapak Surjo kotak

LU 4 digali, tepatnya terletak di bagian belakang
candi berjarak 100 meter dari bangunan candi dan di
luar pagar kawat batas pekarangan (taman) candi.
Data arkeologis yang ditemukan pada kotak LU 4
lebih variatif dibanding kotak lainnya. Antara lain
berupa fragmen tembikar sebanyak 137 buah,
fragmen keramik sebanyak 50 buah, fragmen
genting 1 buah, mata uang l<epeng 2 keping, tutup
perunggu 1 buah, arang 4 kantong dan fi"agmen
tulang 6 kantong.

e. Kotak LU 5
Arah timur laut candi dan di dalam pagar

kawat letak kotak uji LU 5. Data arkeologis yang
ditemukan pada kotak LU 5 berupa fragmen
tembikar sebanyak 571 buah, fragmen keramik
sebanyak 38 buah, fragmen genting 13 buah, arang
4 kantong dan fragmen tulang 198 gram.

Tabell. Hasil Pencacahan Cuplikan Arang dari
Candi Jabung.HASIL DAN PEMBAHASAN

I 

Nomer J-~W~k~(!!'I~l!)- Cacah/menit
14,70
14,60
14,58
14,59
14,72
14,54
14,63
14,71
14,58
14,61~ta 

14.63

sigma
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

rerataO.38

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100~

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jumlah

f. Kotak LV 6
Kotak LV 6 terletak di bagian belakang

kanan (timur laut) candi di luar pagar kawat batas
pekarangan (taman) candi. Temuan arkeologis yang
ada pada kotak LV 6 antara lain berupa fragmen
tembikar sebanyak 8 buah, fragmen keramik

Penggalian pad a situs Candi Jabung
dihasilkan sebanyak 8 lubang uji. Terletak pada
bagian depan, belakang, sam ping kiri maupun kanan
bangunan candi yaitu kotak LV I, LV 2, LV 3, LV
4, LV 5, LV 6, LV 7, clan LV 8.

a. Kotak LV I
Kotak uji ini terletak di bagian belakang

candi berjarak 40,5 meter dari bangunan candi. Data
arkcologis yang dilcmukan p:lda kolak LV 1 bcrupa
fragmen tembikar sebanyak 192 buah, fragmen
keramik sebanyak 45 buah, fragmen genting I buah,
dan fragmen tulang lengan Bovidae seberat 15

gram.
b. Kotak LU 2

Kotak uji LU 2 ini terletak di sebelah
baratdaya candi berjarak 200 meter dari bangunan
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sebanyak 12 buah, lentera dari tembikar 1 buah,
fragmen tulang sebanyak 19 gram pada lubang uji
ini tidak ditemukan arang.

g. Kotak LV 7
LV 7 terletak. di bagian belakang candi

berjarak 250 meter dari bangunan candi dan di luar
pagar kawat batas pekarangan (taman) candi.
Dibanding dengan kotak uji lainnya kotak LV 7 data
arkeologis yang ditemukan hanya berupa fragmen
tembikar sebanyak 148 buah, fragmen keramik
sebanyak I buah, dan fragmen tulang 49 gram.

h. Kotak LV 8
LV 8 terletak di bagian selatan candi dan

berjarak 170 cm dari kotak LV 3. Data arkeologis
yang ditemukan hanya barn kuna dalam bentuk
struktur sejumlah 6 lapis yang membujur barat-
timur. Dari data di alas terlihat bahwa yang
mengandung arang cukup signifikan hanya LV 4
dan LV 3.

4. Tidak ada karbon "muda" atau "tua" yang
ditambahkan ke dalam cuplikan selama diisolasi
dari keadaan keseimbangan global..

5. Tidak ada pembelahan isolop yang terjadi unluk
mengubah perbandingan standar 12C : 13C : 14C
pad a cuplikan.

Ahli pertanggalan radiokarbon menyadari
bahwa meskipun anggapan di atas adalah sah, tetapi
para ahli radiokarbon dalam penelitian lanjutan
memperoleh hasil bahwa ada berbagai permasalahan
yang dapat mempengaruhi metode pertanggalan
radiokarbon yang didasarkan pada asumsi tersebut
di atas. Temyata konsentrasi radiokarbon (14C) di
alam tidaklah konstan, berfluktuasi dari masa ke
masa. Fluktuasi radioaktif disebabkan antara lain:
variasi tingkatproduksi radiokarbon di atmosfer dan
variasi jumlah total karbondioksida dalam atmosfer,
biosfer, hidrosfer S) .

