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PENGARUH IRRADIASI GAMMA TERHADAP
PERTUMBUHA.N BAKTERIA DAN KANDUNGAN UNSUR
HARA MAKRO (N,P ,K) DI DALAM SLUDGE

M. Yazid, Zainol Ka~ll daD Elin Noraini
Puslitbang Teknologi Maju BATAN, Yogyakarta

ABSTRAK
PENGARUH lRRADIASjr GAMMA TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERIA DAN KANDUNGAN
UNSUR HARA MAKRO ,rN,p,K) Dl DALAM SLUDGE. Telah dilakukan penelitian pengaruh irradiasi
gamma terhadap pertumb,,~han bakteria dan kandungan unsur hara makro di dalam sludge. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji pengaruh irradiasi gamma terhadap pertumbuhan bakteria dan kandungan unsur
hara makro di dalam sludge, sehingga dapat ditentukan dosis yang efektif untuk mematikan bakteria
patogen tetapi bakteria de.::omposer masih bertahan hidup .Sampel sludge diambil dari kawasan Surabaya
yaitu Sukolilo untuk pemukiman. PT SIER Rungkut untuk induslri dan RSUP Dr. Sulomo. Irradiasi sludge
dilakukan dengan irradiator Co-60 di P3TIR-BATAN Jakarta dengan variasi dosis 0, 5, 10, 15, 20 dan
25 kGy. Setelah irradia.ri dilakukan pengamalan mikrobiologis di Lab. Mikrobiologi FMIPA-UNA1R,
sedangkan analisis kandungan N,P,K menggunakan metode analisis aktivasi netron cepat Pengamalan
mikrobiologis yang dilakulwn meliputi total bakleria dan bakleria patogen dalam hal ini Salmonella. Dari
hasil pengamatan dapat diketahui bahwa populasi total bakteria di dalam sludge sebelum irradiasi berkisar
antara I,Ox 107 sd. 3,7x JoB. Setiap kenaikan dosis irradiasi 5 kGy mampu menurunkan populasi bakteria
rerata sebesar 10 kali dan untuk dosis 25 kGy mampu menekan pertumbuhan total bakteria, sedangkan
untuk desinfeksi Salmonella diperlukan dosis radiasi sebesar 15 kGy -20 kGy. Sedangkan hasil analisis
unsur hara makro menunjukkan bahwa kandungan nitrogen berkisar antara 1,393 :t 0,692 sd. 3,147 :t
697 % ,phosphor 3,714:t 0,892 sd. 8,120 :t 1,034 % dan kalium 1,999 :t 0,523 sd. 4,52 :t 0,599 %.
Irradiasi gamma dengan variasi dosis 10 -25 kGy tidak menunjukkan adanya pengaruh yang segnifikan
terhadap kandungan unsur hara N, P dan K di dalam sludge baik yang berasal dari pengolahan air limbah
industri, pemukilnan maupun rumah sakit.

ABSTRACT
THE INFLUENCE OF GAMMA IRRADIATION ON THE BACTERIAL GROWfH AND THE
CONCENTRATION OF MACRONUTRIENT PLANT ELEMENTS (N.P,K) IN THE SLUDGE. The
investigation of the gamm~ irradiation influence for bacterial growth and macro-nutrient plant element in
the sludge has been donl~. The objective of the research is to study the gamma irradiation influence on
bacterial growth and macro-nutrient plant element concentration; after that, can be determine the effective
dose for killing pathoget1ic bacteria, while the other kind of bacteria such as the decomposer has been
survived. The sludge samples was collected from the vicinity of Surabaya such as Sukolilo for sewage, PT
SIER Rungkut for industrial and Dr. Sutomo hospital waste silldge. The irradiation of the sludge has been
done at P3TIR-BATAN j1Y Co-60 irradiator and the dose variation are O. 5, 10, 15, 20 and 25 kGy.
Microbiological observation was done after irradiation at FMIPA-UNAIR laboratory and the analysis of
N,P,K elements by using jfast neutron activation analysis. The observation involving total bacterial and one
kind of pathogenic microbial which is Salmonella. from this observation can be deduced that population of
total bacteria in the slud,ge is in the range at 1.0 x 107 to 3.7 x loB. For every 5 kGy increment could be
able to decrease total bacterial growth about 10 times, and at 25 kGy the total bacterial growth ca be
suppressed. The higher jrJopulation of Salmonella can be found in the hospital sludge is in range of 3.0 to
3.5 x loS, in the sewage sludge is 1,4 to 1.6 x lif and industry is 1,0 to 1.4 x 10'1. For the Salmonella
desinfection need the 15 to 20 kGy radiation dose. From the calculation results can be known that the
nitrogen content in the sludge is in the range at 1.393 :t 0.692 to 3.147:t 0.697 % , the phosphor 3,714:t
0.892 to 8.120 :t 1,034 % and the potassium 1,999 :t 0.523 to 4,52 :t 0,599 %. The variation of the
irradiation dose 10 -2~; kGy does not have any significat influence for the macro-nutrient plant (N,P,K)
content in the sludge fro,n the industrial, the sewage or the hospital waste water treat,nent.

