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ABSTRAK
SIMULASI PREPARASI SASARAN Cd DAN PEMISAHAN MATRIKS Cd (II) -In (III)
MENGGUNAKAN PEREAKSI 8-HIDROKSIKUINOLIN UNTUK PEMBUATAN RADIO-ISO TOP
INDIUM-Ill. Potensi produksi dan aplikasi radioisotop IllIn di Indonesia belum didukung dengan
penguasaan teknologi proses yang diperlukan. Penelitian ini merupakan langkah a1I'a/ da/am upaya
penguasaan tekn%gi produksi III In dari bahan sasaran 111Cd. me/iputi simu/asi preparasi sasaran dan

teknik pemisahan matriks Cd(II) -In(III). Bahan sasaran disiapkan dengan cara e/ektrop/ating /arutan
CdSO.f yang dihasi/kan dari reaksi antara CdO dan H.,sO.f' sedangkan pemisahan macriks Cd(il} -InrJII}
di/akukan dengan ekstraksi pe/arut me/a/ui pembentukan komp/ek In(III)-8-hidroksikuinolin da/am
k/oroform. Deposit e/ektrop/ating Cd yang baik dapat diperoleh dengan e/ektroplatilzg men.£gunakan arus
40 -60 mA dan waktu etektroplating antara 5 -7 jam. Identifikasi fraksi-fraksi hasil ekstraksi matriks
Cd(ll) -In(lll) di/akukan dengan pemeriksaan spektrum serapan pada daeroh panjang gelombang ](){) -4{)0
nm serra uji fetes kua/itatif untuk Cd(/I) dan In(lll). Spesi In(lll) dipisahkan secara se/ektif me/a/ui
pembentukan komp/ek In(1ll)-8-hidroksikuino/in yang ter/arut dalam k/oroform. sementara spesi Cd(/I)
tertingga/ di da/am lase air. Se/anjutnya In(lll) anorganik dipero/eh kembali dengan ekstraksi hidrolisis
komp/ek In(1ll)-8-hidroksikuino/in menggunakan /arutan HC/ I M atau /arutan sa/in. Penggunaan /arutan
salin lebih menjadi pilihan karena dengan menggunakan /arutan HCI / M didapati pengotoran senyawa 8-

hidroksikuino/in da/am.fraksi indium yang dihasilkan.

ABSTRACT
SIMULATED TARGET PREPARATION AND SEPARATION OF Cd (II) -In(llI) MATRICS. USING 8 -

HYDROXYQUINOLIN REAGEN~ FOR PRODUCTING INDIUM -III RADIOISOTOP. The potency of
production and application of 1IIIn in Indonesia is not supported yet by capability in required processing
technology. The presented paper is a preliminary study on processing technology of III In production from

II2Cd target covering simulated target preparation and separation of Cd(II)-ln(lll) matrices. The target
preparation was performed by means of electroplating of Cd SO., solution preparedfrom reaction ofCdO and
sulphuric acid. The separation of Cd(/1) -In(I/I) matrices 'vas proceeded b.\' means of sol,'ent extraction in
the presence of 8-hydroxyquinoline as In(//lj-complexing agent The Cd-electroplating deposit was
satisfactorily found by using 40 -60 mA currents with an electroplatIng time of 5 -;' hours Simulated
matrix solution containing mixture ofCd(/I) and In(llI) was extracted into chloroform with the presence of 8-
hydroxyquinoline. The chloroform phase being assumed to contain In(IlI)-8-hydroxyquinoline complex was
then re-extracted with I M HCI or saline solution. Each extraction fraction was spectrophotometrically
identified in the region of 200 -400 nm .From the resulting absorption spectra. it C;Pfi be shown that the
In(llI) species is selectively separatedfrom the Cd(/I)-matrix. The use of saline in the re-e.~traction process is
better then I M HCI solution due to solubility of8-hydroxyquinoline in HCI.
4(amonium)-.2 (Polivinil alkohol) berpengaruh terhadap luas muka spesifik, volume pori spesifik, porositas
dan ukuran diameter butir kernel UjON. Kondisi oksidasi paling baik adalah pada suhu 600-800 uC dan
waktu oksidasi adalah 2-5 Jam. menghasilkan kualitas kernel UjON yaitu luas muka spesifik, 10.84-5.99
m2!g. volume pori spesifik, lO.35xl(J2-3.23xl(J2 cclg. jari-jari pori 21.05-24.62 A pori. diameter butir. 1264-
/456,um dan porositas.49.49-21.36 % Vol dengan kesalahan analisis komulatifsebesar 8.55 %.