Dendrokronologi yaitu ilmu yang
rncngukur baris lingkaran pohon tclah mcmberikan
skala waktu yang dapat digunakan untuk mengukur
aktivitas radioaktif pada kurun waktu tertentu di
masa yang Jampau, flukluasi ilu dapat digunakan
untuk koreksi dalam penghilungan umur
radiokarbon. Koreksi dikenal dengan koreksi
lingkaran pohon (tree ring correction).

Dari permasalahan tersebut maka hasil
perhitungan pertanggalan radiokarbon yang
menggunakan rumus : N = No e').!. Harga t (umur
cuplikan) ini masih perlu dilakukan koreksi
lingkaran pohon. Peneliti senior radiokarbon yaitu
Plicht dan Mook6) telah membuat program
mengenai koreksi lingkaran pohon untuk data
pertanggalan radiokarbon. Laboratorium
pertanggalan radiokarbon P3 TM BA TAN
Yogyakarta telah mempunyai program tersebut.
Setelah data umur cuplikan tersebut dimasukkan
dalam program tersebut, maka akan diperoleh hasil
koreksi berupa kurva yang dapat dilihat pada
Gambar 1 dan 2.

Gambar 1. Koreksi /ingkaran pohon cup/ikon arang
LU4 (Candi Jabung).

Hasil pertanggalan mutlak
Hasil pcllcacahan latar (background)

selama 3000 menit diperoleh hasil = 1,1 :t; 0,2 cpm,
sedangkan standar sugar beet (Tokyo) = 14,51 :t; 0,5
cpm. Hasil pencacahan cuplikan dari lokasi LU 4
dapat dilihat pada Tabel 1.

Untuk menghitung harga pertangga[an
radiokarbon digunakan rumus :

N = No e-).! (9)

N = aktivitas cup/ikon pada soot tertentu
No =aktivitas standar (mewaki/i aktivitas cup/ikon pada

soot mati! tidak ado karbon yang masuk maupun
ke/uar)

). = tetapan pe/uruhan
t = umur cup/ikon

Dari rumus tersebut maka harga t dapat
dihitung berdasarkan data cacah [alar serta data
cacah cuplikan pada Tabel 1 di alas. Maka cacah
cuplikan 14,63 cpm -cacah [alar 1,1 cpm, sehingga
N = 13,53 cpm .Harga No adalah cacah standar
sugar beet. Setelah dihitung menggunakan rumus di
atas maka harga t (umur cuplikan) = 510 3: 80 BP.

Seperti diketahui bahwa dalam perhitungan
pertanggalan radiokarbon selalu didasarkan pada
beberapa asumsi dasar, yaitu an tara lain S) :

I. Produksi radiokarbon di atmosfer konstan
selama 50.000 -100.000 tahun terakhir.

2. Pencampuran, pengambilan, dan penukaran
radiokarbon di dalam sistem
atmosfer-biosfer-hidrosfer telah diseragamkan
dan dipercepat dalam skala global untuk
memberikan permulan aktivitas yang sarna untuk
semua cuplikan yang digunakan untuk
pertanggalan radiokarbon.

3. Tingkat peluruhan radiokarbon adalah konstan.
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DAFTAR PUS TAKAPad a Gambar 1 terlihat bahwa ordinat menunjukkan
harga satuan umur berupa BP (before present)
satuari intemasional untuk pertanggalan, yang
artinya tahun sebelum saat ini (saat ini = 1950)
sehingga hasil pertanggalan 510 :I: 80 BP tergambar
pada kurva sebelah kiri secara kasar artinya 1950-
510 = 1460 M (Masehi), sedangkan tluktuasi

radiokarbon pad a kurun waktu tertentu terihat di
atas sebelah kanan kurva normal daTi cuplikan.
Kurva terkoreksi terlihat pada gambar sebelah
bawah artinya harga 510 BP dikoreksi kondisi
distribusi radiokarbon pada saat itu yang seharusnya
harganya 1460 M (AD = Anno Domini). Kurva ini

diperbesar dan dapat dilihat pada Gambar 2. Pada
absis terlihat harga tal AD (calendar AD) artinya
harga pertanggalan dengan satuan AD (Masehi).
Pada Gambar 2 ini terlihat 2 garis melintang pada
kurva, garis bagian atas menunjukkan hasil koreksi
pada tingkat keyakinan 68,3 % (I sigma) sedangkan
garis bagian bawah hasil koreksi pada tingkat
keyakinan 95,4 % (2 sigma).
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KESIMPULAN

