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ABSTRAK
PENENTUAN JENIS KANDUNGAN UNSUR PADA TANAH PERMUKAAN DENGAN METODE
APNC. T elah dilakukan penelitian untuk menentukan jenis kandungan unsur pada tanah permukaan dengan
metode Analisa Pengaktifan Neutron Cepat (APNC). Tujuan daTi penelitian ini yaitu menentukan jenis
kandungan unsur pada tanah permukaan dun menentukan ada atau tidak unsur-unsur berbahaya yang
bersifat B-3 (Bahan Berbahaya dun Beracun). Pusat Penelitian dull Pengembangan Teknologi Maju
(P3TM) sebagai suatu institusi pemerintah mempunyai kemungkinan melepaskan unsur B-3 ke lingkungan
melalui air pennukaan. selokan ataupun hujan yang dapat membahayakan lingkungan. Analisa yang
digunakan untuk Inenentukan jenis unsur dun konsentrasi adalah dengan analisa kualitatif dun analisa
kuantitatij: Analisa kuantitatif menggunakan metode secara relatif Parameter yang digunakan yaitu jarak
pengalnbilan salnpel daTi P3TM Yogyakarta. Pada penelitian ini sampel cuplikan tanah permukaan
dipreparasi. kemudian diaktivasi dengan Generutor Neutron. Setelah diaktivasi salnpel dicacah dengan
Inenggunakan detektor Na/(Tl). Dari hasil analisa data menggunkan metode APNC diperoleh beberapa
unsur Yaitll Mn-55. Fe-56, P-31, Al-27. Zn-65 dan Mg-24. Dari hasil yang diperoleh tidak ditemukan unsur
yang bersifat B-3 pada cuplikan tanah permukaan didalam sampel yang dapat membahayakan manusia dun

lingkllngan.

ABSTRACT
DETERMINATION OF SUBSTANCES CONTENT OF SOIL SURFACE USING FAST NEUTRON
ACTIVATION ANALYSIS. Determination of substances content of soil surface using neutron activation
analysis has been perfonned. The aim of this research is to determine \\'hether there are any dangerous,
hazardous and toxic substances that released from The Research and Developlnent Celuer for Advanced
Technology (RDCAT) as a government institution has possibility in releasing that substances to the
environment by surface water, sewage or rain water that give any dangerous the environmental. The fast
neutron activation analysis was used to analyze the type and concentration of substances qualitative and
quantitatively. The quantitative analysis was performed using relative method. Samples were counted using
Na/(TI) detector. The result showed that there are several substances such as Mn-55, Fe-56, P-3/, AI-27.
Zn,65 and Mg-24, And there are found any hazardous, dangerous and toxic substances in the samples that
callsing any danger to hulnan and environment.

PENDAHULUAN
M etode aktifasi neutron merupakan suatu

metode analisis kandungan unsur dalam
suatu cuplikan secara kualitatif dan kuantitatif
dengan mengiradiasi cuplikan yang akan dianalisis
(I). Metode aktivasi neutron merupakan metode
yang tepat digunakan untuk analisis unsur. Pusat

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Maju
(P3TM) Babarsari Jogjakarta sebagai institusi
penelitian yang beroperasi sejak tahun 1979,

mempunyai kemungkinan memberikan perubahan
terhadap lingkungan yang bersumber dari reaktor
Kartini. aselerator atau bahan B-3 (Bahan
Berbahaya dan Beracun) ke lingkungan melalui air
permukaan, selokan atau air hujan hingga terbawa
ke lingkungan sekitarnya. Pacta penelitian kali ini
bertujuan mengetahui kandungan unsur yang ada
pacta tanah permukaan serta menentukan unsur-
unsur apa saja yang berbahaya bagi manusia dan

lingkungan di sekitar P3TM. Yogyakarta.
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Bila sumber radioaktif dicacah dengan
sistem pencacahan, maka terdapat hubungan antara
aktivitas dengan laju cacah. Tetapan kesebandingan
an tara aktivitas dengan laju cacah bergantung pacta
efisiensi sistem pencacahan. Untuk lama
pencacahan (t3 -tv dengan efisiensi detektor E,
maka cacah total yang tercatat oleh sistem
pencacahan adaiah :

pacta saat pengukuran dan Y (E) adalah dari sumber
untuk setiap tenaga gamma.

