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RADIOAKTIVITAS 13 I 'Y DAN KANDUNGAN Ca, Fe, Mn, Mg
SERTA Na PADA MATA AIR DI DAERAH BERKAPUR
KABUP A TEN PONOROGO JA W A TIMUR

Sutjipto
Puslitbang Teknologi Maju BATAN, Yogyakarta.

Abstrak

RADIOAKTIVITAS /31 rDAN KANDUNGAN Ca, Fe, Mn, Mg serta Na PADA MATA AIR DI DAERAH
BERKAPUR KABUPATEN PONOROGO JA WA TIMUR. Telah dilakukan penelitian radioaktivitas /31 r
dan kandungan Ca, Fe, Mn, Mg serra Na pada mala air di daerah berkapur Kabupaten Ponorogo Jawa
Timur. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui radioaktivitas /3 I r dan kandungan Ca,
Fe, Mn, Mg serra Na pada mala air ditiga tempat yang berbeda yaitu mala air Telaga Ngebel (daerah
pegunungan), Ngembak (daerah perkotaan) dan Gonggang (daerah dekat aliran akhir sungai).
Pengambilan cuplikan, preparasi maupun analisisnya mengacu pada prosedur pengambilan air serra
analisis cuplikan radioaktivitas lingkungan. Alat yang digunakan adalah alar cacah /3 latar rendah
modifikasi P3TM-BATAN Yogyakarta dengan detektor GM serra spektrometer r buatan Ortec dengan
detektor Ge(Li). Radioaktivitas gross /3 air yang berasal dari 3 maca air seperti tersebut di alas (gross /3 ~
1 BqIL) besamya masih di bawah harga ambang batas (gross /3 = 1 BqIL) menurut Peraturan Pemerintah
No. 20 Tahun 1990. Radioaktivitas r yang berasal dari radionuklida alam Tl-208 dan K-40 yang terdapat
pada 3 mala air tersebut masing-masing juga kurang dari 1 BqIL. Konsentrasi logam di dalam air dari
maca air Telaga Ngebel untuk Ca ~ 14,34 ppm; Fe ~ 0,04 ppm; Mn ~ 0,02 ppm; Mg ~ 6,75 ppm; Na ~
14,63 ppm, Ngembak untuk Ca ~ 11,6 ppm; Fe ~O,04 ppm; Mn ~O,02 ppm; Mg ~ 11,13 ppm; Na ~ 16,75
ppm dan Gonggang untuk Ca ~ 13,78 ppm; Fe ~O,26 ppm; Mn ~O,02 ppm; Mg ~6,13 ppm; Na ~ 15,00
ppm. Air dari sumber mata air Telaga Ngebel, Ngembak dan Gonggang Kabupaten Ponorogo Jawa Timur
dapat diklasifikasikan sebagai air golongan B ditinjau dari radioaktivitas maupun kandungan logam makro
(Ca, Fe, Mn, Mg dan Na) yang ada di dalamnya.

Abstract
RADIOACTIVITY OF P / r AND THE CONTENT OF Ca, Fe, Mn, Mg, Na ON THE SPRING OF
PONOROGO EAST .JA VA UME AREA. Radioactivity of {3/ r and the content of Ca, Fe, Mn, Mg, Na on
the source of Ponorogo East-Java lime area has been studied. This research was carried out to know
radioactivity of P / r and the content of Ca, Fe, Mn. Mg, Na on the spring of different three places were
Ngebel-lake source, Ngembak source and Gonggang source. Samples taken, preparation and analysis
based 011 the procedures of environmental radioactivity analysis and water sampling guidelines. The
instrument used for the analysis radioactivity were low level {3 counter modified P3TM-BA TAN Yogyakarta
with detector GM and spectrometer rwith detector Ge(U). Radioactivity of P (gross) from the source of
dijJerentthree places ({3 5 / Bq/L) are lower than the value of PPRI No. 20 / /990. Radioactivity ofrcomes
from the natural radionuclides of TI-208 and K -40 are lower than 1 Bq/L for the different of three places,
respectively. The Inetals concentration of Ngebel-lake source were Ca 5/4,34 ppm; Fe 50,04 ppm; Mn 5
0,02 ppm; Mg 56,75 ppm; Na 514,63 ppm, Ngembak source were Ca 5/1,6 ppm; Fe 50,04 ppm; Mn 5
0,02 ppm; Mg 51I,/3ppm; Na 516,75 ppm and Gonggang source were Ca 5/3,78ppm; Fe 50,26 ppm;
Mn 50,02 ppm; Mg 56,13 ppm; Na 5 15,00 ppm. The water of Ngebel-lake source, Ngembak source and
Gonggang source can be classified as B category water based on radioactivity and the content of the metals

concentration in its.

harus tersedia pada kondisi yang memenuhi syarat
kesehatan baik segi fisika, kimia maupun biologi.

