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-~ EVALUASI RADIOAKTIFITAS a DAN f3 PADA IKAN (Mugil

Dussumieri), IffiRANG HUAU (Mytilus viridis L) DAN UDANG
(Metapenaesu~. dobsoni) DARI PERAIRAN SUNGAI DONAN
CILACAP

Sotjipto dan Zainol :Kamal
Puslitbang Teknologi Maju BATAN. Yogyakarta.

ABSTRAK
EVALUASI RADIOAK11FITAS a DAN {J PADA IKAN (Mugil Dussumieri), KERANG H/JAU (Mytilus
viridis L) DAN UDAN<J (Metapenaesus dobsoni) DARI PERAIRAN SUNGAI DON AN CILACAP. Telah
dilakukan penentuan radioaktifitas a dan {J pada ikan (Mugil Dussumieri), kerang hijau (mytilus viridis I)
dan udang (metapenaes,~ dobsoni) dari perairan sungai Donan Cilacap. Radioaktifitas a dan {J ditentukan
secara total dengan pencacah a maupun {J. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa radioaktifitas a
maupun {J untuk ikan, k,~rang dan udang karena belum tersedia baku mutu untuk perairan maka hasil yang
diperoleh tidak dapat di,gunakan untuk menentukan kualitas perairan di Sungai Donan Cilacap.

ABSTRACT
THE RADIOAKTIVITY a AND {3 EVALUATION IN FISH, LOBSTER AND SHRIMPS FROM DONAN'S
RIVER CILACAP. The radioactivity a and {3 total evaluation in fish, lobster and shrimps from Donan's
river Cilacap have been done The detennination of a and {3 total using a and {3 spectrometry. The result of
exsperimentation showed tllat radioactivity a and {3 in fish, lobster and shrimps. Could not use as shore
quality because unprepared of the thrershold value.

dampak dari pembangunan industri di sekitar

perairan sungai Donan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat radioaktivitas IX dan 13 pada ikan. udang dan
kerang hijau dari sungai Donan Cilacap Jawa

Tengah dan hasil yang diperoleh diharapkan dapat
dijadikan suatu langkah pemantauan lingkungan di
perairan sungai Donan pada saat ini. terlebih lagi
apabila kawasan tersebut akan dikembangkan pada

masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan

Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah : jerigen plastik dengan volume 5 liter,

planset alumunium, lampu infra merah, timbangan
analitik, alat cacah alfa beta latar rendah, cawan

porselin dan penggerus, penyaring ayakan, oven,

timbangan kasar.

PENDAHULUAN
W ilayah perairan sul1lgai Donan Cilacap

merupakan suatu perairan yang dipengaruhi
oleh pasang surut air dari samudera Indonesia.
Seiring dengan perkembangan industri di sekitar
perairan sungai Donan be:rdiri industri-industri
berskala besar seperti industri Pengilangan Minyak
(Pertamina UP IV Cilacap), industri pupuk, industri
super phospat, industri Citra Bogasari (industri
tepung), pelabuhan Cilacap daD industri Semen
Nusantara yang meggunak~m batu bara sebagai
bahan bakar. Batu bara adatah bahan galian yang
memungkinkan mengandung zat radioaktif.\

Sementara sungai dikenal sebagai open
waters system atau suatu perairan yang terbuka
yang berarti sangat dipengaruhi oleh keadaan

lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan basil pemantauan daD

pengkajian lingkungan di sekitar wilayah Cilacap,
perairan sungai Donan memiliki potensi perikanan
daD produktivitas yang tinggi. Sungai tersebut

merupakan sumber benih ikan, udang daD beberapa

biota akuatik lainnya!

Sehingga dengan melihat kondisi diatas,
diperlukan suatu studi peneliltian untuk mengetahui

kemungkinan terjadinya pencemaran sebagai

~
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Bahan Tabel 2. Hasil rata -rata pengukuran dan

perhitungan gross f3 dalam ikan, udang
dan kerang.

Aktivitas
cuplikan rerata

(Bq/g) 10-3

0,0621 :t 0,0475

O,1276:!: 0,0508

0,0364:1: 0,0456

0,003:1: 0,001

0,005:1: 0,001

O,007:!: 0,001

0,004:1: 0,001

0,005:1: 0,001

0,006:1: 0,001

C (Jatar)

(cpm)

2

3
4

5

6

7

8

9

Bahan yang diperlukan adalah : Aquadest,
HNO3 0,1 N, bahan standar Am-241 (155 dps), Sr-90
(814 dps) dan cupli~n berupa air, kerang hijau dan
udang krosok daTi perairan Donan Cilacap