Pengambilan Sampel dan Preparasi

Pertarna, sampel cuplikan tanah permukaan
diambil di beberapa lokasi. Sampel cuplikan tanah
permukaan berikutnya diarnbil di lokasi yang sarna
dengan sampel tanah pertama, tetapi pacta waktu
yang berbeda. Sampel diambil pacta daerah aliran
sungai/selokan yang melewati P3TM sampai jarak
5000 meter. Tanah diarnbil sebanyak kurang lebih
1-5 kg dengan kedalaman 5-20 cm, kemudian tanah
yang telah dibersihkan dari batu daD kotoran
lainnya dikeringkan dengan lampu pemanas daD
disaring. Setelah itu tanah digerus dengan martir
hingga halus daD homo gen. Diambil tujuh gram
tanah yang telah halus daD homogen kemudian
dimasukkan ke dalam kapsul yang terbuat dari

polietilin.

). t dtc= J k ad e (3)
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persamaan ( 4 ) ini merupakan persamaan dasar
aktifasi neutron.

CARA KERJA

lradiasi

lradiasi dilakukan dengan menempatkan
cuplikan (cuplikan tanah daD cuplikan standar) ke
dalam ruang iradiasi generator neutron. Kemudian
cuplikan tersebut siap untuk dioperasikan dengan
bantuan operator generator neutron. Lama iradiasi
adalah 30 menit.

1. Kalibrasi Energi Gamma

Detektor gamma yang digunakan pada
percobaan ini adalah detektor NaI (Tl) yang
merupakan detektor sintilator. Kalibrasi energi
diperlukan untuk mengindentifikasi puncak rota

(photopeak) spektrum gamma.

Pencacahan Cuplikan

Spektrometer gamma yang digunakan
adalah detektor NaI (Tl) clan lama pencacahan
adalah tiga menit untuk setiap cuplikan. Skema

perangkat pencacahan spektrometer gamma sebagai
berikut :

Gambar 1. Diagram spektroskopi gamma yang

digunakan

Kalibrasi Efisiensi Detektor

Secara kuantitatif efisiensi detektor
merupakan perbandingan banyaknya radiasi yang
mampu ditangkap oleh detektor setiap detik,
dengan aktifitas radiasi yang dipancarkan sumber.
Persamaan efisiensi deteksi didefinisikan sebagai :

Prinsip kerja spektrometer gamma adalah
memanfaatkan eksitasi clan deeksitasi atom bahan
sintilator. Setiap radiasi yang mampu ditangkap
detektor yang berasal dari sumber (sampel
cuplikan) berupa sinar gamma akan menyebabkan
terjadinya pulsa listrik yang amplitudonya
sebanding dengan energi sinar gamma. Pulsa yang
dihasilkan detektor akan diperkuat oleh pre-
amplifier. Pulsa dengan tinggi tertentu akan dicatat
cacahnya dalam salur dengan nomor salur tertentu.

E (E) = (5)CdctAi X Y (E) x 100 %

dengan Cdet adalah banyaknya radiasi tiap detik
yang ditangkap detektor, E (E) adalah efisiensi
deteksi detektor. Ai adalah aktivitas sumber gamma
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Data numerik basil percobaan tersebut setiap saat
diakumulasikan dalam saluran itu, sampai waktu
pencacahan selesai. Sebagai hasilnya secara analog
dapat dilihat spektrum gammanya pada layar
monitor penganalisa ganda, MCA.

Penganalisa salur ganda akan mencatat
pulsa-pulsa dengan berbagai amplitudo dan
mengakumulasikan jumlah cacah pulsa dalam kanal
menurut tinggi amplitudonya. Pre-amplifier
berfungsi untuk melakukan amplifikasi awal
terhadap pulsa keluaran detektor. Selain itu penguat
awal juga berperan dalam menurunkan derau. Pulsa
keluaran detektor selanjutnya dikirim sebagai
masukan dari penguat utama (amplifier). Di sini
pulsa akan dipertinggi sampai mencapai amplituda
yang dapat dianalisa oleh penganalisa tinggi pulsa.