Diperoleh harga pertanggalan (umur) dari
cuplikan arang pada kotak lubang uji 4 (LV 4)
berkisar dari 1306-1456 M pada tingkat keyakinan
68,3 % sedangkan pada tingkat keyakinan 95,4 %
hasilnya berkisar 1281-1624 M. Sedangkan hasil
pertanggalan secara relatif = 1354 M. Dari data

tersebut terlihat hasil pertanggalan relatif masuk di
dalam kisaran pertanggalan absolut (pertanggalan

radiokarbon).

TANYA JAWAB

ME Budiono
» Bagaimana metode pengambilan sampling, dan

atas pertimbangan apa dipilih lokasi candi
Gebang

» Mohon dijelaskan tara sampling untuk analisis
» Data yang diperoleh untuk apa

Wlsjachudin F
~ Dicari /okasi dari berbagai arah mala angin

(beberapa sudut) sedemikian sehingga
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{>- Dari lubang uji yang jumlahnya 8 ternyata
hanya 2 lubang uji yang mengandung arang.
Perbedaan jarak tersebut lebih disebabkan
oleh : ditinjau dari beberapa sudut yang
diharapkan bisa memberikan hasil umur dari
masing-masing /ubang uji kemudian
dilakukan analisis

Ngasifudin
}o- Reaksi C+O2-+CO2 apakah tidak melalui

2C+O2-+2CO2 terlebih dahulu, bagaimana
memastikannya ?

}o- Bagaimana cara saudara mengevaluasi error
pada tahapan preparasi awal ?

}o- Apakah perbedaan antara pertanggalan relatif

dan absolut
}o- Apakah tidak mungkin dianalisis umur masjid

Demak, dll
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{>- Untuk memastikan bahwa reaksinya adalah

C+O]-?CO] dengan menambahkan CuO
pada tabung reaksi sedemikian sehingga CO
yang terbentuk akan menjadi CO]

{>- Setelah dicuci dengan sistem asam-basa-
asam (A-B-A) maka cuplikan dicuci dengan
akuades sedemikian sehingga pH=7

{>- Pertangga/an relatif didasarkan pada
tinggalan yang ada pada obyek arke%gi.
misalnya seni hias. mala uang. relief dsb..
sedangkan pertanggalan absolut adalah
didasarkan pada analisis aktivitas beta dari
radionuklida 14 yang terdapat pada sisa
habitasi berupa cuplikan organik

{>- Dapat diuji.

diperoleh daerah yang belum terganggu
("undisturb'j dan diharapkan mewakili
cuplikan yang umurnya sarna dengan candi.
Dari data yang diperoleh dilihat
perbedaannya untuk dianalisis.

<>- Sampling diambil pada beberapa lokasi pada
kedalaman tertentu yang diharapkan
umurnya sarna dengan bangunan candi.

<>- Pertanggalan absolut sangat penting untuk
memastikan pertanggalan relatif, karena
selama ini hasil pertanggalan relatif
memberikan data yang saling bertolak
belakang, misalnya mala uang yang
ditemukan mestinya abad ke-7 tetapi dari
seni hias masih abad 9, data prasasti abad
ke 12 dst., sehingga perlu diu}i dengan
pertanggalan absolut

Isyunlarto
);00 Apakah arang yang dianalisis cukup mewakili

umur candi yang menjadi obyek penelitian ?
Bagaimana relevansinya ?

);00 Mengapa yang dijadikan cuplikan bukan bagian
dari candi terse but ?

~ Apakah perbedaan jarak pengambilan sampel
(LUI, LU2, , dst) ada pengaruhnya terhadap
penentuan umur candi ?
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<>- Arang yang diambil harus mewakili umur

candi yaitu dengan cara dipilih /ahan yang
undisturb pada kedalaman tertentu yang
semasa dengan saat candi dibuat.

<>- Bagian candi tersebut sebagian besar berupa
bataan yang re/atif tidak mengandung
karbon, seandainya ada cuplikan organik
hanya/ah serpihan-serpihan sisa
pembakaran pada saat upacara terlentu.

Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan T eknologi Nuklir
P3TM-BA T AN Yogyakarta. 25 -26 Juli 2000




