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ABSTRAK. 
 

PENYERAPAN 134Cs DARI TANAH OLEH TANAMAN PANGAN UBI JALAR (Ipomoea 
batatas). Pada penelitian ini dipelajari kemampuan tanaman pangan ubi jalar menyerap radiocesium 
dari tanah. Kajian pada tanaman pangan di iklim tropis dilakukan untuk mengetahui dosis yang dapat 
diterima oleh manusia pada saat terjadi lepasan radiocesium akibat kecelakaan reaktor ataupun global 
fall out di daerah iklim tropis. Tanaman ubi jalar ditanam di media tanah yang dikontaminasi 134Cs 
dengan konsentrasi 167,62 Bq/gr dan di media tanah yang tidak dikontaminasi 134Cs sebagai kontrol. 
Pengamatan dilakukan setiap 7 hari sekali untuk media perlakuan dan 14 hari sekali untuk media 
kontrol, dengan cara mengambil 3 individu dan tanah di sekitar tanaman setiap sampling. Sampel 
tanaman dan tanah dikeringkan pada suhu 100oC selama 3 jam menggunakan oven, lalu dicacah 
menggunakan spektrometer gamma. Hasil pengamatan diketahui bahwa tanaman ubi jalar mampu 
menyerap 134Cs dari media yang mengandung 134Cs. Penyerapan berlangsung maksimum di awal 
pertumbuhan dengan nilai faktor transfer sebesar 1,26 kemudian didistribusikan ke seluruh bagian 
tanaman. Umbi mulai terbentuk pada minggu ke-6 dengan nilai faktor transfer 13,16. Konsentrasi 134Cs 
terbesar terdapat pada bagian akar dan umbi, hal yang penting  untuk diperhatikan mengingat bagian 
umbi adalah bagian utama yang dikonsumsi manusia dari tanaman pangan ubi jalar. 
 
Kata kunci: penyerapan, 134Cs, ubi jalar 
 
 

ABSTRACT. 
 

THE UPTAKE OF 134Cs FROM SOIL TO SWEET POTATOES CROPS (Ipomoea batatas). This 
research  studied the uptake of radiocesium from soil to crops. Study on food crops required to know the 
dose that can be received by human if there is a reactor accident or as a result of the global fall out in 
the area of tropical climate. Sweet potato crops cultivated on soil was contaminated with 134Cs with the 
concentration of 167.62 Bq/gr. Sweet potatoes also cultivated on soil non contaminated as a control. 
Observation was carried out every 7 days for the contaminated media and 14 days for the control media, 
by sampling 3 plants and soil. The plants and soil samples were dried in with a temperature of 100oC for 
3 hours in the oven, and then counted using gamma spectrometer. The results indicated that sweet potato 
crops have significant ability to uptake 134Cs from soil. The maximum plant uptake took place at the 
beginning of the cultivation with TF value of 1.26 and distributed to the entire plant.The tuber was 
formed at the sixth week, with TF value of 13.16. The highest concentration located at the root and 
tuber, it is important to note because the tuber is the main part of sweet potatoes crops which consumed 
by human. 
 
Key words: uptake, 134Cs, sweet potatoes 
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1. PENDAHULUAN 
 
Krisis energi saat ini terjadi di dunia, 

termasuk Indonesia. Cadangan energi di 
indonesia terutama energi fosil (minyak bumi, 
batubara) semakin hari semakin menyusut. Hal 
ini juga diperparah dengan pemborosan dalam 
penggunaan energi fosil. Penduduk yang 
semakin meningkat juga menyebabkan 
ketersediaan akan energi fosil semakin 
berkurang karena konsumsi energi per kapita 
akan meningkat. Berdasarkan Kebijaksanaan 
Umum Bidang Energi (KUBE) dari Departemen 
Pertambangan dan Energi, sifat dari minyak 
bumi dan gas alam yang tidak terbarukan (non 
renewable) serta cadangan di dalam bumi kita 
diperkirakan akan menurun, oleh karena itu 
perlu terus diupayakan penghematan energi dan 
pengembangan sumber energi alternatif. 