6. Analisa Data Basil Pencacahan

yang terdapat pacta tanah permukaan dengan
menggunakan metode aktivasi neutron merupakan
metode yang tepat. Cuplikan dapat dilakukan secara
sederhana dengan basil yang mempunyai akurasi
tinggi dan proses untuk memperoleh basil yang
cepat dibandingkan metode yang lain misalnya
AAS dan PNK. Beberapa permasalahan dari
metode ini hanya terkait pacta peralatan yang
digunakan untuk mendeteksi spektrum radiasi

gamma, mengingat peralatan yang digunakan
mempunyai batas deteksi minimum terhadap
cuplikan. Melalui analisa kualitatif dapat ditentukan
jenis kandungan unsur yang terdapat pacta cuplikan
tanah permukaan dan hasilnya menunjukkan bahwa
unsur-unsur tersebut tidak termasuk dalam unsur
berbahaya dan beracun (B-3). Unsur-unsur yang
diperoleh dari metode APNC pacta penelitian ini
adalah AI, P, Zn, Mg, Mn, Fe, K dan Cu. Beberapa
dari unsur-unsur tersebut merupakan unsur logam
dan merupakan unsur yang esensial bagi tanah dan
tanaman.

Unsur esensial dapat diartikan sebagai unsur
yang penting bagi tanah dan tanaman. Unsur-unsur
yang esensial itu sendiri dibagi dua yaitu unsur hara
makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro
berarti unsur tersebut banyak terdapat di dalam
tanah dan dibutuhkan dalam jumlah yang banyak
oleh tanaman. Unsur hara mikro merupakan unsur
yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh
tanaman dan digunakan dalam kisaran yang
sempit (2).

a. Analisa kualitatif

Analisa kualitatif berkaitan erat dengan
kalibrasi tenaga garnrna. Dari hasil analisa kualitatif
ini dapat diambil beberapa informasi untuk analisa
kuantitatif.

b. Analisa kuantitatif

I. Penentuan secara
persamaan :

mutlak, menggunakan

C).A (6) Ada tiga isotop unsur dari beberapa unsur

yang sering muncul dan tercacah pada titik lokasi

yang berbeda yaitu Af7, Zn65 dan Fe56. Unsur Af7

tercacah pada hampir semua sampel cuplikan.

Unsur Fe56 juga demikian, spektrum radiasi

gammanya sering muncul pada semua lokasi

pengambilan sampel dan yang membedakan hanya

pada waktu pengambilan sampelnya saja. Unsur

Zn65, spektrum radiasinya sering muncul pada

sampel cuplikan pada pengambilan yang kedua.

Sedangkan unsur-unsur yang lainnya seperti Mn55,
C 65 K41 P 3\ d M 24 k .. u, , an g, spe trum radlasmya hanya

muncul pada beberapa sampel saja. Sedang pada

Tabel-l menunjukkan bahwa konsentrasi K41

merupakan konsentrasi yang terbesar dibandingkan

unsur lainnya. Hal ini dikarenakan cacah cuplikan

K41 cukup besar, sedangkan cacah standar yang

diterima kecil. Kadar K itu sendiri didalam tanah

cukup besar karena unsur ini terdapat pada mineral.

Dari hasil pengukuran diperoleh unsur-unsur seperti

pada Tabel-l. Pada pengambilan I dan II diperoleh

unsur yang tidak sarna. Hal ini disebabkan olehtitik

pengambilan yang tidak sarna persis, hanya

berjarak tertentu dari P3TM dan ada ,juga

pengambilan untuk variasi jarak tertentu hanya

dilakukan satu kali. Konsentrasi unsur-unsur yang

m =
N (/ £(E) Is I r 0" I/J a F

dengan

(7)F=
-AI ) ( I -AI ) -AI d-e' -e C e

menggunakanrelatif,Penentuan
persamaan

secara

(8)Ws = w x
c .
C .,d

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah permukaan merupakan media yang
pertama kali akan terkena efek dari aktifitas
manusia serta industri. dan kemudian mengalami
bioakumulasi. Oleh sebab itu tanah permukaan
dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemilihan
arah dan lokasi pengambilan sampel pada
penelitian ini. Penentuan jenis kandungan unsur
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diperoleh pacta penelitian ini masih dibawah syarat
barns yang telah ditentukan oleh Balai Teknik
Kesehatan Lingkungan Yogjakarta, sehingga
keadaan tanah permukaan disekitar P3TM
Jogjakarta masih dalam kondisi baik dan tidak
mengandung unsur-unsur yang berbahaya dan
beracun. Isotop p31, K41 dan Mg24 yang diperoleh

daTi basil identifikasi, termasuk di antara 6 unsur

makro, sedangkan Mn55, CU65, Zn65 dan Fe56
termasuk di antara 7 unsur mikro yang terdapat
pada tanah. Unsur yang lain bisa dikatakan sebagai
unsur penunjang.