PENDAHULUAN
P emisahan matriks Cd(II)-ln(lll) merupakan

sistem pemisahan yang sangat penting dalam

upaya penguasaan dan pengembangan teknik
produksi radioisotop 1111n di P2RR- BAT AN.

Radioisotop 1IIIn yang dihasilkan melalui reaksi

inti 112Cd (p,2n) 1111n dalam fasilitas siklotron,

ban yak digunakan dalam kedokteran nuklir untuk

tujuan diagnosis berbagai tumor, visualisasi

sumsum tulang, dan deteksi kerusakan hematologik
[1,2]. Akan tetapi, potensi aplikasi tersebut di
Indonesia belum didukung dengan kapabilitas
teknik proses untuk menghasilkan sendiri
radioisotop Illln yang dibutuhkan.

Keberadaan fasilitas siklotron di P2RR yang
mempunyai rentang energi proton terakselerasi
antara 24 -27 Mev [3] sangat mendukung prospek
penguasaan dan pengembangan teknologi produksi
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pelarut dan pereaksi kimia semuanya produksi
Merck dengan tingkat kemurnian p.a., sedangkan
air demineral diperoleh dari fasilitas pemumian air
di P3TRR BAT AN.

Perangkat elektroplating untuk penyiapan
deposit bahan sasaran Cd menggunakan keping
penyangga deposit yang terbuat dari keping
tembaga berlapis perak yang sekaligus berfungsi
sebagai salah satu dinding bejana elektroplating
dan berfungsi pula sebagai katoda. Kesatuan unit

elektroplating ini, seperti ditunjukkan pacta Gambar
I, dihubungkan dengan meter pengukur arus dan
unit pompa vakum mini untuk melaksanakan
perpindahan larutan. Keseluruhan alat untuk proses
elektroplating diperoleh dari Nordion, Kanada,
sebagai bagian dari paket alih teknologi produksi
radioisotop dengan siklotron pacta tahun 1988 [7].

Alat uji getar untuk pengujian ketahanan
deposit elektroplating Cd terhadap getaran adalah
perangkat uji getar dari Lasted Electric Engraver
(model 74) kepunyaan Laboratorium Produksi
Radioisotop P.T. BATAN Teknologi. Untuk
pemeriksaan spektrum serapan larutan digunakan
alat spektrofotometer UVNis buatan JASCO
(Model V-550 yang dilengkapi dengan program
perangkat lunak Spectra Manager for Windows
Versi 961105).

radioisotop III In. Perrnasalahan yang utama adalah

penerapan teknik pemisahan spesi In dari matriks
Cd yang berada dalam skala kimia makro.
Keselektifan dan kekuantitatifan teknik pemisahan
perlu diuji dan diyakini untuk menekan potensi
cemaran kadmium dalam produk akhir radioisotop
IllIn serta memaksimalkan perolehan fraksi
radio indium yang dihasilkan.