Air tidak hanya merupakan sumberdaya
alam yang vitalbagi kehidupan manusia tetapi juga
memegang peranan yang penting bagi
pengembangan peradaban. Cepalnya perlumbuhan
ekonomi clan peradaban mengakibalkan
pengembangan sumberdaya air merijadi lebih
penling, sedemikian penlingnya masalah air
sehingga UNESCO menjadwalkan sualu

PENDAHULUAN
D erajat kesehatan masyarakat merupakan salah

satu indikator kemajuan suatu masyarakat.
Faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan
masyarakat diantaranya keadaan lingkungan yang
merupakan faktor yang renting dan dominan.

Salah satu komponen lingkungan yang mempunyai
peranan cukup besar dalam kehidupan adalah air.
Air yang digunakan harus memenuhi syarat dari
segi kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas air
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sumberdaya air. Bentuk pengembangan
sumberdaya air adalah pemanfaatan air tanah
sebagai bahan baku air kemasan dalam botol.

Penelitian ini dimaksudkan untuk
menyajikan data mengenai radioaktivitas serta
kandungan logam penyusun air sadah dengan
tujuan sebagai bahan masukan/pertimbangan
penggunaan air dari beberapa sumber mala air di
daerah Kabupaten Ponorogo.

BAHAN DAN METODA

Alat yang digunakan

Cawan porselin, gelas ukur 2 L, kompor
listrik, hot plate, planset, spektrometer nyala
serapan atom, alat cacah ~ latar rendah, alat cacah 'Y
serta detektor GM dan Ge(Li).

Pengumpulan cuplikan
Cuplikan air diambil daTi sumber mata air

ditiga tempat yang berbeda yaitu mata air Telaga
Ngebel (daerah pegunungan), Ngembak (daerah
perkotaan) daD Gonggang (daerah dekat aliran
akhir sungai) Kabupaten Ponorogo Jawa Timur
pada tanggal 10 Agustus (seri-l) , 9 September
(seri-2), II Oktober (seri-3) daD 10 Nopember
2001 (seri-4). Masing-masing daerah tersebut
diambil 10 L pada kedalaman 1 -2 m. Pada saat
pengambilan hingga penyimpanan sebelum di
analisis, masing-masing cuplikan air dimasukkan ke
dalam wadah plastik / botol yang telah dicuci
dengan HNO3 (I: I) kemudian dibilas berturut-turut
dengan aquades dua kali, aseton daD methanol;
masing-masing cuplikan air segera diasarnkan
dengan HNO3 pekat untuk mencegah tumbuhnya
mikroorganisme maupun penyerapan logam daD
radionuklida oleh dinding bejana (jerigen).

Preparasi cup/ikon

1. Keperluan analisis parameter radioaktivitas
gross 13 I 'Y

Preparasi masing-masing cuplikan air
diambil dari sumber illata air ditiga tempat yang
berbeda yaitu illata air Telaga Ngebel (daerah
pegunungan), Ngembak(daerah perkotaan) dan
Gonggang (daerah dekat aliran akhir sungai)
Kabupaten Ponorogo Jawa Timur pada 10 AgtiStus,
9 September, 11 Oktober dan 10 Nopember 2001
dilakukan sebagai berikut, tuangkan masing-masing.
cuplikan ke dalam cawan porselin kemudian
diuapkan di atas kompor listrik hingga volume

International Hydrological Decade mulai 1965 yang
bertujuan mempromosikan dan mengkoordinir
program kerjasama hidrologi internasional jangka
panjang. Hidrologi tidak hanya sekedar ilmu yang
mempelajari terdapamya distribusi dan sifat air
dimuka burni, bukan hanya sekedar mempelajari
hubungan air dan bentang daTal, tetapi juga
mempelajari peranan air dalam kehidupan manusia
secara luas dan sebaliknya dikaji pula pengaruh
kehidupan manusia terhadap pengembangan
kondisi air dan tala air. Ketersediaan air tanah

sangat dipengaruhi geologi, geomorfologi, tanah,
topografi, vegetasi maupun klimatologi.
Ketersediaan, sifat dan distribusi air di suatu
wilayah akan mengikuti daur hidrologi. Daur

hidrologi merupakan gambaran proses perjalanan
air melalui lintasan yang memasuki 3 komponen
sistem bumi yaitu atmosfera, hidrosfera dan
litosfera (Sugeng Martopo, DR., 1984)(1)