Salah satu usaha pengembangan sumber 
energi alternatif adalah dengan memenuhi 
kebutuhan akan tenaga listrik dengan tenaga 
nuklir. Namun untuk mewujudkannya perlu 
adanya perencanaan yang matang mengingat 
hasil samping dari operasi suatu reaktor fisi 
sebagian besar adalah berupa bahan radioaktif. 
Untuk itu perlu dilakukan pengkajian 
keselamatan lingkungan, untuk kondisi reaktor 
yang berjalan normal ataupun kondisi 
kecelakaan di mana dapat saja terjadi lepasan 
bahan radioaktif ke lingkungan. 

Bahan radioaktif yang terlepas ke 
lingkungan dapat terpapar ke manusia melalui 
berbagai cara. Bahan radioaktif dapat terdeposisi 
ke permukaan lingkungan dan langsung terpapar 
ke manusia, juga dapat terlepas ke udara di 
mana partikel-partikelnya dapat terhirup oleh 
manusia. Namun salah satu cara yang paling 
besar kontribusinya adalah melalui rantai 
makanan. Bahan radioaktif ini dapat terdeposisi 
di tanah kemudian diserap oleh tanaman 
maupun langsung terdeposisi pada tanaman. 
Berikutnya, tanaman yang telah terkontaminasi 
tersebut dimakan oleh hewan, dan akhirnya 
masuk ke manusia akibat memakan hewan 
maupun tanaman yang telah terkontaminasi  [1]. 

Salah satu radionuklida hasil fisi yang 
biasanya terlepas ke lingkungan pada saat 
terjadinya ketidak normalan operasi reaktor 
adalah 134Cs dan 137Cs, dan apabila terlepas 
dalam jumlah relatif besar dapat memberikan 
dampak merugikan bagi lingkungan dan 
manusia. Radionuklida 134Cs dan 137Cs menjadi 
penting karena memiliki potensi bahaya yang 
panjang, dilihat dari umur paronya yang relatif 
panjang, yaitu masing-masing 2,05 tahun dan 
30,2 tahun [2]. 

Dengan demikian perlu dilakukan evaluasi 
matematis untuk mengetahui dampak radiologi 
dari lepasan radionuklida ke lingkungan, 
berdasarkan pada jalur masuknya radionuklida 
dari saat dilepas ke lingkungan sampai ke 
manusia. Jalur ini menggambarkan proses 
perpindahan radionuklida dari satu komponen 
lingkungan ke komponen lingkungan lainnya. 
Proses perpindahan ini dinyatakan sebagai 
faktor pindah atau umumnya disebut sebagai 
faktor transfer “FT” yang secara sederhana 
dapat digambarkan sebagai perbandingan 
konsentrasi radionuklida antara dua 
kompartemen yang berbeda pada kondisi 
kesetimbangan.  

Binh, dkk. [3] menyatakan bahwa 
parameter faktor transfer radionuklida sangat 
penting untuk mengetahui ambang batas lepasan 
radionuklida ke lingkungan dan dosis yang 
dapat diterima oleh manusia. Nilai faktor 
transfer sangat bergantung kepada kondisi iklim 
dan geografis. Sampai saat ini data “FT” yang 
dikeluarkan oleh IAEA (International Atomic 
Energy Agency) hanya berdasarkan pada 
penelitian yang dilakukan di daerah beriklim 
dingin sampai sedang dan data untuk iklim 
tropis masih sangat terbatas [4]. Untuk itu perlu 
dilakukan serangkaian penelitian untuk data 
iklim tropis, dan diarahkan kepada jenis 
tanaman pangan. 

Ubi jalar (Ipomoea batatas) merupakan 
salah satu jenis tanaman pangan. Berasal dari 
Amerika Tengah, dan mulai menyebar ke 
seluruh dunia, termasuk Indonesia pada abad ke-
16. Di Indonesia sendiri ubi jalar sudah 
termasuk bahan makanan sekunder, bahkan 
untuk daerah-daerah tertentu, seperti Papua 
misalnya, menjadi bahan makanan primer [5]. 
Menurut data Biro Pusat Statistik, dari tahun 
2005 hingga 2008, rata-rata produksi ubi jalar di 
Indonesia sebanyak 1,8 juta ton per tahunnya 
[6]. Artinya, bahan makanan ini cukup banyak 
dikonsumsi masyarakat Indonesia. Selain 
sebagai bahan makanan manusia, ubi jalar juga 
digunakan sebagai bahan makanan ternak, yang 
kemudian juga akan dikonsumsi oleh manusia.  

