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ABSTRAK
APLlKASI PENGAKTIF NEUTRON CEPAT UNTUK PENENTUAN KANDUNGAN UNSUR N, P
DAN K DI DALAM SLUDGE. Telah dilakukan aplikasi pengaktif neutron cepat untuk penentuan
kandungan IInsur N; P dan K di dalam sludge. Tujuall dari penelitian ini adalah ulltuk mellgetahui
kandungan N, P dolI K dalam sludge hasillPAL Bantul untuk kemulIgkinall pemanfaatan kel/lb~li sebagai
pupuk organik. Sampel sludge diambil dari kolam pellampungan limbah air, kemudian dikeringkall don
dihaluskall. Kel/ludiall sampel diiradiasi dengan l/Iellggunakan neutron cepat 14,7 MeV dari generator
neutron. Hasil dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakall spektrometer gamma. Hasil
l/Iellunjukkan dalam sludge terdapat N dengan energi 511 ke V. P dengall ellergi 1778 ke V dolI K dengall
energi 1273 keV. Sedangkan konsentrasi dari ulIsur-UlIsur tersebut adalah N = (4.101 :to.007) mglg, P =
(3.045 :to.064)mglg don K =(3.045 :to.064) mglg.

Kata kunci,' limbah air, sludge. pengaktiflleutron

ABSTRACT i

APPLICATION OF FAST NEUTRON ACTIVATION TO DETERMINATE OF N, P AND K
ELEMENT CONTENTS IN THE SLUDGE. The application offast neutron activation to determinate of N,
P and K element contents in the sludge has been performed. The aim of this research is to determine the
content of N, P and K elements in the sludge for the possibility of reuse as organic fertilizer. Sludge sample
was taken from waste water retainer at Bantul Waste Water Treatment Plant. The sample was dried and
ground, then irradiated using 14,7 MeV fast neutron from neutron generator. Result was qualitatively and
quantitatively analyses using gamma spectrometer. The result showed thai the sludge contains N with energy

51 [ keV; P with energy 1778 keV and K with energy 1273 keV. The concentration of N is (4,101 .:t 0.007)
mglg, Pis = (640.510.:t 14, 34)mglg and K = (3,045 .:to,064) mglg

Key words.. waste waJer, sludge, neutron activation

PENDAHULUAN I

P erkembangan ind~tri clan teknologi baik

diperkotaan maupun di pedesaan biasanya

diikuti dengan berbagai perrnasalahan yang
tirnbul. Lirnbah merupakan salah satu akibat dari
semua kegiatan tersebut yang harus ditangani clan
dikelola dengan baik agar pencemaran lingkungan
tidak terjadi atau dapat ditekan serendah mungkin.

Berbagai jenis lnstalasi Pengelolaan Air
Lirnbah telah di buat clan dioperasikan baik untuk
industri, rurnah sakit, maupun daerah pemukiman

sebagai wujud kepedulian terbadap lingkungan.
Meski demikian akan tirnbul perrnasalahan barn
dari penumpukan material basil olahan lirnbah yang

berupa endapan lumpur. (sludge). Hal ini disebab-
kan karena kandungan berbagai macam bakteri,
senyawa toksik, meski tak menutup kemungkinann
adanya kandungan-kandungan unsur lain yang
mungkin berguna khususnya untuk nutrisi tanaman.

Unsur-unsur yang bergm1a bagi tanaman yaitu yang
dibutuhkan dalam jumlah banyak (hara makro) clan
yang dibutuhkan dalamjumlah sedikit (hara mik.ro).

Unsur N, P clan K merupakan UllSur yang
mutlak diperlukan oleh tanaman. Unsur P dapat

merangsang pembungaan, meningkatkan jumlah dan
volume buah serta meningkatkan ketahanan ter.
hadap gangguan baik hama atau penyakit tanarnan.
Unsur N sangat penting dalam pembentukan protein,
merangsang pertumbuhan ve.getatif clan meningkat.
kan basil buah. Sedangkan unsur K berperan dalam
sintesa karbohidrat clan protein sekaligus memper.
kokoh tanaman agar bunga clan buahnya tidak

berguguradlJ.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji

kemungkinan dimanfaatkannya kembali sludge basil
pengolahan air limbah perkotaan untuk pupuk
tanaman dengan mengetahui kandungan N, P dan K
di dalam sludge. Penentuan kandungan N, P dan K
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di dalam sludge tersebut diamati dengan meng-
gunakan teknik Analisis Aktivasi Neutron Cepat
dati generator neutron 14,7 MeV, yang merupakan
salah satu sumber neutron dengan memanfatkan
reaksi inti D + T atau 3H (d,n) 4He.