limbah yang memerlukan penanganan dengan serius
agar tidak mencemari ling-kungannya. Berbagai
jenis lnstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) telah
dibangun dan dioperasikan baik untuk industri.
perkotaan maupun rumah sakit sebagai wujud

PENDAHULUAN

D i antara sekian banyalk permasalahan yang
timbul akibat daTi perk(~mbangan industri clan

teknologi antara lain adalah masalah pengelolaan
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N, P. K yang biasanya diperoleh dari pupuk dan C,
H, 0 yang didapatkan dari udara dan air.
Sedangkan jenis unsur hara mikro yang diperlukan
oleh tanaman dalam jumlah yang kecil saja. tetapi
sangat esensial dalam periode tertentu. Misalnya:
proses pembungaan ataupun pembentukan buah.
Jenis unsur ini an tara lain Fe, Mn, Cu, dan Zn. (6)

Unsur N. P dan K merupakan unsur hara
makro yang mutlak diperlukan oleh tanaman,
misalnya N sangat penting dalam pembentukan
protein, merangsang pertumbuhan vegetatif dan
meningkatkan hasil buah. Unsur dapat merangsang
pembungaan, meningkatkan jumlah dan volume
buah serta meningkatkan ketahanan terhadap
gangguan hama dan penyakit tanaman. Unsur K
berperan dalam sintesa karbohidrat dan protein
sekaligus memperkokoh tanaman agar bunga dan
buah tidak berguguran. (7)

Penentuan unsur N, P dan K di dalam sludge
terirradisai menggunakan dengan metode analisa
pengaktipan netron cepat merupakan metode
analisis N, P, K total yang mempunyai ketelitian
yang tinggi. tidak merusak bahan dan dapat
melacak isotop dari unsur yang sarna serta preparasi
cuplikannya mudah dan cepar(8)

Penelitian ini dilakukan dalam rangka
pengkajian kemungkinan digunakannya sludge hasil
pengolahan air limbah perkotaan. industri maupun
rumah sakit untuk pupuk organik yang ramah
lingkungan. Adapun tujuannya untuk mengkaji
pengaruh irradiasi gamma terhadap pertumbuhan
bakteria patogen dan kandungan unsur hara makro
di dalam sludge sehingga tidak akan
membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan jika
digunakan untuk keperluan tersebut.

kepedulian terhadap permasalahan lingkungan
tersebut.

Namun permasalahan tersebut belum
berakhir, sebab sejalan dengan semakin banyaknya
jumlah IP AL yang dioperasikan daTi waktu ke
waktu, akan terjadilah penumpukan material hasil
olahan limbah yang berupa endapan lumpur
(sludge) yang di suatu saat kemungkinan akan
menimbulkan permasalahan yang baru. Hal ini
disebabkan karena di dalam sludge pacta umumnya
mengandung bakteria patogen, protozoa serta telur
parasit ataupun senyawa toksis organik maupun
anorganik, sehingga akan sangat membahayakan
kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Sebagai
contoh kemungkinan timbulnya wabah penyakit
tipus yang disebabkan oleh penyebaran Salmonella
thypoid dll." Menurut survey yang dilakukan oleh
DUDLEY dkk di dalam sludge mengandung
Pseudomonas. Staphylococcus. Mycobacterium,
Klebsiella. Salmonella, Shigella dan lain-lain.
Adapun daTi jenis parasit antara lain Ascaris
lumbricoides. Trichuris trichiura. Taenea sp. dan
Entamoeba histolytica.(\) Sedangkan HESS dan
BREER menemukan kontribusi Salmonella
51,85 -80,75 % dan Clostridium perfringens
populasinya > 107 per gram sludge"(2)