Pada penelitian ini akan dilihat bagaimana 
kemampuan tanaman ubi jalar dalam menyerap 
radiocesium dalam tanah. Diharapkan dapat 
melengkapi data nilai faktor transfer untuk iklim 
tropis khususnya untuk jenis tanaman pangan. 

 
 

2. TATA KERJA 
 

Dalam penelitian ini digunakan peralatan 
wadah tanaman berupa 6 buah kotak dengan 
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ukuran masing-masing 1 x 1 x 0,5 m3, neraca 
analitis dengan ketelitian 0.001g, oven, dan alat 
pencacah yaitu spectrometer gamma dengan 
detektor high purity germanium (HPGe) 
dilengkapi dengan multichannel analyzer (MCA) 
dan komputer penampil. Bahan yang digunakan 
adalah stek tanaman ubi jalar varietas Sari 
diperoleh dari Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian – Lembang, tanah halaman PTNBR, 
134CsNO3, dan pupuk organik. (Karakteristik 
tanah diberikan pada Tabel 1) 
 
Tabel 1. Karakteristik kimia tanah halaman 
PTNBR BATAN 
 
No Parameter Karakteristik Satuan 

Tekstur 
1. Pasir 

Sangat kasar 
Kasar 

Sedang 
Halus 

Sangat halus 

 
1,3 
1,6 
2,8 
1,8 
7 

 
% 
% 
% 
% 
% 

2. Debu 
Kasar 

Sedang 
Halus 

 
5,5 
9,9 
7,8 

 
% 
% 
% 

3. Liat  
Kasar 
Halus 

 
7,7 

54,5 

 
% 
% 

Unsur Makro 
4 pH 6,4 - 
5 C 2,82 % 
6 N 0,23 % 
7 C/N 12 % 
8 P 2,5 ppm 
9 K 672,2 ppm 

Unsur Makro yang Dapat Dipertukarkan 
10 Ca 17,7 me/100g* 
11 Mg 2,89 me/100g 
12 K 1,94 me/100g 
13 Na 0,27 me/100g 
14 KTK** 34,5 me/100g 

Unsur Mikro 
15 Fe 2,5 ppm 
16 Mn 11,1 ppm 
17 Cu 0,5 ppm 
18 Zn 3,9 ppm 

 
Sumber: Laboratorium Penguji Balai Penelitian 
Tanaman Sayuran Lembang 
 
Keterangan: 
* me/100g atau meq/100g adalah mili ekivalen per 

100g tanah, menyatakan satuan dari jumlah kation 
suatu unsur yang dapat diikat oleh partikel tanah. 

** KTK adalah kapasitas tukar kation, merupakan 
jumlah total kation yang dapat diikat oleh partikel 
tanah, atau merupakan muatan negatif total tanah.  

 
 

2.1 Pembuatan media pertumbuhan 
 
Kotak berukuran 1 x 1 x 0,5 m3 diisi media 

tanah yang dicampur dengan pupuk organik 
untuk pertumbuhan tanaman ubi jalar. Pada 
empat  buah kotak perlakuan masing-masing 
diberikan penambahan 134Cs sehingga 
konsentrasi aktivitas dalam bak homogen yaitu 
167,62 Bq/gram. Aktivitas yang diberikan harus 
cukup besar agar nantinya dapat terdeteksi oleh 
spektrometer gamma, namun tetap di bawah 
ambang batas keamanan yang diijinkan bagi 
peneliti dan lingkungan. Dua kotak lainnya 
dijadikan kontrol tanpa penambahan 134Cs. 
Setiap kotak ditanami 16 stek ubi jalar. 

Konsentrasi 134Cs diperiksa dengan cara 
mengambil secara acak 5 sampel tanah masing-
masing sebanyak 10 gram pada beberapa titik, 
lalu dicacah dengan spektrometer gamma. 
Kemudian diketahui konsentrasi aktivitas 
homogenitas media tanah. Apabila diperoleh 
nilai cacahan yang seragam berarti tanah sudah 
homogen, apabila belum seragam dilakukan 
pengadukan kembali hingga homogen.  

 
2.2 Penumbuhan tanaman ubi jalar 

 
Tanaman ubi jalar ditanam dengan cara 

menanam stek. Stek yang digunakan adalah 
varietas Sari, diperoleh dari Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian- Lembang. Deskripsi ubi 
jalar varietas Sari diberikan pada Tabel 2.  