Tabel 1. Hubungan konsentrasi dan jarak untuk sampei cupiikan tanah permukaan Pada dua
waktu pengambilan dengan iokasi yang sarna

tanah, kadar bahan organik, pH, daD pemupukan (3).
Unsur A12? spektrum radiasinya terlihat selalu
muncul pada setiap sampel cuplikan. Bila
dijelaskan, secara tidak langsung hal ini disebabkan
karena curah hujan, sehingga mempengaruhi reaksi
tanah. Curah hujan yang tinggi terutama didaerah
tropis dapat mencuci kation-kation basa daTi lapisan
tanah permukaan kelapisan tanah yang lebih dalam.
Akibatnya tanah permukaan (top soil) lebih ban yak
didominasi oleh ion-ion AI daD H (3).

Sedangkan unsur Fe merupakan unsur yang
banyak terdapat dalam tanah, meskipun termasuk
dalam unsur mikro. Un sur K daD P merupakan
unsur yang berasal dari batuan sedimen daD
sebagian besar dijumpai dalam persenyawaan
dengan berbagai unsur lain. Bila diperhatikan hasil
kualitatif yang berkaitan dengan tenaga eksitasi

cuplikan, terdapat beberapa spektrum radiasi
dengan tenaga yang tidak terdapat dalam tabel,
dengan demikian kemungkinan berkas tenaga
neutron dalam akselerator tidak monoenergetik (14

MeV). Tenaga yang tidak monoenergetik ini

kemungkinan disebabkan oleh hamburan neutron,
baik dari sistim akseleratornya sendiri maupun
benda-benda di sekitarnya. Tabung yang digunakan
sebagai wadah pada saat aktivasi neutron yaitu
polietilin. Tabung ini cukup memberi pengaruh
pada saat penentuan konsentrasi unsur dengan
analisa kuantitatif. Spektrum energi polietilin ini

Gambar 2. Grafik hubungan antara konsentrasi
unsur dun jarak pengambilan sampel
pada cuplikan tanah permukaan

Garnbar-2 rnenunjukkan bahwa hubungan
antara konsentrasi unsur dan jarak lokasi
pengarnbilan sarnpel pada cuplikan tanah
perrnukaan rnerniliki pola yang harnpir sarna,
sehinga tidak ada unsur yang rnernpunyai
kecendrungan rnerniliki konsentrasi berbanding
lurus dengan jarak. Hal ini rnenunjukkan bahwa
unsur-unsur terse but rnerupakan unsur yang
dibutuhkan dalarn tanah dan bersifat esensial bagi
tanarnan.

Unsur hara rnakro dalarn penggunaannya
dapat rnencapai 100 kg dalarn setiap hektar.
Ketersediaan unsur rnikro seperti Mn, Cu. Zn dan
Fe. dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu reaksi
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selalu muncul pacta saat pencacahan. Terlihat dari
adanya spektrum energi yang bemilai 1250 keY
hingga 1350 ke V, yang selalu tercacah meski pacta

saat iradiasi kapsul kosong (tanpa sampel tanah)
daD spektrum ini merupakan spektrum energi
polietilin. Kemungkinan besar polietilin ikut
teraktivasi pacta saat iradiasi daD kemudian
spektrumnya tercacah oleh detektor NaI (Tl).
Spektrum tenaga radiasi gamma untuk tingkat

tenaga rendah pacta saat pengukuran sampel
cuplikan tidak terlihat daD tercacah. Hal ini

kemungkinan disebabkan adanya hamburan
compton daD efek fotolistrik. Kesulitan lain yang
terjadi yaitu adanya tenaga annihilasi yaitu untuk
tenaga 511 keY, karena cacah tenaga ini cukup

tinggi dibandingkan tenaga yang lainnya sehingga
pacta pencacahan tenaga dengan intensitas rendah
tertutup oleh faktor 'background' yang tidak bisa

dihilangkan. Pacta analisa kuantitatif, penentuan
konsentrasi unsur untuk cuplikan menggunakan
massa unsur standar daD cacah cuplikan tanah
permukaan sella cacah cuplikan standar. Hasil
identifikasi isotop yang terdapat dalam cuplikan
yang berasal dari kalibrasi antara nomor salur
dengan tenaga cuplikan standar dengan analisa