Lawson dan Kahn [7] telah melaporkan
teknik pemisahan 115mIn dari matriks
kesetimbangan 115Cd-IJ5mIn menggunakan pereaksi
pengkomplek 8-hidroksikuinolin. Tetapi
diindikasikan bahwa fraksi 115mIn yang dihasilkan
masih terkontaminasi dengan pereaksi terse but,
sehingga perlu dilakukan destruksi lebih lanjut
menggunakan campuran asam sulfat dan asam
perklorat. MacDonald melaporkan pemisahan 1IIIn
dari matriks bahan sasaran Cd [2] melalui ekstraksi
dengan bis-(2-etilheksil)-hidrogenfosfat dalam
heptan, namun fraksi JIlin yang dihasilkan masih
terkontaminasi dengan Cd sehingga diperlukan
tahapan kopresipitasi pasca ekstraksi dan
pemisahan kelebihan pereaksi pengkopresipitasi
yang digunakan. Sebagai langkah awal dalam
penguasaan teknik produksi IllIn di P2RR, maka
dalam penelitian ini dipelajari preparasi bahan
sasaran Cd dan pemisahan matriks Cd(II) -In(III)
menggunakan Cd dan In alamo Preparasi bahan
sasaran Cd dilakukan dengan teknik elektroplating,
disesuaikan dengan konstruksi fasilitas iradiasi
yang tersedia pada sistem siklotron P2RR [4].
Pemisahan matriks Cd(Il}-In(III) dipelajari dengan
cara ekstraksi pelarut menggunakan pengkomplek
8-hidroksikuinolin. Karakter serapan larutan Cd(II)
pada daerah ultra violet [5,6] dimanfaatkan untuk
mempelajari fenomena yang terjadi dalam proses
ekstraksi pelarut tersebut.

Penelitian ini didasarkan pacta fenomena

pembentukan senyawa komplek In(III)-8-
hidroksikuinolin dalam matriks Cd(II}-In(III)
anorganik yang diperlakukan dengan larutan 8-
hidroksikuinolin dalam kloroforrn dan bertujuan
untuk mendapatkan teknik dan metode pemisahan
In(lll) dari matriks Cd(II). Lebih lanjut hasil
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan
diterapkan dalam proses penyediaan radioisotop
jilin dari bahan sasaran 112Cd pengkayaan tinggi.

Pembuatan larutan elektroplating dun proses
elektroplating Cd.

Tahapan percobaan ini dilakukan den£an
pertimbangan bahwa preparasi bahan sasaran II Cd

dalam pembuatan radioisotop IllIn adalah dengan
cara elektroplating, disesuaikan dengan konstruksi
fasilitas iradiasi target padat pacta sistem siklotron
di P2RR [4]. Serbuk CdO (setara dengan 5 gram
Cd) dilarutkan dalam 3 mL as am suI fat pekat dan
10 mL air dengan bantuan pemanasan dan
pengadukan manual. Pemanasan dilanjutkan di
bawah temperatur didih larutan sampai kisat.
Kemudian residu padatan CdSO4 yang dihasilkan
dilarutkan kembali dalam air sampai volume 140 -
150 mL. Larutan diatur pH nya sampai pH 4
dengan penambahan larutan NaOH, kemudian
disaring dengan filtrasi sederhana.

Larutan elektroplating yang dihasilkan
dimasukkan ke dalam bejana elektroplating yang
menggunakan keping target (keping Cu berlapis
Ag) sebagai salah satu dinding bejana seperti
terlihat pacta Gambar I.. Keping target ini sekaligus
berfungsi sebagai katoda. Untuk anoda digunakan
keping tipis platina. Proses elektroplating dilakukan
berulang dengan mengubah variabel arus (an tara 40
-80 mA) dan waktu elektroplating. (antarac5 -7

jam).

TATAKERJA

Persiapan Bolton don Peralatan

Sebagai bahan utama untuk penyediaan
matriks Cd(II)-ln(lll) digunakan kadmium oksida
[CdO] (Merck No. 102015) atau butiran logam Cd
(Merck No. 102001) dan indium sulfat hidrat
[ln2(SO4)3' x H2O] (Merck, No. Art. 12202). Bahan
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Untuk pemeriksaan kualitas basil

elektroplating, deposit elektroplating dipanaskan
dalam oven pada suhu 7SoC selama 1 jam, dan
kemudian disimpan dalam desikator pada suhu
kamar sampai saatnya diperlakukan lebih lanjut.
Pemeriksaan kualitas deposit elektroplating
meliputi pemeriksaan deposit secara visual dan
pengujian ketahanan deposit terhadap getaran
secara elektromekanik menggunakan perangkat uji
getar Lasted Electric Engraver. Secara visual
diamati tingkat kehalusan permukaan deposit serta
homogenitas kerapatan deposit. Dalam pengujian
ketahanan terhadap getaran, keping target dengan
deposit Cd digetarkan selama IS menit dan
kemudian diamati kemungkinan terjadinya
kerontokan deposit, dengan cara visual dan/atau
penimbangan berat target