Mata air merupakan laboratorium alam
dengan suhu yang tetap menurut ahli ekologi
perairan. Menurut Eugene (1996)(2), mala air
dengan komposisi kimia, kecepatan a1iran air serta
suhu yang relatif tetap hila dibandingkan dengan
danau, sungai dan komunitas daratan tanpa
memandang ukuran serta jumlahnya menjadikan
posisi yang penting sebagai tempat untuk

penelitian.

Air hujan yang bersifat asam yaitu dengan
mengandung H2CO3 hila jatuh di daerah tanah
berkapur menyebabkan air tanah bersifat air sadah.
Air sadah yaitu air yang ban yak mengandung ion-
ion Ca++, Mg++, Sr++ dan Mn++ serta menyulitkan
sabun untuk berbusa dan hila dipanaskan akan
memberikan endapan berupa kerak. Sebagian
daerah Kabupaten Ponorogo tanahnya berkapur
maka penduduknya mengkonsumsi air yang bersifat
sadah. Seperti diketahui bahwa air sadah yang
melampui batas ambang yang diijinkan dapat
barakibat terhadap kesehatan. Jangka pendek
berakibat timbulnya penyakit muntaber, diare,
disentri maupun kolera sedangkan jangka
panjangnya dapat menyebabkan penyakit keropos
tulang, gigi, anemia serta kerusakan ginjal
(Haryoto, 1983)(3). Disamping itu, sumber mala air
di daerah tersebut juga mengandung radioaktivitas
alam yang berasal daTi nuklida-nuklida primordial

maupun kosmogenis.

Perkembangan otonomi daerah saat ini,
telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
bagi daerah untuk meningkatkan potensinya.
Menyikapi hal ini, Kabupaten Ponorogo telah
merencanakan untuk mengembangkan potensi
sumberdaya alam guna kesejahteraan masyarakat
Ponorogo. Salah satu potensi yang akan
dikembangkan adalah pengembangan potensi
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tinggal kurang lebih 10 mL. Residu yang
didapatkan dituangkan sedikit demi sedikit di atas
planset sambil dikeringkan di bawah lampu infra
merah, serta residu yang masih tersisa dibersihkan
menggunakan HNOj 0,1 N, kemudian ditimbang
(berat kering halus) dan siap untuk dianalisis.

2. Keperluan analisis parameter kimia.

Untuk analisis mengenai Ca, Fe, Mn, Mg
serta Na dari air yang diambil daTi sumber illata air
ditiga tempat yang berbeda yaitu illata air Telaga

Ngebel (daerah pegunungan), Ngembak (daerah
perkotaan) dan Gonggang (daerah dekat aliran
akhir sungai) Kabupaten Ponorogo Jawa Timur
pacta 10 Agustus, 9 September, 11 Oktober dan 10
Nopember 2001 dilakukan di bidang
Teknofisikokimia P3TM-BATAN.

dominan daTi logam lainnya, hal tersebut biasanya
tergantung pada asal sumber air apakah berasal dari
air tanah atau air sungai. Disamping itu, jenis air
juga mempengaruhi kandungan logam di dalamnya
(air tawar, air payau dan air laut). Air sungai di
daerah hulu kandungan logamnya akan berbeda
dengan air sungai di dekat muara (hilir). Hal
tersebut disebabkan dalam perjalanannya air
tersebut mengalami beberapa kontaminasi, baik
karena erosi maupun pencemaran daTi sepanjang

tepi sungai.

Hasil mengenai radioaktivitas gross 13 dari
air yang diambil dari sumber mala air ditiga tempat
yang berbeda yaitu illata air Telaga Ngebel (daerah
pegunungan), Ngembak (daerah perkotaan) dan
Gonggang (daerah dekat aliran akhir sungai)
Kabupaten Ponorogo Jawa Timur pada tanggal 10
Agustus (seri-l) ,9 September (seri-2), II Oktober
(seri-3) dan 10 Nopember 2001 (seri-4)
ditunjukkan pada Gambar 1.