Beberapa metode untuk mengeliminasi
mikroba tersebut telah dilakukan an tara lain
penggunaan sinar ultraviolet yang dinilai efektif
untuk mematikan bakteri di dalam media cairo
Metode chlorinasi dapat digunakan, namun
dilaporkan tidak efektif untuk virus; sedangkan
pemanasan dipandang cukup efektif akan tetapi

mengakibatkan terjadinya perubahan komponen
nutrisi di dalam sludge. Adapun alternatif lain
adalah digunakannya radiasi pengion (3)

Penelitian desinfeksi sludge menggunakan
radiasi pengion pertama kali dilakukan oleh LOWE
dan RIDENO (1956) dan setelah itu dilakukan o1eh
beberapa ilmuwan lain diantaranya W AT ANABE,
dkk (1958) dan HASHIMOTO (1986) yang
melaporkan bahwa untuk mematikan semua jenis
bakteria diperlukan dosis radiasi > 10 kay, tetapi
untuk bakteria coliform hanya memerlukan dosis <
5 kGy (4)

TATA KERJA

Bahan Yang Diperlukan :

Sampel sludge, medium nutrient agar steril, Air
suling yang telah disterilkan, sampel standar N,P,K
(SRM 3B Live), sampel standar Cs-137, Co-60 dan
AI-27, vial polietilen dan Tabung reaksi.

Meskipun demikian sludge masih memiliki
nilai komersial di bidang agronomi, karena di
dalamnya terkandung komponen nutritif yang tinggi
unluk perlumbuhan lanaman, sehingga
kemungkinan akan sangal baik jika digunakan
sebagai pup uk organik alaupun reklamasi lahan

landus(S)

Peralatan Yang Digunakan ..

Irradiator Co-60 di P3TIR-BATAN. autoklaf untuk
sterilisasi, inkubator; timbangan analitik,
higrometer. peralatan gelas. akselerator Generator
Netron tipe J-25. spektrometri gamma dengan
detektor NaI(Tl). timbangan analitis dan mortar

porselin.
Nutrisi tanaman terdiri dari unsur hara

makro yang sangat diperlukan dalam jumlah yang
banyak untuk pertumbuhan lanaman, yang meliputi

-
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Cara Kerja

--
N = jumlah pengenceran yang dilakukan dalam

pembuatan biakan murni, dalam penelitian ini
dilakukan pengenceran 10 seri mulai daTi 10
kali sampai dengan 109 kali

a. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan di tiga lokasi yaitu
untuk sludge limbah perkotaan di Sukolilo. limbah
industri di PT SIER serta RSVP Dr Sutomo untuk
limbah rumah sakit.

b. Preparasi sampel

Sampel sludge yang berasal dari tiga lokasi tersebut
dikering-anginkan pada suhu kamar. setelah itu
dihaluskan perlahan-lahan menggunakan mortar
porselin kemudian dimasukkan ke dalam cawan
petri steril dan ditutup rapat agar tidak
terkontaminasi dengan udara. Setelah itu dilakukan
pengukuran kelembaban dan rapat massa;
pengukuran pH dilakukan pada saat sampel sludge
(lumpur) masih dalam keadaan basah.

e. Penentuan kandungan unsur hara makro
(N,P,K)

I. Cuplikan bersama standar SRM diaktivasi
menggunakan generator netron dengan tegangan
operasi 110 kV dan arus 700 ~ selama 30
menit

2. Pencacahan dilakukan menggunakan
spektrometri gamma dengan detektor NaI(TI)

3. Perhitungan kandungan N,P,K di dalam
cuplikan dilakukan secara relatif dengan
perbandingan cacah cuplikan daD standar.

HASIL DAN PEMBAHASANc. lrradiasi Sampel

lrradiasi sampel dilakukan menggunakan irradiator
gamma Co-60 yang terdapat di P3TIR-BA T AN
Jakarta dengan variasi dosis 0,5, 10, 15,20 dan 25

kGy

Hasil karakterisasi sarnpel sebelurn
dilakukan irradiasi selengkapnya disajikan pada
Tabel I, yang rnenunjukkan nilai kerapatan rnassa
(p) berkisar antara 0,28 -0,34 x 10-3 g/crn3.
Kerapatan rnassa ini rnernpengaruhi besamya
energi yang diserap oleh sarnpel. Dengan kisaran
harga kerapatan rnassa tersebut diharapkan energi
yang terserap didalarn sarnpel diharapkan rnasih
relatif sarna.