standar Cd dengan konsentrasi Cd(II) sebesar
50.000 mg/L. Larutan standar In(III) disiapkan
dengan melarutkan 100,8 mg indiumsulfat hidrat
sampai volume 50 mL. Larutan simulasi matriks
Cd(II) -In(III) disiapkan dengan pencampuran
sederhana larutan standar Cd(II) dan larutan standar
In(III) dalam perbandingan volume 1 : 1.

Ekstraksi pemisahan matriks Cd(II) -In(III)

Sebanyak 10 mL larutan matriks Cd(II)-
In(llI) dicuplik dan dimasukkan ke dalam sebuah
labu pemisah. Kemudian ditambahkan 10 ml
larutan 8-Hidroksikuinolin 0,01 M dalam
kloroform. Campuran dikocok dengan baik daD
kemudian dibiarkan terjadi pemisahan rase. Fase
airnya dipisahkan dan rase organiknya dicuci
dengan 2 x 5 ml air yang kemudian disatukan
dengan rase air yang pertama dan diperlakukan
sebagai fraksi Cd(Il). Selanjutnya rase organik
diekstraksi dengan 1 x 10 mL larutan HCl 1 M atau
larutan salin. Fase anorganiknya dipisahkan dan
diperlakukan sebagai fraksi In(llI).

Pembuatan larutall sullulasi matriks Cd-In.

Analisis fraksi ',asil pemisahan

Terhadap masing-masing fraksi hasil
ekstraksi pemisahan dilakukan pemeriksaan
spektrum serapan pada daerah panjang gelombang
200 -400 nm. Spektrum serapan yang dihasilkan
dibandingkan dengan spektrum serapan larutan
standar Cd(Il) dan standar In(III). Dilakukan pula
uji tetes menggunakan pereaksi larutan Na2S
suasana NH4OH untuk pengujian kualitatif Cd(II)
clan menggunakan pereaksi larutan alizarin suasana
NH4OH untuk pengujian kualitatifIn(IlI).

BASIL DAN PEMBABASAN

Unsur Cd merupakan unsur transisi yang
bersifat amfoter sehingga memungkinkan
penyiapan larutan elektroplating dalam suasana
asam ataupun basa. Penyiapan larutan
elektroplating dalam suasana asam lebih menjadi
pilihan karena suasana asam lebih mudah terbentuk
spesi Cd2+ yang kemudian tereduksi menjadi
deposit Cd clan men em pel pada keping target yang

pada proses elektroplating berfungsi sebagai
katoda. Oi sisi lain, pemilihan bahan dasar sasaran
dalam bent uk senyawa CdO dilakukan karena 112Cd
pengkayaan tinggi lebih mudah diperoleh dalam
bentuk 112CdO dari pada dalam bentuk senyawa
garamnya. Untuk memudahkan pembentukan
deposit Cd pada proses elektroplating maka bahan
sasaran CdO diubah menjadi CdSO4 melalui reaksi
kimia sederhana berikut ini :

Larutan simulasi matriks Cd-In disiapkan
dengan dua macam cara yaitu dengan
menggunakan hasil pelarutan deposit elektroplating
Cd yang diberi larutan standar In (cara A) dan
dengan menggunakan larutan standar Cd yang
dicampur dengan larutan standar In (cara B).