DASAR TEOR!

Na = bilangan Avogadro

BA = berat atom unsur cuplikan

a = kelimpahan relatif radionuklida cuplikan

to, tc clan td adalah waktu cacah, waktu iradiasi
clan waktu tunda

b\E) = efisiensi detektor

Untuk menentukan konsentrasi cuplikan
secara relatif digunakan unsur standar yang telah
diketahui konsentrasi serta matrik isotop penyusun-
nya. Cuplikan standar tersebut di-persiapkan tepat
seperti cuplikan yang diselidiki clan diiradiasi
bersarna-sama, sehingga mengalami paparan neutron
yang sarna besamya. Dengan membandingkan laju
cacah cuplikan clan standar, maka akan dapat
dihitung kadar unsur dalam cuplikan. Untuk
menghitung kadar cuplikan yang diselidiki dapat
dihitung dengan rumus [3]:

Teknik anal is is pengaktif neutron cepat
merupakan teknik analisis dengan inti cuplikan yang
akan dianalisis diiradiasi menggunakan neutron
cepat 14 MeV yang dihasilkan daTi generator
neutron. Inti atom unsur yang berada dalam cuplikan
akan menangkap neutron clan berubah menjadi
radioaktif dengan mernancarkan sinar y. Sinar y

yang di-pancarkan umumnya merniliki energi yang
sangat karakteristik untuk setiap unsur sehingga
dapat diidentifikasi dengan menggunakan teknik

spek-troskopi gamma[2].

Terbentuknya unsur radioaktif daTi bahan
yang semula bersifat non-radioaktif bersarnaan
waktunya dengan saat mulai terjadinya peluruhan
radioaxtif. Akibatnya besar laju pembentukan
radioaktif total adalah sebagai berikut :

Ws = WIld X (Cs/ Csld) (3)

Dalam penelitian ini, untuk menghitung kadar
cuplikan digunakan metode relatif.

(dN)~dN -(dN)prodUkS;-

~ -dt dt TATA KERJA
dN

dt
= Nrc(E)(J(E,r)I-.J.N (1) Kalibrasi Energi Gamma

Detektor gamma yang digunakan pada
percobaan ini adalah detektor Hp(Ge) yang
merupakan detektor sintilator. Kalibrasi energi
diperlukan untuk mengidentifikasi puncak foto
(photopeak) spektrum gamma. Pada kalibrasi ini
dicari hubungan antara nomor salur (MCA) dengan

energi gamma menggunakan sumber-sumber standar
yang telah diketahui energi gammanya di puncak

fotonya.

dengan
N = jumlah inti radioaktif yang terbentuk

(/:;(E,r) = fluks neutron (neutron per cm2 detik)

o(E) = tampang lintang aktivasi sebagai fungsi

energi(cm1
= jumlah nuklida sasaran

= konstanta peluruhan
NT

A.

Bila unsur radioaktif tersebut kemudian
dicacah dengan sistem pencacahan, maka terdapat
hubungan antara aktivitas dan laju cacah. Tetapan
kesebandingan antara aktivitas dengan laju cacah
bergantung p'lda efisiensi sistim pencacahan. Untuk
lama pencacahan (tc) dengan efisiensi detektor &,
maka cacah total yang tercatat oleh sistim
pencacahan adalah : .

Penentuan EfisiellSi Detektor

Secara kuantitatif efisiensi detektor
merupakan perbandingan banyaknya radiasi yang
mampu ditangkap oleh detektor setiap detik, dengan
aktivitas radiasi yang dipancarkan sumber. Per-
samaan efisiensi deteksi didefinisikan sebagai :

E(E) = .." -, x 100%Cde!

mNAac(E)YutjJFc= (2)
BA ). Dengan Cdet adalah banyaknya radiasi tiap detik

yang ditangkap detektor, &(E) adalah efisiensi
deteksi detektor, Ai adalah aktivitas sumber gamma
pada saat pengukuran clan Y (E) adalah yield daTi
sumber untuk setiap tenaga gamma.

dengan F = (1- e-J.t.) (1- e-J./b) (1- e-J./d)

m = massa cuplikan

-~
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Tabel 1. Data basil aktivasi ~'ludge dengan
neutron cepat.