Hasil Karakterisasi Sampel
Sebelum lrradiasi

SludgeTabel 1.

I 

Kerapatan massa; 
(p) g/cm3

.O.28:t125xIO.3

Kelembaban
(%)

Jenis
Sludge

Perkotaan

pH

7.5
No

38

7.02 Rumah
Sakit
Industri

O,26.i: 2,19 x 10 40

7,G3 0,34 ~ 2,51 x 10. 4()

Dari Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa,
pH sampel yang terukur berkisar antara 7 -7,5
yang dengan kisaran pH tersebut bakteria masih
mampu bertahan hidup, karena pada umumnya
bakteria masih toleran terhadap kisaran pH 7 -9.
Adapun kelembaban sampel berkisar antara 38 -

40 %, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap
resistensi bakteria yang semakin meningkat sejalan
dengan kenaikan kelembaban. Dalam proses
inkubasi bakteria dipilih suhu 37 °c. hal ini
disesuaikan dengan suhu tubuh manusia yang
merupakan suhu optimal untuk kehidupan bakteria

patogen.

d. Uji Bakteriologi

1. Dibuat suspensi kuman dengan cara mengambil
I gram sampel dimasukkan ke dalam tabung
reaksi dan ditambahkan air suling yang telah
disterilkan sebanyak 9 mI.

2. Selanjutnya dibuat pengenceran secara seri dari
tabung reaksi pertama sampai ke sepuluh
dengan cara mengambil I ml suspensi kuman
dari tabung penama dan ditambahkan air suling
yang telah disterilkan sebanyak 9 mI.

3. Dari masing-masing tabung reaksi, diambil 1 ml
kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri,
kemudian dituangi dengan media agar yang
masih cair dengan suhu 45 -50 °c (NA untuk
identifikasi total bakteria dan BGA untuk

Salmonella)

4. Setelah media agar di dalam cawan petri
memadat, segera dimasukkan di dalam inkubator
pacta suhu 37 °c selama 48 jam.

5. Perhitungan populasi bakteria dilakukan
menggunakan alat penghitung koloni (Colon;

count)

6. Jumlah bakteria dihitung berdasarkan rumus :

A= KxN

Adapun populasi total bakteria di dalam
sludge baik dari perkotaan, rumah sakit maupun

dimana,
A = jumlah bakteria di dalam sludge
B = jumlah koloni yang diperoleh dari pengamatan

---
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industri dengan variasi dosis radiasi gamma
disajikan pacta Tabel 2. Dari Tabel terse but dapat
diketahui bahwa populasi total bakteria didalam
sludge sebelum irradiasi untuk pemukiman berkisar
antara 2,9 sd. 3,7 x 107, rumah sakit 2,4 sd. 3,7 x
108 dan industri 1,0 sd. 1,3 x 107. Setiap kenaikan
dosis irradiasi 5 kGy mampu menurunkan populasi
bakteria Terata sebesar 10 kali dan untuk dosis 25
kGy mampu menekan pertumbuhan total bakteria
sampai dengan 0 -1. Hal ini menunjukkan bahwa
irradiasi sludge yang dilakukan harus < 25 kay,
karena pacta dosis tersebut ternyata semua jenis
bakteria sudah mati, dalam hal ini termasuk pula

bakteria dekomposer yang sangat berperan di dalam

proses dekomposisi senyawa organik di dalam
sludge tersebut. Proses ini sangat diperlukan, jika
sludge basil irradiasi tersebut akan digunakan

sebagai pupuk organik. Begitu pula untuk
keperluan lainnya, maka harus dicari dosis
optimum dimana jenis mikroba tertentu yang
diperlukan masih bertahan hid up.

Selanjutnya untuk pengamatan jenis bakteria
patogen maka dipilihlah Salmonella yang dianggap
cukup mewakili karena populasinya di dalam
sludge cukup dominan mencapai 80 %. (I)

Tabel 3. Populasi Salmonella sp. Dengan Variasi Dosis lrradiasi Gamma
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patogen di dalam sludge, sedangkan untuk menekan
pertumbuhan bakteria total diperlukan dosis > 15
kGy. Untuk keperluan pembuatan pupuk organik,
fungisida biologis (pemberantas jamur yang dibuat
dari mikroba) maupun keperluan lainnya diperlukan
dosis 15 -20 kGy dimana pada kondisi tersebut
diharapkan bakteria patogen sudah mati, namun
jenis mikroba lain yang diperlukan masih mampu
bertahan hidup; walaupun masih diperlukan
pengamatan jenis-jenis mikroba patogen lainnya .