Untuk percobaan dengan cara A, deposit
target dipasangkan sebagai dasar bejana pelarutan,
dan kemudian deposit Cd dilarutkan dalam 10 mL
HNO3 2 M. Proses pelarutan tidak boleh terlalu
lama karena permukaan Ag dari keping target dapat
terkikis, tetapi tidak boleh terlalu cepat agar
pelarutan deposit Cd cukup sempuma. Pelarutan
dihentikan setelah tidak teramati lagi pembentukan
gelembung gas atau hila warn a permukaan target
telah berubah merata. Larutan yang dihasilkan
dipindahkan secara kuantitatif ke dalam bejana
gelas 50 mL. Bejana pelarutan dibilas dengan 2 x 5
mL air yang kemudian disatukan pula ke dalam
bejana gelas. Kemudian ditambahkan 1 mL larutan
Indiumsulfat hidrat (kira-kira 10 -20 mg
indiumsulfat hidratlmL larutan). Larutan campuran
bahan sasaran dan matriks indium tersebut secara
kuantitatif dipindah ke dalam labu takar 50 mL dan
diencerkan dengan HNO3 1 M sampai tanda batas.
Larutan yang dihasilkan adalah larutan simulasi
matriks Cd(II) -In(III).

Untuk percobaan dengan cara B, larutan
standar Cd disiapkan dari 5 g butiran logam Cd
yang dilarutkan dalam campuran asam nitrat pekat
(3 mL) dan air (10 mL). Larutan yang dihasilkan
dipanaskan di bawah suhu didihnya sampai kisat
dan kemudian residu dilarutkan kembali dalam air
secukupnya, disaring dan dikisatkan kembali di
bawah suhu didihnya. Selanjutnya residu dilarutkan
kembali dalam 10 mL air dan kemudian diencerkan
sampai 100 mL untuk mendapatkan larutan induk
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CdO (pada!)+ H2SO4 (Iarutan)
menghasilkan homogenitas dan kehalusan
pennukaan deposit yang baik. Tetapi penggunaan
arus yang lebih besar lagi (sampai 80 mA)

mendorong ketidakteraturan laju pembentukan
deposit yang mengakibatkan penurunan kualitas
deposit, ditandai dengan pennukaan deposit yang
kasar dan homogenitas deposit yang tidak merata.
Oi sisi lain pengujian ketahanan deposit terhadap

getaran sebagai antisipasi terhadap efek getaran
selama transportasi target dari Hot Cell proses ke
fasilitas iradiasi dan sebaliknya, menunjukkan
adanya kerontokan pacta deposit dengan kualitas
visual yang tidak baik. Hasil ini menunjukkan
adanya korelasi antara kualitas visual deposit
elektroplating dengan ketahanan terhadap getaran.

Hubungan antara berat deposit Cd dengan
penggunaan arus dan waktu elektroplating
dinyatakan dengan persamaan W = A. I. T., dengan
W adalah berat deposit (gram), I adalah arus
elektroplating (mA), T adalah waktu elektroplating
Gam), dan A adalah tetapan tara kimia listrik
(g/mA/jam). Gambar 2 menunjukkan bahwa berat
deposit Cd sebagai fungsi basil kali arus dan waktu
elektroplating basil percobaan membentuk garis
yang berhimpit dengan basil perhitungan teoritis.
Oidapatkan nilai tetapan tara kimia listrik basil
percobaan sebesar (2,0987 :t 0,0196) x 10-3
g/mA/jam.

-

-7 CdSO4 (larul8n) +

H2O (Iarutan)

Pacta Gambar 1 ditunjukkan perangkat

elektroplating yang digunakan disertai dengan
keping target sebelum dan sesudah elektroplating.
Hasil elektroplating pacta variabel arus dan waktu

elektroplating ditunjukkan pacta Tabel I.

B

-~-

('

Gambar 1. Perangkat e/ektrop/ating (A), keping
target sebe/um e/ektrop/ating (B) don
sesudah e/ektrop/ating (C)

Terlihat dari Tabel 1
elektroplating antara 40

bahwa pemakaian arus
-60 mA masih

Tabell. Hasi/ e/ektrop/ating Cd pada berbagai arus don waktu e/ektrop/ating

-
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Hasil ini tidak berbeda nyata dengan hasil
perhitungan secara teori yaitu sebesar 2,0966 x 10-3
gimA/jam yang dapat diturunkan dari persamaan

Faraday:

dapat dimanfaatkan nantinya untuk
mengidentifikasi adanya pengotoran 8-
hidroksikuinolin dalam fraksi Cd(II) maupun fraksi
akhir spesi In(III).