 
Tabel 2. Deskripsi ubi jalar varietas Sari 
 

1 Dilepas tahun 2001 
2 No. Induk MIS 104-1 
3 Asal Persilangan Gajah Rante x 

Lapis 
4 Umur Panen 3,5 – 4,0 bulan 
5 Tipe 

Tanaman 
Semi kompak 

6 Kadar Bahan 
Kering 

28 % 

7 Kadar Serat 1,63 % 
8 Sifat lain Agak tahan hama boleng 

Tahan hama penggulung 
daun 

Tahan penyakit kudis dan 
bercak daun 

 
Sumber:  
Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan 
Umbi-umbian. 
Varietas Unggul Ubijalar 

 
Stek tanaman ubi jalar kemudian dipilih 

yang mempunyai ukuran seragam, kemudian 
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ditanam pada bak tanaman dengan jarak antar 
tanaman 20 cm. Diperlukan 96 buah tanaman, 
masing-masing 64 buah tanaman untuk 4 bak 
perlakuan dan 32 buah tanaman untuk 2 bak 
kontrol, dimana setiap bak ditanam 16 stek. 
Pada masa adaptasi dan vegetasi, yaitu usia 0-8 
minggu, penyiraman dilakukan sehari sekali. 
Pada masa pembentukan dan pengisian umbi, 
yaitu usia 8-14 minggu, penyiraman dilakukan 
dua hari sekali, dan ditambahkan pupuk organik 
cair 10 hari sekali. Pengamatan terhadap 
pertumbuhan tanaman serta konsentrasi 134Cs 
dalam tanah dan tanaman dilakukan setiap 7 hari 
sekali (1 minggu). Data yang diberikan saat ini 
adalah pada kurun waktu 0-14 minggu (98 hari). 
 
2.3 Pengambilan sampel tanaman dan 

tanah 
 
Sampel tanaman diambil selang waktu 7 

hari (1 minggu) dari media perlakuan, dan 
selang waktu 14 hari (2 minggu) dari media 
kontrol, masing-masing sebanyak 3 individu 
setiap kali sampling. Sampel tanaman dicuci 
bersih dengan air kemudian dipisahkan menurut 
bagian tanaman yaitu daun, batang, akar, dan 
kemudian umbi. Pada saat pengambilan sampel 
tanaman diambil juga tiga sampel tanah di 
sekitar akar pada setiap individu tanaman, baik 
tanaman dengan perlakuan maupun tanaman 
kontrol.  

 
2.4 Preparasi sampel tanaman. 

 
Sampel tanah dan bagian tanaman ditaruh 

di atas wadah alumunium foil, kemudian 
ditimbang untuk memperoleh berat basah. 
Selanjutnya dikeringkan dengan oven bersuhu 
100oC selama 3 jam (sampai diperoleh berat 
yang konstan), dan ditimbang kembali untuk 
memperoleh berat kering. Sampel yang sudah 
kering dibungkus menggunakan wadah 
alumunium foil dan dimasukkan ke dalam 
kantong plastik untuk dicacah dengan 
spektrometer gamma selama 600 detik.  

 
2.5 Analisis Data 
 

Data berat kering tanaman dan panjang 
tanaman yang tumbuh pada media tanah 
terkontaminasi 134Cs dievaluasi menurut waktu 
pertumbuhan untuk kemudian dibuat grafik 
pertumbuhan tanaman. Data konsentrasi 134Cs 
dalam bagian tanaman dan tanah dianalisis 
untuk memperoleh nilai faktor transfer (FT). 
Nilai faktor transfer ini dianalisis, dihitung 
berdasarkan rasio konsentrasi radionuklida 

dalam tanaman dan konsentrasi radionuklida 
dalam tanah berdasarkan kompartemen tanah-
tanaman (Gambar 1) [7].  
 

 
Gambar 1. Model kompartemen tanah-tanaman 

 
    (1) 
 
Dimana: 
C1  = konsentrasi radionuklida dalam tanah 

(Bq/gr) 
C2 = konsentrasi radionuklida dalam tanaman 

(Bq/gr) 
λ  =  konstanta peluruhan (1/hari) 
k12 = koefisien laju perpindahan radionuklida 

dari tanah ke tanaman (1/hari) 
 

Pada model ini dianggap tidak ada 
perpindahan radionuklida dari tanaman ke tanah, 
sehingga nilai k21 (koefisien laju perpindahan 
radionuklida dari tanaman ke tanah) dianggap 
nol.  