I. Preparasi ikan, kerang dan udang (Nareh, M
dkk, 1996)

2. Ikan yang diambil adalah jenis belanak (Mugil
Dussuemeri), kerang yang diambil jenis kerang
hijau (Mytilus viridis L) dan udang yang diambil
jenis udang kerosok (Metapenaesus dobsoni).
Cara pengambilan sampel dilakukan oleh

nelayan dengan menggunakan perahu dayung
dan alat jala dari 3 lokasi yaitu di daerah Tritih
yang merupakan daerah hulu, Prenca yang
merupakan di daerah Pertamina dan Sieko yang
merupakan daerah pelabuhan. Kerang, Ikan dan
udang dicuci dengan air setempat dikupas kulit
udang, ikan dan kerang. Daging ikan, udang dan
kerang (yang diambil dari cangkang),
dikeringkan dalam freeze drying, ditumbuk,
diayak dengan saringan 100 mesh, dinimbang
0,5 gram diatas planset alumunium distabilkan
dengan aquadest, dikeringkan di bawah lampu
sinar infra merah dan dicacah radioaktivitas <X
dan ~ dengan alat cacah latar rendah.

Keterangan :
C (latar) : Cacah latar rerata (cpm)
C(Netto) : Cacah bersih rerata (cpm)
G 1,2,3 : Ikan belanak di Sleko (I), di Prencak (2),

di Tritih (3)
U 1,2,3 : Udang di Sleko (I), di Prencak (2),

di Tritih (3)
K 1,2,3 : Kerang di Sleko (I), di Prencak (2),

di Tritih (3)

Menurut Sesetyo3, parameter gross a dan 13
berkaitan dengan tingkat paparan radiasi total ):'ang

dapat diperoleh dengan melakukan suatu
pencacahan secara "gross", yaitu pencacahan suatu
cuplikan tanpa membedakan tenaga satu dengan
tenaga yang lain maupun model peluruhannya
sehingga efisiensi pencacaan semata-mata
tergantung pada laju cacah dan aktivitas cuplikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui aktifitas a dan 13
diperlukan uji kestabilan alat sebelum dilakukan
pengukuran standar untuk melihat efisiensi. Hasil
pengukuran aktifitas <X dan 13 dalam sampel ikan,
udang dan kerang hijau disampaikan sebagai
berikut :

Aktivitas gross a terukur untuk cuplikan
ikan pada label 1 adalah 0,0054 .10.3 Bq/g (G-I),
0,0026 .10.3 Bq/g (G-2), 0,0024.10.3 Bq/g (G-3).

Oari hasil pengukuran tersebut untuk cuplikan ikan
aktivitas tertinggi adalah di Sleko kernudian di
Prencak dan terendah di Tritih. Hal ini disebabkan
di daerah Sleko terdapat Pertarnina yang

menyebabkan adanya endapan lirnbah bahan bakar
rninyak, sehingga pada daerah tersebut aktivitas
indikator biologis untuk ikan sudah tercernar.
Untuk daerah Tritih ikan belurn terce mar karena
belum ada limbah industri. Nilai aktivitas gross-a
pada sampel ikan tidak dapat dipergunakan untuk
menentukan apakah ikan dan udang tercemar
polutan at au tidak karena belum memiliki baku

mutu.

Tabel 1. Hasil rata -rata pengukuran dan
perhitungan gross a dalam ikan. kerang
dan udang.

G-I

G-2

G-3

U-I

U-2

U-3

K-I

K-2

K-3

0.020

0.020

0.20

0,05

0,017

0,033

0,017

0.017

0,033

..
3

4

5

6

., Aktivitas gross (X terukur untuk cuplikan

udang pada tabel 1 adalah 0,020.10.3 Bq/g (U-I),

0,040.10.3 Bq/g (U-2), 0,040.10.3 Bq/g (U-3)
8

9
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digunakan untuk nlenentukan apakah kerang sudah
tercenlar polutan atau belunl karena belunl ada
baku nlutunya.

Dari tabel 1 diketahui aktivitas tertinggi di
Sleko. Hal ini disebabkan di daerah Sleko

merupakan tempat transitnya kapal bongkar muat

barang sehingga banyak teruapat endapan yang
berasal dari limbah Pertamina maupun bahan bakar

kapal.

Dengan menggunakan taraf keberartian ~.O5
kadar radioaktifitas (X (FhiF19, Ftabel : 4,07) dan 13
(Fhi! : 28,8, Ftabel : 4,07) mempunyai beda nyata

yang signifikan antar masing-masing lokasi pada
sungai Donan dari lokasi A sampai dengan D.
Terdapat pula beda nyata signifikan antar masing-
masing lokasi sampling terhadap kadar
radioaktifitas (X (FhiF16,5, Ftabel : 5,14) dan 13
(FrnF49,8, Ftabel = 5,14)yang terukur pada sampel

udang dari lokasi U-l sampai dengan U-3. Terdapat
pula beda nyata yang signifikan antar masing-
masing lokasi sampling radioaktifitas (X (Fhi!: 12,
Ftabel = 5,14) dan 13 (FhiF12, Ftabel : 5,14)pada

kerang dari lokasi K-l sampai dengan K-3.