Penganlbilan Sanlpel dan Preparasi

Sampel sludge diambil daTi tempat endapan
lumpur hasil pengolahan air limbah dari IP AL
Bantul. Sampel yang berasal dari lumpur tersebut
dikering-anginkan pada suhu karnar, setelah itu
dihaluskan perlahan menggunakan mortar porselen
kemudian dirnasukkan ke dalam cawan petri steril
clan ditutup rapat agar tidak terkontaminasi dengan
udara.

Jumlah cacah (cps)Berat sludge
(gram)

1778 keY1273 keY511 keY

0,120,5 2,6\ 0.32

0,43 0,235,22Iradiasi dilakukan dengan menempatkan
sampel ke dalam ruang iradiasi generator neutron
tegangan operasi 110 kV dan arus 70 ~ selarna 30
menit. Pencacahan dilakukan menggunakan
spektrometri galmna dengan detektor NaI(Tl).
Perhitungan kandungan N, P dan K di dalam
cuplikan dilakukan secara relatif dengan
perbandingan cacah cuplikan dan standar. Adapun
bahan kimia yang dipakai sebagai standar N, P dan
K adalah NaNO2, Fosfor dan KCl.

~J

0,73 I

10,46 0,982

15,68 1,543

20,94 \,85 0,924

Dari basil percobaan diperoleh data seperti
dalam Tabel 1, dapat dilihat bahwa spektrum energi
yang dipancarkan radionuklida dari cuplikan yang
berasal dari sampel sludge adalah sebagai berikut :
511 keY, 1273 keY, dan 1778 keY. Contoh
spectrum energinya ditampilkan dalam Gambar I.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil aktivasi neutron cepat 14 MeV
dengan sampel sludge dengan berat bervariasi
ditampilkan dalam Tabell.

Contoh spektrum energi sludge.Gambar
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Perhitungan Kadar N, P, K Pad a Cuplikan

Dengan data pada Tabel. 1 dapat ditentukan
kadar unsur yang terkandung dalam sampel. Untuk
menghitung kadar N, K, P dapat dihit11ng dengan
metode relatif dengan membandingkan unsur standar
yang telah diketahui kadarnya dan sampel sludge
dengan menggunakan persamaan 3, Hasil per-
hitungan kadar unsur ditampilkan dalam Tabel 2.

Dari Tabel 2 dapat diperoleh suatu kurva
tinier antara berat sarnpel sludge dan kandungan
nuklidanya yang dapat dilihat dalam Gambar 2 dan
3. Dari Gambar 2 dan 3 dapat dilihat bahwa
konsentrasi unsur hara rnakro N, P, K yang sangat
esensial diperlukan unt11k tanah dan pertumbuhan
tanarnan yang konsentrasinya meningkat dengan
meningkatnya berat sludge.

Dan Neutron Acctivation Tables clan Neutron
Activation Analysis[4] dengan pertimbangan waktu
palo, tampang lintang, clan kelimpahan isotop, maka
energi 511 keY clan 510 keY, berasal daTi radio-
nuklida N-13 hasil reaksi antara neutron cepat
dengan N-14 dengan reaksi N-14 (n,2n) N-13
dengan kelimpahan isotop 99,635 % clan waktu palo
9,96 menit, sehingga dapat diduga energi 511 keY
berasal dan unsur N-14. Energi 1273 keY berasal
daTi Ar-41 hasil reaksi antara neutron cepat dengan
K-41 dengan reaksi K-41 (n,p) Ar-41 dengan waktu
palO 1,83 jam. Energi 1778 keY berasal daTi
radioisotop Al-28 hasil reaksi antara neutron cepat
dengan P-31 dengan reaksi P-31 (n,a) Al-28 dengan
waktu palo 2,246 menit.

Dari uraian terse but di atas dapat dipastikan
bahwa unsur N, P clan K terdapat dalam sludge clan

dapat dihitung konsentrasinya. 'I

Tabel Z. Hasil perhitungan kadar unsur dalam cuplikan.

Konscntrasl (mg)No Berat sampel sludge
(gram) (N) (P) (K)

1 0,5 2,05 :t 0,006 320,54 :I: 0,25 2,19:t.O,O4

2 1 4,09 :t 0,003 638,35 :t 0,05 2,93 :I: 0,02

3 2 8,21 .t 0,004 1243,83:1: 0,18 6,68 :t 0,07

10,43:t 0,12

12,56 :t 0,05

4 3 12,30:t 0,007

16,43 :t 0,008

1994,25 :1:0.09

5 4 2531,50:t 0,13

Gambar 2. Kurva hubungan an tara konsentrasi N daD K dengan berat slutlge.
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Gambar 3. Kurva hubungan antara konsentrasi P dan berat sludge.