 
    (2) 

Dimana: 
FT  =  Faktor transfer 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pada penelitian ini tanaman pangan ubi 

jalar ditanam pada media tanah yang 
dikontaminasi dengan 134CsNO3 dengan 
konsentrasi aktivitas sebesar 167,62 Bq/g. 
Selama penelitian dilakukan pengamatan 
terhadap pertumbuhan tanaman dan bentuk 
morfologi tanaman untuk mengetahui pengaruh 
besarnya konsentrasi 134Cs dalam tanah terhadap 
pertumbuhan maupun morfologi tanaman. Hasil 
pengamatan pertumbuhan tanaman ditampilkan 
dalam bentuk kurva pertumbuhan tanaman 
berdasarkan waktu terhadap biomassa atau berat 
kering tanaman (Gambar 2), tinggi tanaman 
(Gambar 4), dan panjang akar (Gambar 5). 
 Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa 
konsentrasi 134Cs ternyata mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman dalam hal pertambahan 
biomassa. Ini dapat dilihat dari adanya kenaikan 
biomassa yang signifikan terutama ketika 
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tanaman memasuki minggu ke-5 atau setelah 
masuk masa vegetasi hingga minggu ke-11 atau 
ketika masuk masa pengisian umbi. Setelah 
masuk masa pengisian umbi, tanaman 
cenderung menggugurkan bagian daun sehingga 
mengalami penurunan biomassa yang 
signifikan. 

 

 
 

Gambar 2. Kurva pertumbuhan tanaman pada 
media perlakuan dan kontrol. 

 
 

Dari Gambar 3 dan 4 dapat diketahui 
pertumbuhan panjang batang dan akar tidak ada 
pengaruh yang signifikan dari konsentrasi 134Cs.  

 

 
 

Gambar 3. Kurva pertumbuhan panjang batang 
pada media perlakuan dan kontrol. 

 
 

 
 
Gambar 4. Kurva pertumbuhan panjang akar 
pada media perlakuan dan Kontrol. 

Pembentukan umbi pada media perlakuan 
diamati mulai terbentuk pada minggu ke-6 
sedangkan pada media kontrol mulai terbentuk 
pada minggu ke-7. Pada pertumbuhan umbi, di 
media perlakuan juga terdapat perbedaan yang 
signifikan lebih besar dibandingkan dengan 
media control. (Gambar 5) 

 
 

 
 

Gambar 5. Kurva pertumbuhan umbi pada media 
perlakuan dan Kontrol. 

 
 
Dalam hal penyerapan 134Cs, bagian akar 

dan umbi merupakan bagian tanaman yang 
mendapatkan dosis paling besar. Hal ini 
memungkinkan karena akar damerupakan 
bagian yang  umbi paling bersinggungan secara 
langsung dengan media terkontaminasi. 
Walaupun bagian daun dan batang juga rentan 
untuk bersinggungan dengan media karena 
mengingat tanaman ubi jalar tumbuh secara 
menjalar di permukaan tanah.  

 

 
 

Gambar 6. Konsentrasi 134Cs dalam tanah akibat 
penyerapan oleh tanaman. 
 
 

Dari Gambar 6 dapat diperhatikan bahwa 
konsentrasi 134Cs pada tanah akibat penyerapan 
tanaman saat memasuki minggu ke-3 
meningkat. Hal ini memungkinkan karena 134Cs 
diserap oleh tanaman melalui akar sehingga 
terkonsentrasi di sekitar akar tanaman, namun 



Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Nuklir  
PTNBR – BATAN Bandung, 3 Juni 2009 

Tema  : Peningkatan Peran Iptek Nuklir 
untuk   Kesejahteraan   Masyarakat

 

185 

setelah diserap akar, konsentrasi di sekitar 
tanaman kembali menunjukan kecenderungan 
menurun. 

Gambar 7 menunjukkan konsentrasi 134Cs 
pada tanaman, dimana konsentrasi tertinggi pada 
minggu kedua, kemudian cenderung menurun. 
Hal ini menunjukkan indikasi bahwa 
penyerapan 134Cs oleh tanaman ubi jalar 
berlangsung maksimum di awal pertumbuhan, 
kemudian didistribusikan ke seluruh bagian 
tanaman. Pada minggu ke-6 mulai terbentuk 
umbi, dan pada saat itu 134Cs sudah terdeteksi di 
umbi dengan konsentrasi sebesar 2553.63 Bq/gr. 
Dari hasil ini menunjukkan konsentrasi tertinggi 
134Cs terdapat pada bagian akar yaitu 3011,58 
Bq/gr dan umbi. 