3. Pencacahan daD perhitungan radioaktivitas
gross 13 daD y.

Setelah preparasi cuplikan air diambil dari
sumber mala air ditiga tempat yang berbeda yaitu

mala air Telaga Ngebel (daerah pegunungan),
Ngembak (daerah perkotaan) daD Gonggang
(daerah dekat aliran akhir sungai) Kabupaten
Ponorogo Jawa Timur selesai, selanjutnya
dilakukan analisis terhadap radioaktivitas 13 (gross)
/ y. Radioaktivitas 13 (gross) menggunakan alat
cacah 13 latar rendah modifikasi P3TM-BATAN
Yogyakarta dengan detektor GM, sedangkan untuk

aktivitas y menggunakan alat spektometri y dengan
detektor Ge(Li). Adapun perhitungan
radioaktivitas 13 (gross) / y menurut prosedur
analisis radioaktivitas lingkungan (BAT AN,

1998y4).
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Pengambilan Cuplikan

Gambar L Radioaktivitas gross 13 dar i mata air
Telaga Ngebel. Ngembak dan Gonggang
Kabupaten Ponorogo Jawa Timur

Pacta Gambar I terlihat bahwa radioaktivitas
gross ~ daTi air yang berasal daTi mala air Ngebel
(berkisar 0,13 -0,20 Bq/L) relatif tinggi
dibandingkan dengan radioaktivitas gross ~ daTi
Ngembak (0,04 -0,15 Bq/L) maupun daTi
Gonggang (berkisar 0,02 -0,07 Bq/L). Namun
demikian, radioaktivitas tersebut hila dibandingkan
dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990(6)
(gross ~ adalah I Bq/L), maka harga tersebut masih
dalam batas yang aman.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara alami siklus perputaran logam adalah

daTi kerak bumi, kemudian ke lapisan tanah,
makhluk hidup (tanaman, hewan dan manusia) serta
ke dalam air. Logam itu sendiri dalam kerak bumi
dibagi menjadi logam makro dan mikro (Darmono,
I995f5). Logam makro (AI, Fe, Ca, Na. K, Mg dan

Mn) ditemukan di atas 1000 fig/Kg, sedangkan
yang mikro (Ba, Ni. Zn, Cu, Ph. U, Sn, Cd. Hg, Ag
dan Au) kurang dari 500 fig/Kg. Namun demikian,
kandungan secara alamiah logam-logam tersebut
selalu berubah-ubah tergantung pada kadar
pencemaran oleh ulah manusia atau perubahan
alam, seperli erosi. Logam dan mineral lainnya
hampir selalu ditemukan dalam air dan air laut,
walaupun jumlahnya sangat terbatas. Pada kondisi

normal. beberapa logam, baik logam ringan
maupun bcrat jumlahnya sangat sedikil di dalam
air. Beberapa logam terlentu biasanya lebih

Radioaktivitas y dari air yang diambil dari
sumber mata air ditiga tempat yang berbeda yaitu

mata air Telaga Ngebel (daerah pegunungan),
Ngembak (daerah perkotaan) dan Gonggang
(daerah dekat aliran akhir sungai) Kabupaten
Ponorogo Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 2
dan 3. Pada Gambar 2 menunjukkan radioaktivitas
'Y dari TI-208. sedangkan Gambar 3 untuk

radioaktivitas 'Y dari K-40.
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radionuklida alam pemancar 'Y yang ada di datam
air dari sumber mata air Telaga Ngebel (daerah

pegunungan), Ngembak (daerah perkotaan) clan
Gonggang (daerah dekat aliran akhir sungai)
Kabupaten Ponorogo Jawa Timur masih dalam
batas arnan.
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Kandungan logam Ca, Fe, Mn, Mg dan Na
pada air dari sumber mata air Telaga Ngebel,
Ngembak dan Gonggang Kabupaten Ponorogo
Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 4, 5 dan 6.
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Pengambilan Cuplikan

Gambar 2. Radioaktivitas r TI-208 dari mala
air Telaga Ngebel, Ngembak dan
Gonggang Kabupaten Ponorogo
Jawa Timur.
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Gambar 4. Kandungan logam di dalam air dari
mota air Telaga Ngebel Kabupaten
Ponorogo iowa Timur.
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Pengambilan Cuplikan

Pacta Gambar 4 menunjukkan bahwa
konsentrasi-konsentrasi logam di dalam air dari
mala air Telaga Ngebel untuk Ca ~ 14,34 ppm, Fe
~ 0,04 ppm, Mn ~ 0,02 ppm, Mg ~ 6,75 ppm dan
Na ~ 14,63 ppm. Harga-harga konsentrasi tersebut
hila dibandingkan dengan yang acta di kualitas air
golongan B menurut Peraturan PemerintanRI No.20
tahun 1990 masih jauh di bawah harga konsentrasi
yang diperbolehkan, sehingga air dari mala air
Telaga Ngebellayak digunakan sebagai bahan baku

untuk air minum.