HAl e
96500 g/ Aldetik) 0,8

A
A

0,4
dengan BA = 112,4 (masa atom Cd), e = 2

Gumlah elektron pada reaksi redoks Cd) clan

96500 adalah faktor konversi 1 F = 96500

0,8

B0,6

0,4

0,2

300 400200

Coulomb.

Hubungan berat deposit Cd dengan
hasil kali arus dan waktu elektro-

plating.

Gambar 2. 0,8

0,6

c
0,4

0
400200

0,8 D

0,6

0,4

Penggunaan senyawa 8-hidroksikuinolin
dalam kloroform pacta ekstraksi pemisahan matriks
Cd(II)-ln(lll) didasarkan pad a sifat 8-

hidroksikuinolin sebagai senyawa pengkelat logam.
Oalam penelitian ini fenomena ekstraksi pemisahan
matriks Cd -In terse but dipelajari melalui pola
spektrum serapan fraksi basil ekstraksi pacta daerah
panjang gerlombang 200 -400 nIn. Sebagai
pembanding digunakan spektrum serapan larutan
standar Cd(II), In(III), campuran standar Cd(ll) -

In(lll) serta larutan 8-hidroksikuinolin dalam HCll
M seperti ditunjukkan pacta Gambar 3.

Spektrum serapan larutan Cd(ll) mempunyai
puncak pacta panjang gelombang 301 nm (Gambar
3.A) bersesuaian dengan yang pemah dilaporkan
sebelumnya [5,6], sedangkan larutan In(lll) tidak
memberikan puncak serapan spesifik (Gambar
3.B). Kontribusi puncak serapan In(lll) juga tidak
terlihat pacta spektrum serapan larutan campuran
Cd(ll) -In(lll) yang hanya memberikan puncak
serapan pad a 301 nm (Gambar 3.C), sarna seperti
spektrum serapan larutan Cd(II). Larutan 8-
hidroksikuinolin dalam HCl 1 M mempunyai pola
spektrum sera pan yang khas (Gambar 3.0) dan

O,2t

200

Gambar 3. Speklrum serapan larulan pemban-
ding pada daerah panjang
gelombang 200 -400 nm.
[AJ. Slandar Cd(II). [BJ. Slandar
In(III). [CJ. Campuran [A] don [BJ
(v/v). [DJ. Larulan 8-
hidroksikuinolin do/am HCI / M
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Fraksi air basil ekstraksi matriks Cd(II)-
In(lII) dengan larutan 8-hidroksikuinolin yang

diharapkan hanya mengandung spesi Cd(II)
ternyata memberikan pola spektrum serapan yang
berbeda dengan spektrum serapan standar Cd(II).
Secara kualitatif terlihat adanya puncak baru di
sekitar 365 nm, dan secara kuantitatif intensitas
puncak serapan pacta 301 nm lebih tinggi daTi
keadaan sebelum ekstraksi (Gambar 4.A
dibandingkan dengan Gambar 3.C). Fakta ini
menunjukkan adanya sebagian 8-hidroksikuinolin
yang terekstraksi ke dalam fase air yang
mengakibatkan terjadinya puncak serapan fraksi air
pacta panjang gelombang 365 nm dan akumulasi
intensitas serapan pacta panjang gelombang 301 nm
(Gambar 4.A dibandingkan dengan Gambar 3.D).
Di sisi lain fraksi organik yang diperkirakan
mengandung komplek In(III)-8-hidroksikuinolin
menghasilkan pola spektrum serapan spesifik yang
semula diduga sebagai spektrum serapan spesi
komplek In(III)-8-hidroksikuinolin tersebut

(Gambar 4.B).