Sehingga pada daerah Sleko aktifitas
indikator biologis untuk ud~mg sudah tercemar.
Untuk daerah Tritih udang bellum tercemari karena
belum terdapat daerah industl:i dan masih banyak
terdapat hutan bakau yang ber~,ifat penetral.

KESIMPULAN

Dari tabel 1 dapat dikelahui aktivitas a pada
kerang tertinggi di Prenca. l\ktivitas gross a di
Prenca lebih tinggi karena terdapat depot Pertamina

sehingga terdapat endapan ilimbah bahan bakar
minyak. Sedangkan aktivitas I~ross a untuk kerang
yang terendah yaitu di Tritih sebab daerah ini
belum terdapat industri dan imasih ban yak pohon
bakau yang tumbuh di daerah itu.

Aktivitas gross 13 teflJkur untuk cuplikan
ikan dan udang pada tabel :Z adalah 0,0621.10-3

Bq/g (G-l), 0,1276.10-3 Bq/!~ (G-2), 0,0364 .10-3
Bq/g (G-3). Untuk cuplikan ilrnn, aktivitas gross 13
tertinggi adalah di Prencak k(~mudian di Sleko dan
aktivitas terendah di Tritih. Aktivitas gross -13
untuk cuplikan ikan di Prencak lebih tinggi karena
di daerah Pertamina terdap~lt unit produksi dan
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
untuk kapal sehingga limbah yang dihasilkan dapat
mencemari ikan di sekitarnya. Nilai aktivitas gross-1
13 pacta sampel ikan tidak dapat dijadikan untuk
menentukan aktivitas ma~.imum yang harus
dipenuhi untuk tingkat aktivitas biota tersebut
karena bel urn rnerniliki baku I1l\utu.

Berdasarkan hasil penelitian clan
pembahasan yang telah dilakukan maka dapat
diambil kesimpulan

1. Radioaktifitas gross a tertinggi pada ikan dan
udang yang berasal dari Sleko.

2. Radioaktifitas gross 13 tertinggi pada ikan yang
berasal dari Prencak, pada udang berasal dari
Sleko, pada kerang berasal dari Sleko.

3. Tingkat radioaktifitas gross a daD ~ pada ikan,
kerang clan udang belum dapat digunakan untuk
menentukan kondisi kualitas perairan karena
belum memiliki baku mutu

Aktivtas gross ~ terukur untuk cuplikan
udang pada tabel 2 adalah 0,003.10-3 Bq/g (U-l),
0,005.10.3 Bq/g (U-2), dan 0,007.10.3 Bq/g (U-3).
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LAMPlRAN
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TANYAjAWAB

aktinium, sedangkan r nya berasal dari
radionuklida K- 40 serra TI-208

.Radioaktivitas gross {3 nya sudah,
sedangkan untuk r belum ada ketentuan
baku mutunya, tetapi hila dibandingkan
degan K -40 yang ada di air laut yang
J 2 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 air yang belum tercemar oleh

limbah B-3, namun demikian pada
penelitian yang akan datang direncanakan

akan dilakukan.

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

dapat diminum ?

Sutjipto
.Batas ambang gross /3 untuk air yang dapat

diminum menurut PP No. 20 tahun 1990
dan SK Mentri KLH No. 03 tahun 1991
adalah 1 Bqll atau ekivalen dengan 100 pCi.

Samin
..Radioaktifitas I3/Y berasal dari unsur-unsur apa

saja ?

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

Sumining
...Mengapa daerah Sleko aktivitas gross alpha nya

tertinggi ?

...Gross ~ dari radionuklida apa saja kira-kira ?

..Mengapa aktivitas gross alpha pada ikan,

kerang clan udang tidak dapat digunakan untuk

menentukan dacrah tersebut tcrjadi

pcnccmaran ?

Sutjipto
.Radioaktivitas gross f3 berasal dari

radionuklida alam yang terdiri dari

radionuklida primordial. kosmogenetik
maupun defer uranium. thorium serra

~
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Sutjipto Mulyono Daryoko
~ Daerah perairan sungai Donan Cilacap, apakah

sudah diketemukan radionuklida selain
radionuklida alam ?

Sutjipto
.Relurn diketernukan

.Daerah tersebut meruj:'akan tempat transit
kapal bongkar muat barang sehingga
banyak terdapat endapan yang berasal dari
limbah pertamina maupun bahan bakar

kapal.

.Telah terjawab sesulri pertanyaan sdr.
Samin

.Relum menemukan bak,,: mutunya.

-,
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