 

 
 

Gambar 7. Konsentrasi 134Cs dalam tanaman 
akibat penyerapan oleh tanaman. 

 
 
Hal yang penting  untuk diperhatikan, 

adalah akar dan umbi memiliki konsentrasi 
terbesar, dimana bagian umbi adalah bagian 
utama yang dikonsumsi dari tanaman pangan 
ubi jalar, selain daun yang juga dapat 
dikonsumsi. Radiasi yang cukup besar dapat 
mengakibatkan kematian sel sehingga 
menghambat pertumbuhan akar dan umbi, 
karena terhambatnya sintesis zat penstimulasi 
pertumbuhan akar (auxin) dan pembelahan sel 
pada jaringan meristem akar [8]. Dalam 
penelitian ini radiasi dari 134Cs tidak 
mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan 
umbi karena umbi tetap dapat tumbuh normal. 

Proses penyerapan Cs oleh tanaman dapat 
dijelaskan seperti penyerapan unsur K. Unsur Cs 
masuk ke dalam tanaman melalui membrane sel 
akar sama seperti halnya unsur K, yaitu melalui 
mekanisme sistem K transporter dan K channel 
[9]. Hal ini karena K dan Cs terdapat dalam 
golongan yang sama dalam sistem periodik 
unsur. Mekanisme K transporter berfungsi pada 
penyerapan K dengan konsentrasi rendah (< 0,3 
mM) dan tidak membedakan antara K dengan 

Cs, sedangkan mekanisme K channel bekerja 
pada konsentrasi K > 0,3mM, dan dapat 
membedakan antara K dan Cs. Pada konsentrasi 
K sangat tinggi kemungkinan Cs terserap oleh 
tanaman sangat kecil karena selektivitas unsur 
yang sangat tinggi. Pada penelitian ini tanah 
yang digunakan mempunyai kandungan K yang 
relatif tinggi, yaitu 672 ppm atau setara dengan 
17,23 mM (Tabel 1), sehingga 134Cs yang dapat 
terserap oleh tanaman juga relatif kecil.  

Nilai konsentrasi 134Cs dalam tanaman 
dibandingkan dengan konsentrasi 134Cs dalam 
media tanah sehingga diperoleh nilai faktor 
transfer 134Cs dari tanah ke tanaman ubi jalar 
seperti terlihat pada Gambar 8. Nilai faktor 
transfer terlihat mencapai puncaknya pada 
pengamatan minggu kedua 1,261 kemudian 
cenderung menurun konstan di minggu ke-6 
yaitu sebesar 0,105.  

 
 

 
 
Gambar 8. Nilai faktor transfer radionuklida 134Cs 
dari tanah ke tanaman pangan ubi jalar. 
 

Hal ini mengindikasikan bahwa tanaman 
ubi jalar cenderung menyerap radionuklida 134Cs 
terbesar pada saat awal pertumbuhan kemudian 
seiring dengan pertumbuhannya, radionuklida 
134Cs yang sudah diserap tersebut didistribusikan 
ke seluruh bagian tanaman.  

Pada minggu ke-6 mulai terbentuk umbi. 
Seperti pada bagian tanaman lainnya bagian 
umbi juga menyerap 134Cs maksimal pada 
bagian awal pembentukan, kemudian 
didistribusikan ke seluruh umbi, dengan nilai 
faktor transfer sebesar 13,16. 

 
 

4. KESIMPULAN 
 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa tanaman pangan ubi jalar mampu 
menyerap 134Cs dari tanah yang terkontaminasi 
134Cs dengan konsentrasi aktivitas sebesar 
167.62 Bq/g. Penyerapan 134Cs oleh tanaman 
pangan ubi jalar berlangsung maksimum di awal 
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pertumbuhan, dengan nilai faktor transfer 
sebesar 1,261, kemudian didistribusikan ke 
seluruh tanaman. Umbi terbentuk pada minggu 
ke-6 dengan nilai faktor transfer sebesar 13,6. 
Konsentrasi 134Cs tertinggi terdapat pada bagian 
akar dan umbi, hal yang penting diperhatikan 
mengingat umbi adalah bagian utama yang 
dikonsumsi manusia dari tanaman ubi jalar. 
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