Sedangkan untuk pengkajian pembuatan
pupuk organik, telah dilakukan analisis kandungan
unsur N, P daD K yang hasilnya disajikan pada
Tabel 4. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa
kandungan unsur N di dalam sludge berkisar antara
1,393::t 0,692 % sampai dengan 3,147::t 0,679
%. Kandungan unsur P berkisar antara 3,714 ::t
0,893 % sampai dengan 8,120::t 1,035 %,
sedangkan untuk unsur K berkisar antara 1,999::t
0,524 % sampai dengan 4,052::t 0,560 %.

Data pengamatan populasi Salmonella di
dalam sludge stelah irradiasi dengan dosis yang
bervariasi antara 0 -25 kGy disajikan pada
Tabel 3. Dari label tersebut dapat diketahui bahwa

populasinya yang tertinggi dijumpai pada sludge
yang berasal dari rumah sakit. Hal ini sangatlah
rasional karema sludge daTi rumah sakit merupakan
konsentrat dari berbagai jenis mikroba patogen ,

sehingga diperlukan pengamatan jenis-jenis
patogen lainnya disamping memerlukan
penanganan secara khusus.

Untuk mematikan Salmonella di dalam
sludge ini diperlukan dosis radiasi 15 -20 kGy
tergantung populasinya di dalam sludge itu sendiri.
Misalnya untuk sludge yang berasal dari industri
dan perkotaan hanya diperlukan dosis 15 kay,
sedangkan untuk sludge yang berasal dari rumah
sakit diperlukan dosis sampai dengan 20 kGy.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
irradiasi gamma sampai dengan dosis 15 -20 kGy
mampu menekan terhadap pertumbuhan bakteria

Tabel 4. Kandungan Unsur Hara N, P, K (%) Di Dalam Sludge Teriradiasi

Jenis Siooge JumJah
S:unpel

UnsUt ReDIa

3.392:tO-:7ii1 ~ 3.004:tO.926

-III

2,775:tO,789

9,084 :t 0,9&I

I 4.003:t0,729

I 0,736:t0,465

i ~~ -~
4,303 :t 0,729

1.721 :to,535

1.979:t0,631 I

I 4.746:t0,714

I 3.153:t0.722

looustri
-

8.297%0.768 8.201%0.559 I

I 3.756%0.642

1.859%0.271 0.791%0.366

3.729%0.616 3.681%0.820 I

2.119%0.359 1.691%0.366

2.755%0.936 2.496%0.292

4.844%0.619 5.142%0.714

" 2.944:t0.746

4.2SO~O.4J(]

Pemukiman

K

N

PRumah

Sakil

Jika dilihat dari kandungan ketiga jenis unsur
tersebut. ternyata kandungan tertinggi dijumpai di
dalam sludge yang berasal dari pengolahan limbah

industri .

Hal ini kernungkinan disebabkan karena

pengarnbilan sludge dari industri, sengaja dipilih
jenis industri bahan rnakanan (biskuit), yang
kernungkinan besar di dalarn air lirnbahnya rnasih

terkandung banyak nutrisi baik karbohidrat maupun

protein. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian

yang dilakukan oleh PONGPAT,S dkk, ternyata
kandungan unsur hara secara keseluruhan relatif

sarna, narnun di Thailand yang tertinggi dijurnpai
pada sludge yang berasal dari rurnah sakit. Hal ini

kernungkinan disebabkan karena adanya perbedaan
pola konsurnsi bahan rnakanan(8)