AIA

1 r 0,8 ~

A
0,6

0,4

v

300

asam menggunakan larutan HCI I M atau dalam
suasana netral menggunakan larutan salin. Dengafi:
ekstraksi hidrolisis tersebut maka spesi In(lIIt
anorganik dapat diperoleh kembali dalam fase
anorganik, terpisah daTi 8-hidroksikuinolin yang
diharapkan tetap tertinggal dalam fase organiknya.
Gambar S.A daD Gambar S.B menunjukkan
kemiripan spektrum serapan fraksi kloroform
ekstraksi hidrolisis menggunakan HCI 1 M maupun
salin dengan spektrum serapan fraksi kloroform
hasil ekstraksi pertama (Gambar 4.B). Hal ini
menunjukkan bahwa pembentukan struktur
komplek In(III)-8-hidroksikuinolin tidak
mempengaruhi karakter serapan 8-hidroksikuinolin
dalam kloroform.

Fraksi air ekstraksi hidrolisis dengan HCl 1
M memberikan spektrum serapan yang sangat
mirip dengan pembanding 8-hidroksikuinolin
dalam HCl 1 M, menunjukkan bahwa sebagian 8-
hidroksikuinolin terekstraksi ke dalam HCl 1 M,
semen tara spesi In(lII) bebas yang dihasilkan tetap
tidak mempengaruhi pola spektrum serapan
tersebut (Gambar 5.C dibandingkan dengan
Gambar 3.0). Apabila ekstraksi hidrolisis
menggunakan larutan salin, fraksi salin tidak
menunjukkan karakter serapan 8-hidroksikuinolin.
Pol a spektrum serapan fraksi salin ini (Gambar
5.0) sangat mirip dengan spektrum serapan larutan
pembanding In(lII) dalam salin (Gambar 5.E). Hal
ini memberikan indikasi bahwa fraksi salin tidak
terkontaminasi dengan 8-hidroksikuinolin,
sehingga ekstraksi hidrolisis komplek In(III)-8-
hidroksikuinolin menggunakan salin lebih menjadi
alternatif terpilih dibandingkan dengan
menggunakan larutan HCI 1 M.

Identifikasi uji tetes fraksi-fraksi hasil
pemisahan matriks Cd(II) -In(lII) ditunjukkan
pada Gambar 6, memberikan indikasi efektivitas
pemisahan Cd(II) dengan teknik ekstraksi yang
dilakukan. Uji tetes untuk Cd(II) yang didasarkan
pada pembentukan endapan kuning CdS
menunjukkan bahwa fraksi kloroform hasil
ekstraksi pertama tidak lagi mengandung Cd.
Sedangkan uji tetes untuk In(lII) yang didasarkan
pada pembentukan komplek ungu In(III)-alizarin
dalam suasana basa amonia menunjukkan bahwa
fraksi kloroform yang sudah tidak mengandung Cd
memberikan hasil uji In(lII) yang positif. Fraksi
salin pada re-ekstraksi komplek In(III)-8-
hidroksikuinolin menggunakan salin juga
memberikan hasil uji In(lII) yang positif, sarna
dengan hasil uji terhadap larutan pembanding
In(lII) dalam salin. Fenornena ini menunjukkan
bahwa dalam ekstraksi hidrolisis menggunakan
salin, spesi In(lII) anorganik dapat diperbleh
kembali dalarn fraksi lain.

1 r
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0,8 t

0,1 ~

0,4

0,21'"

oL--
200

Spektrum serapan fraksi hasi[ ekstraksi
pertama nzatriks Cd(II) -In(III). A Fraksi
air (anorganik). B. Fraksi kloroform

( organik).

Gambar 4,

Spesi komplek In(III)-8-hidroksikuinolin
yang diasumsikan terlarut dalam fraksi kloroform
(Gambar 4.B) dapat dihidrolisis dalam suasana
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Gambar 5. Spektrum serapanfrakS'i hasil ektrakS'i hidrolisis komplek 8-hidroksikuinolin.
A. Fraksi kloroform ekstraksi hidrolisis dengan HCI I M.
B. Fraksi kloroform ekstraksi hidrolisis dengan salin.
C. Fraksi air ekstraksi hidrolisis dengan HCI I M.
D. Fraksi air ekstraksi hidrolisis dengan salin.
E. Larutan pembanding In(lII) dalam salin.