kualitatif ini digunakan untuk mengetahui
konsentrasi cuplikan. Kemudian menggunakan
analisa kuantitatif dengan metode relatif maka
kesalahan sistematis penentuan konsentrasi unsur
dapat dikurangi karena dalam metode relatif hanya
dicari perbandingan antara aktifitas sampel daD
aktifitas standar yang telah diketahui kadamya.
Analisa kuantitatif dengan metode mutlak tidak
dapat digunakan, karena mempunyai kesalahan
sistematis yang besar disebabkan parameter-
parameter yang menentukan misalnya harga fluks
outran, efisiensi detektor, waktu radiasi daD
lainnya. Parameter yang menentukan tersebut (lihat
persamaan 4), menyumbang ralat yang besar

sehingga memberikan kesalahan pacta data-data

aktivasi.

unsur yang bersifat berbahaya dan beracun

(B-3).

3. Keberadaan P3TM yogjakarta tidak
memberikan pengaruh terhadap lingkungan
sekitarnya. Hal ini terlihat dari basil analisa
kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan
metode Analisa Pengaktifan Neutron Cepat
(APNC) yang tidak menunjukkan adanya
kandungan unsur B-3 yang dapat
membahayakan lingkungan. Kandungan unsur
pada setiap lokasi pengambilan sampel
menunjukkan bahwa unsur-unsur yang diperoleh
merupakan unsur yang bersifat esensial pada
tanah.
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TANYAjAWAB

Tumpal
...Bagaimana cara penyiapan sampelnya

...Apakah analisanya kualitatif ?

Elin Nuraini
.Cara penyiapan sampelnya sbb ..cuplikan

tanah diambil pada lokasi yang sarna
yaitu pada aliran sungai/ selokan yang
melewati P3TM sarnpai jarak 5000 rn
dengan kedalarnan 5 -20 crn. Selanjutnya
tanah yang telah dibersihkan/ dipisahkan
dengan batu/ kerikil dikeringkan dengan
lampu pemanas dan disaring. Tanah
yang sudah dikeringkan digerus dengan
mortir digerus hingga halus dan
homogen. Selanjutnya diarnbil sebanyak
7 gram dan dirnasukkan dalarn kapsul

KESIMPULAN
1. Dari hasil analisa secara kualitatif teridentifikasi

beberapa unsur yaitu Mn55, Fe56, CU65, p31, Af7,
K41, Zn65 dan Mg24. Unsur-unsur tersebut
merupakan unsur yang bersifat makro dan mikro

bagi tanaman sehingga banyak terdapat pada
tanah.

2. Dari hasil analisa secara kualitatif dan
kuantitatif, tidak ditemukan adanya kandungan
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HPGe. Untuk itu apabila analisa secara
kuantitatif bisa digunakan detektor
NaI(TI). Akan tetapi kalu analisa secara
kualitatif sebaiknya memakai detektor
HPGe, karena detektor HPGe mempunayi
nilai resolusi yang tinggi. Kelebihan lain
pada detektor NaI(TI) tidak memerlukan
pendingin seperti pda HPGe yang harus
memakai nitrogen cairo

penelitian. Setelah preparasi sampel
selesai dilakukan aktivasi dengan
generator neutron.

.Analisa dilakukan secara kuantitatif dan

kualitatif

Agus Sulistiono
..Mengapa menggunakan detektor NaI(Tl).

Padahal menurut yang saya ketahui detektor
HPGe lebih teliti.

Sulamdari
...Pada kesimpulan no: 3 ada kalimat

" merupakan unsur yang bersifat esensial

pada tanah". Apa arti kata essensial tersebut ?

Elin Nuraini
.Pada penelitian ini memang dilakukan

dengan menggunakan detektor Na/(Tl).
Tapi bukan berarti dengan memakai
dengan metnakai detektor Na/(Tl) akan
diperoleh hasil yang lebih jelek. Karena
masing-masing detektor ada kelebihan
dan kekurangannya. Untuk detektor
Na/(Tl) mempunyai efisisensi yang lebih
baik dibandingkan dengan detektor

Elin Nuraini
.Unsur yang bersifat essensial artinya

unsur yang penting bagi tanah dan. 1 .rJI .AI

tanaman, mlsa nya.. Isotop r, 1\,

Mg24, Zn.
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