Perbandingan kandungan unsur hara di
dalam sludge baik dari industri, pemukiman
maupun industri selengkapnya disajikan pada
Gambar 1. Dari gambar terse but dapat dilihat
dengan jelas bahwa kandungan unsur hara secara

keseluruhan yang tertinggi dijumpai pada sludge
yang berasal dari pengolahan air limbah industri .
Sedangkan jika ditinjau dari jenis unsurnya, maka
kandungan unsur P yang tertinggi disusul dengan K

kemudian unsur N. Hal ini kemungkinan
disebabkan karena efluen yang dibuang hanya
sedikit mengandung protein. Kemungkinan ini
akan menjadi lain hila sludge yang diukur bel:ASal
dari industri penyamakan kulit ataupun susu.
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Dari garnbar tersebut maupun dari basil
perhitungan statistik dapat diketahui bahwa dengan
perlakuan irradiasi gamma ternyata tidak
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
kadar Terata unsur hara tersebut. Hal ini
kemungkinan disebabkan karena kandungan unsur
yang diukur adalah totalnya (N. P. K total) tanpa
membedakan bentuk senyawanya. Kalau dilihat
bentuk senyawanya kemungkinan akan berbeda.
karena kemungkinan di dalam sludge banyak
mengandung senyawa organik yang dapat
dipengaruhi ataupun dirusak oleh radiasi gamma.

Gambar 1. Kandungan Unsur Hara (N. P. K)
Dalam Sludge lndustri. Pemukinan dan
Runlah Sakit KESIMPULAN

Jika dilihat dari kebutuhan tanaman akan
unsur hara baku khususnya N, P dan K ternyata hat
ini sangat sesuai karena kebutuhan unsur hara yang
teringgi adalah P, kemudian K sedangkan yang
terakhir adalah N. Komponen unsur hara yang
diperlukan oleh tanaman, khususnya untuk unsur N.
P dan K disajikan pacta Tabel 5' (6) Dari label

tersebut dapat diketahui bahwa kandungan unsur N
di dalam sludge baik yang berasal dari idustri.
pemukiman maupun rumah sakit dapat
dikategorikan tinggi dan sangat tinggi. Sedangkan
untuk unsur P sedang sampai tinggi dan untuk unsur

K juga sedang sampai tinggi.

1. Setiap kenaikan dosis irradiasi 5 kGy mampu
menurunkan populasi bakteria rerata sebesar 10
kali dan untuk dosis 25 kGy mampu menekan
pertumbuhan total bakteria. Sedangkan untuk
menekan pertumbuhan bakteria patogen
diperlukan dosis 15 -20 kGy.

2. Dengan variasi dosis irradiasi gamma tidak

menunjukkan adanya perbedaan yang segnifikan
terhadap kandungan unsur hara N, P dan K di
dalam sludge baik yang berasal dari penolahan
air limbah industri, pemukiman maupun rumah

sakit.

3. Masih diperlukan penelitian lanjutan untuk
mengamati jenis-jenis patogen lainnya baik
virus, protozoa maupun parasit yang hidup di
dalam sludge agar tidak membahayakan
kesehatan maupun lingkungan.

Tabel S. Komponen Baku Unsur Hara Tanaman
Klasiflkasi

Sedang

knis

Unsur Tinggi Sangal

ITinggi

> 8.SO I

> IS,O !~

Sangal

Re,.jah

<0,25~

~ <o.~

r 

0;-511- o:7s T-o:7S~ ill-' 1,15 -1.75 I"N
~
'iK

l:is-=-3:00l~):TO.OIIO.O-IS.O

.TiXl~SO,I.5()=-2:~r 2,SO-3.SO DAFfARPUSTAKA
Pengaruh perlakuan irradiasi garnrna dengan

variasi dosis 0 -25 kGy terhadap rerata hasil
penentuan kandungan unsur hara makro (N,P, K)
disajikan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Pengaruh Dosis lrradiasi Terhadap

Hasil Penentuan Kandungan Unsur
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terhadap unsur makro. karena metode
analisis yang digunakan yaitu APNC
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sen)'a"'anya.

7. NARGOLWALLA, S.S et al., Activation
Analysis with Generator Neutron, John Wiley
& Sons, New York (1973)

8. PONGPAT. S & S. HASHIMOTO., A
Preliminary Study on Upgrading of Irradiated
Sludge for Animal Feed, JAERI (1995)

TANYAJAWAB
Simping Yuliatun
~ Bagaimana hila terjadi mutasi pada

penggunaan radiasi sinar gamma tersebut ?
Damunir
..Pada kesimpulan dituliskan. Sinar gamma tidak

berpengaruh terhadap perubahan pertumbuhan
bakteri dan unsur makro, kenapa tolong

jelaskan.

M. Yazid
.Mutasi terjadi pada dosis rendah.

sedangkan pada dosis tinggi bersifat
merusak set sehingga mati.
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