Gambar 6. Hasi! uji fetes identifikasi Cd(I/) [A, B don CJ don identifikasi In(I/I) [D, E, F don OJ
A. Larutan pembanding Cd(II) dalam air.
B. Fraksi air ekstraksi pertama.
C. Fraksi kloroform ekstraksi pertama.
D. Larutan pembanding In(III) dalam salin.
E. Fraksi kloroform ekstraksi pertama (sama dengan fraksi Gambar 6.C).
F. Fraksi salin ekstraksi kedua (re-ekstraksi dengan salin).
G. Fraksi HCI ekstraksi kedua (re-ekstrtaksi dengan HCI 1M).
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hidroksikuinolin dalam pelarut kloroform.
Selanjutnya 111In(lII) anorganik dibebaskan
kembali melalui ekstraksi hidrolisis menggunakan
larutan salin. Untuk sistem proses radioaktif ini

diperlukan perangkat proses ekstraksi yang dapat
dioperasikan di dalam Hot Cell secara aman
memenuhi aspek proteksi radiasi yang disyaratkan.
Pacta Gambar 7 ditunjukkan bagan sistem proses
yang diperlukan untuk pemisahan radioisotop III In
tersebut.

Pengujian fraksi HCI dari re-ekstraksi
komplek In(III)-8-hidroksikuinolin dengan larutan
HCI I M menghasilkan warDa yang berbeda, yaitu
ungu kekuningan, karena suasana yang lebih asam
mengubah warDa komplek In(III)-alizarin dari ungu
menjadi cenderung kekuningan.

Oari berbagai fenomena yang diuraikan di
atas didapatkan gambaran bahwa pemisahan
radioisotop 1IIIn dari bahan sasaran 112Cd
pengkayaan tinggi yang diaktivasi dengan proton
dapat dilakukan dengan ekstraksi berulang yang
melibatkan pembentukan komplek III In(III)-8-

III In.Gambar 7. Skema rancangan sistem ekstraksi pemisahan Cd(II)-In(l//) untuk pembuatan radioisotop
I. Bejana pelarutan. 5. Saluran transfer larutan
2. Target / deposit sasaran 6. Kolom ekstraksi pemisahan
3. Pemanas 7. Bejana penampung (dapat dipindah-pindahkan).
4. Sumbertegangan

KESIMPULAN Pemisahan matriks 112Cd-lllln dapat
dilakukan dengan ekstraksi pelarut melalui

pembentukan komplek IIIIn(III)-8-hidroksikuinolin
dalam kloroform, dan' selanjutnya radioisotop
Illln(lll) diperoleh dengan ekstraksi komplek
Illln(III)-8-hidroksikuinolin tersebut menggunakan
larutan salin. Dalam rase salin tidak terdeteksi
adanya kontaminasi kadmium maupun 8-
hidroksikuinolin.

Bahan sasaran deposit elektroplating 112Cd
untuk pembuatan radioisotop 1IIIn dapat disiapkan
melalui elektroplating larutan 112CdSO4 yang
dihasilkan dari reaksi an tara 112CdO dengan larutan
as am sui fat. Kualitas deposit yang baik dihasilkan
dengan menggunakan arus antara 40 -60 mA
dengan waktu elektroplating antara 5 -7 jam.
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DAFTAR PUSTAKA Sunar hadiyoso
.Penelitian tidak dimaksudkan untuk

memperoleh kondisi optimum

elektroplating, tetapi memperoleh
elektroplating yang menghasilkan deposit
yang baik (memenuhi syarat untuk
dirradiasi dalam siklotron). Kondisi
tersebut merupakan kompromi dari
besaran arus elektroplating dan waktu
untuk mendapatkan deposit Cd antara
0.50 -0.80 gram (maksimum I gram)
dengan hasil deposit yang halus, rata
(homogen) dan tahan getaran.
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.Luas penampang deposit tetap. Besaran

arGus don waktu merupakan kompromi
untuk mendapatkan berat deposit yang
diinginkan dengan kua/itas deposit yang
memenuhi syarat untuk diirradiasi (/ihat
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