Gambar 3. Radioaktivitas r K-40 dari mata air
Telaga Ngebel. Ngembak dan
Gonggang Kabupaten Ponorogo Jawa
Timur.

Radionuklida alam pemancar y yang terdiri
dari TI-208 dan K-40 berasal dari deret Th-232 (TI-
208) serta K-40 (Brajnik, D., dkkf7). Untuk
radioaktivitas y yang berasal dari TI-208 paling
tinggi dari illata air Ngembak sebesar 0,46 Bq/L,
sedangkan terendah dari illata air Gonggang sebesar

0,15 Bq/L atau sebagian besar didapatkan kurang
dari 1 Bq/L. Demikian pula untuk radioaktivitas K-

40 paling tinggi juga berasal dari Ngembak yaitu
sebesar 0,34 Bq/L, sedangkan terendah berasal dari
illata air Ngebel sebesar 0,17 Bq/L. Mengingat data
untuk radioaktivitas K-40 di air tawar belum

ditemukan acuannya, maka bila digunakan sebagai
pembanding radioaktivitas rerata K-40 di dalam air
taut yang besarnya 12 Bq/L ( Taku Koyanagi, DR ,
1995f8), harga-harga tersebut diatas masih relatif
kecil. Didasarkan data terse but di alas keberadaan

Pada Gambar 5 menunjukkan bahwa
konsentrasi-konsentrasi logam di dalam air dari
mata air Ngembak untuk Ca $ 11,6 ppm, Fe $ 0,04
ppm, Mn $ 0,02 ppm, Mg $ 11,13 ppm dan Na $
16,75 ppm. Harga-harga konsentrasi tersebut hila
dibandingkan dengan yang ada di kualitas air
golongan B menurut Peraturan Pemerintah RI No.

20 tahun 1990 masih jauh di bawah harga
konsenlrasi yang diperbolehkan, sehingga air dari

..
mala air Ngembak layak dlgunakan sebagal~~han
baku untuk air minum.
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Gambar 5. Kandungan Logam di daLam air dari
mata air Ngembak Kabupaten
Ponorogo iawa Timur.
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Kabupaten Ponorogo Jawa Timur besarnya ~ 1
Bq/L. Radioaktivitas 'Y tertinggi daTi TI-208
didapatkan di dalam illata air Ngembak sebesar
0,46 Bq/L , terendah daTi illata air Gonggang
sebesar 0,15 Bq/L. Untuk K-40 tertinggi di
dalam mala air Ngembak yaitu sebesar 0,34
Bq/L, sedangkan terendah berasal daTi illata air
Ngebel sebesar 0,17 Bq/L.

2. Konsentrasi logam di dalam air daTi mala air
Telaga Ngebel untuk Ca ~ 14,34 ppm, Fe ~ 0,04
ppm, Mn ~ 0,02 ppm, Mg ~ 6,75 ppm dan Na ~
14,63 ppm, Ngembak untuk Ca ~ 11,6 ppm, Fe
~ 0,04 ppm, Mn ~ 0,02 ppm, Mg ~ 11,13 ppm
dan Na ~ 16,75 ppm dan Gonggang untuk Ca ~
13,78 ppm, Fe ~ 0,26 ppm, Mn ~ 0,02 ppm, Mg
~ 6,13 ppm dan Na ~ 15,00 ppm.

3. Air daTi sumber mala air Telaga Ngebel,
Ngembak dan Gonggang Kabupaten Ponorogo
Jawa Timur dapat diklasifisikan sebagai air
golongan B ditinjau daTi radioaktivitas gross ~
dan 'Y, maupun kandungan logam makro (Ca, Fe,
Mn, Mg dan Na) yang acta di dalamnya.
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Kandunganlogam. UCAP AN TERIMA KASIH
Gambar 6. Kandungan logam di dalam air dari

nwta air Gonggang Kabupaten
Ponorogo Jawa Timur.