Dari Gambar 2 daD 3 diperoleh kurva
linieritas sebagai berikut N: y = 4,108 x -0,011, P
: y = 642,103 x -2,722 dan K: y = 3,153 x +

0,336. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam I gram
sampel sludge terkandung N = (4,101 :t 0,007)
mg/g, P = (640,510 :t 14,34) mg/g dan K = (3,045 :t

0,064) fig/g. Konsentrasi N daD K yang diperlukan
oleh tanaman ada1ah berkisar 5 % sedangkan P 1O
%(1). Apabila basil dibandingkan dengan kebutuhan
nutrisi tanaman, maka hasi1 ketiga unsur hara makro
terse but masih dibawah konsentrasi yang diper1ukan
oleh tanaman, meski demikian ha1 tersebut sudah
menunjukkan bahwa sludge tersebut dapat di-
manfaatkan u1ang sebagai pupuk. Per1u diingat
bahwa selain kandungan unsur-unsur yang tidak
diperlukan oleh tanaman atau bakteri yang mungkin
malah merugikan tanaman. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa sludge hasi1 pengolahan limbah
air dari IP AL Bantu1 tersebut mempunyai kemung-
kinan untuk dapat dimanfaatkan sebagai pupuk
meski diperlukan perlakuan lain untuk meng-
hilangkan bakteri ataupun untuk meningkatkan
kandungan unsur hara makronya.

daTi energi puncak basil spektrometri gamma yaitu N
dengan energi puncak 511 keY, P dengan energi
puncak 1778 keY dan K dengan 1273 keY.
Sedangkan konsentrasi N didalam sludge adalah
(4,101 :t 0,007) mg/g, P = (640,510:t 14,34) mg/g
clan K = (3,045 :t 0,064) mg/g, clan knnsentrasinya

meningkat dengan meningkatnya berat sludge. Dari
basil diatas dapat disimpulkan bahwa sludge basil
pengolahan limbah air IP AL Bantul dapat
dimanfaatkan kembali menjadi pupuk karena
kandungan unsur hara rnakronya, meski perlu
peningkatan konsentrasi.

UCAP AN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan
banyak terima kasih kepada Ibu Agnes Murwanti,
Bapak Suradji clan Bapak Supriyanto yang telah
banyak membantu dalam aktivasi cuplikan clan

pencacahan.

ACUAN

KESIMPULAN

Dari basil percobaan ini dapat disimpulkan
babwa sludge basil pengolaban limbab air IP AL
Bantul mengandung N, P dan K yang ditunjukkan
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Elisabeth

-Analisa dan basil spektrometri dipakai "Neutron
Aktivasi" clan Tabel (referensi I) daTi puncak
energi yang diperoleh dilihat tampang lintang,
energi clan kemungkinan terbesar reaksi yang
terjadi, dapat diperoleb kemungkinan interaksi
yang terjadi.

-Besar fluks neutron 107 neutron / cm2 det.

-Besaran yield tidak dihitung dalam penelitian ini
karena penulis menggunakan metoda relatif
dengan membandingkan basil aktivasi unsur
standar.

Agus Purwadi

-Agar diperoleh basil pengukuran optimum,
apakah sludge kering telah betul-betul homogen,
dihaluskan sarnapai berapa mesh?

-Bagairnana/mengapa konsentrasi antara P clan K
dapat sarna persis?

TANYAJAWAB
Elisabeth

-Sludge sebelum disinari telah dipreparasi
sedemikian rupa sehingga diperkirakan hornogen,
serbuk yang diaktivasi diseragamkan < 50 mesh
(dari alat pengayak).

-Hasil konsentrasi P clan K tidak sarna, karena
pada 1 grsludge terdapat (640,51 :t: 14,34) rng P,
clan (3,045 :t: 0,064) mg K.

Tri Murni

-Bagaimana hila dapat meramalkan bahwa yang
terbentllk reaksi (n, p); (n, 2n) dst?

-Besar fluks neutron cepat ini?

-Berapa yield yang diperoleh dalam besaran mCi
atau ~Ci?
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