Ucapan terima kasih kami sampaikan
kepada Dinas PU Pengairan Kabupaten Ponorogo,
Bidang Teknofisikokimia P3TM-BATAN, Sdri.
Ninik Suryani, Sri Wahyuningsih, Siswati, Sdr.
Mulyono, dan Sutrisno alas semua bantuannya.

DAFTARPUSTAKA

Pada Gambar 6 menunjukkan bahwa
konsentrasi-konsentrasi logam di dalam air daTi
mata air Gonggang untuk Ca ~ 13,78 ppm, Fe ~
0,26 ppm, Mn ~ 0,02 ppm, Mg ~ 6,13 ppm dan Na
~ 15,00 ppm. Harga-harga konsenlrasi tersebut hila
dibandingkan dengan yang ada di kualitas air
golongan B Peraturan Pemerintah RI No. 20 tahun
1990 masih di bawah harga konsentrasi yang
diperbolehkan, sehingga air daTi mata air Gonggang
layak digunakan sebagai bahan baku untuk air
minum. Namun demikian, hila mala air Gonggang
digunakan sebagai bahan baku air minum perlu
penekanan khusus untuk logam Fe, karena
kandungan logam tersebut lebih tinggi hila
dibandingkan dengan 2 (dua) sumber mata air yang

lain.

KESIMPULAN
Didasarkan hasil penelitian yang telah di-

lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

I. Radioaktivitas gross 13 yang berasal daTi
radionuklida alam daTi air yang diambil dari
sumber mala air ditiga temp at yang berbeda
yaitu mat a air Telaga Ngebel (daerah
pegunungan), Ngembak (daerah perkotaan) dan
Gonggang (daerah dekat aliran akhir sungai)
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Salnin

..Radioaktifitas I3/Y berasal dari unsur-unsur apa
saja ?

..Apakah radioaktifitas dan logam B-3 sudah
memenuhi baku mutu ?

LAMPIRAN :

Sutjipto
.Radioaktivitas gross f3 berasal dari

radionuklida alam yang terdiri dari
radionuklida primodial, kosmogenetik
maupun deret uranium, thorium serra
aktinum, sedangkan r nya berasal dari
radionuklida K -40 serta T -208

.Radioaktivitas gross f3 nya sudah,
sedangkan untuk r belum ada ketentuan

baku mutunya, tetapi hila dibandingkan
degan K-40 yang ada di air taut yang 12
Bq/l harga untuk radioaktifitas r masih
jauh di bawahnya. Untuk logam B-3 nya
pada penelitian ini belum dilakukan
mengingat air yang digunakan berasal
dari sumber mala iar yang belum
tercemar oleh limbah B-3, namun
demikian pada penelitian yang akan
datang direncanakan akan dilakukan.

--=-
Sumining
...Daerah kapUT tetapi kadar Ca (Kalsium) nya

hanya 14 ppm. Bagaiman komentar anda?

...Gross 13 daTi radionuklida apa saja kira-kira ?

...Analisis unsur AI, Fe, Ca dan sebagainya
dengan cara apa ? Untuk APN biasanya Ca
terdeteksi kira-kira 1000 ppm.

Gambar 7. Peta lokasi pengambilan air dari mata
air Telaga Ngebel. Ngembak dan
Gonggang kabupaten Ponorogo Jawa
Timur.

TANYAJAWAB

Sutjipto
.Kadar Ca yang hanya J 4 ppm padahal di

daerah berkapur dimungkinkan karena
ketersediaan. sitar maupun distribusi air
di suatu wilayah akan setalu mengikuti
daur hidrologi. Daur hidr;;iogi

merupakan gambaran prosesperjalanan
air lewar lintasan yang memasuki 3
komponen sistem bumi yairu atmosfera.
hidrosfera dan lirosfera.

Hendry F.W
...Berapa batas ambang gross 13 untuk air yang

dapat diminum ?
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Mulyono Daryoko
..Latar belakang penelitian di mata air berkapur

di kab. Ponorogo itu apa acta latar belakang di
daerah itu tercemar suatu nuklida tertentu ?

.Telah terjawab sesuai pertanyaan sdr.
Samin

.Metode analisis yaK digunakan adalah
dengan cara AAS. Metoda APN dengan
cara relatif sangat bergantung dengan
sumber standar primer yang digunakan.

Sutjipto
.Tidak ada pencemaran suatu nuklida di

daerah tersebut yang ada hanya nuklida
alamo
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