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POLA SEBARAN Fe, Sr, Zr DAN Ca SEBAGAI FUNGSI
UKURAN BUTIR DALAM SEDIMEN DARI HULU KE HILIR
SUNGAICODE

Sri Murniasih, Muzakky
Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan - BA TAN

ABSTRAK

POLA SEBARAN Fe, Sr, Zr DAN Ca SEBAGAI FUNGSI UKURAN BUTIR DALAM SEDIMEN DARI HULU
KE HILIR SUNGAI CODE. Telah dilakukan analisis konsentrasi unsur Fe, Sr, Zr dan Ca butiran sedimen
sungai Code dari hulu ke hilir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ukuran butir terhadap
kandungan Fe, Sr, Zr dan Ca dalam sedimen sungai Code dari hulu ke hilir dan pola penyebarannya. Alat
yang digunakan adalah X-ray Flouresence dengan detektor Si(Li). Hasil analisis diketahui bahwa unsur Fe
dan Sr banyak terdapat pada ukuran butir 150 - 90 I'm sedangkan untuk unsur Zr dan Ca banyak terdapat
pada ukuran butir < 90 I'm. Pola sebaran unsur Fe, Sr, Zr dan Ca pada sedimen sungai Code cenderung
naik dari hulu ke hilir mengikuti besarnya konduktivitas. Konsentrasi unsur Fe, Sr, Zr dan Ca berturut-turut
adalah 1,49 :to,03 % - 5,93 :to,02 %; ll8,20:t 10,?3 ppm - 468,21 :t 20,36 ppm; 19,81 ppm :to,86 ppm
- 76,36:t 3,02 ppm dan 3,22 :to,25 % - 11,40 :to,31 %

Kata Kunci : ukuran batir sedimen, sungai Code, X-ray Flouresence

ABSTRACT

DISTRIBUTION PATTERN OF Fe, Sr, Zr AND Ca ELEMENTS AS PARTICLE SIZE FUNCTION IN THE
CODE RIVER SEDIMENTS FROM UPSTREAM TO DOWNSTREAM The analysis of Fe, Sr, Zr and Ca
elements concentration of granular sediment from upstream to downstream of Code river has been done. The
aim of this research is to know the influence of particle size on the concentration of Fe, Sr, Zr and Ca
elements in the Code river sediments from upstream to downstream and its distribution pattern. The
instrument used was x-ray flouresence with Si(Li) detector. Analysis results show that more Fe and Sr
elements are very much found in 150 - 90 I' m particle size, while Zr and Ca elements are very much found
in < 90 I' m particle size. Distribution pattern of Fe, Sr, Zr and Ca elements distribution in Code river
sediments tends to increase relatively from upstream to downstream following its conductivity. The
concentration of Fe, Sr, Zr and Ca elements are IA9 :I:0.03 % - 5.93:1: 0.02 % ; ll8.20 :I:10.73 ppm 
468.21 :1:20.36 ppm; 19.81 ppm :1:0.86 ppm - 76.36 :1:3.02 ppm and 3.22 :1:0.25 % - llAO :1:0.31 %
successively.

Key word: particle size of sediment, The Code river, X-ray Flouresence

PENDAHULUAN

Kemajuan Teknologi telah membawa dampakpositif dan negatif bagi kita. Salah satu dampak
negatif yang dapat kita rasakan adalah pencemaran
lingkungan. Pencemaran lingkungan datang dari
berbagi sumber. Proses pencemaran dapat terjadi
baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara
langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung
berdampak meracuni sehingga mengganggu
kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan atau
mengganggu keseimbangan ekologis baik air, udara
maupun tanah sehingga menyebabakan pencemaran.
Pencemaran ada yang langsung terasa dampaknya,
misalnya berupa gangguan kesehatan secara
langsung atau akan dirasakan setelah jangka waktu
tertentu (penyaki kronis). Sebenarnya alam memiliki
kemampuan sendiri untuk mengatasi pencemaran
(self recovery), namun alam memiliki keterbatasan.
Setelah batas tersebut terlampaui, maka pencemaran
akan berada di alam secara tetap atau terakumulasi

dan kemudian berdampak pada manusia, material,
hewan tumbuhan dan ekosistem.

Sungai merupakan perairan terbuka yang
sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan
sekitarnya. Pencemaran sungai dan air tanah dapat
terjadi akibat kegiatan domestik, industri dan
pertanian.

Demikian juga dengan perairan sungai Code.
Sungai Code merupakan salah satu sungai yang
mengalir di kota Yogyakarta melewati kawasan
pertanian, pemukiman penduduk, pusat kota dan
kawasan industri. Sehingga sungai Code
mempunyai potensi pencemaran yang cukup tinggi.
Dalam perjalanan dari hulu hingga hilir, air sungai
Code membawa polutan logam dari berbagai
sumber, karena sungai merupakan perairan terbuka
yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan
lingkungan disekitarnya. Sumber-sumber
pencemaran tersebut antara lain aktivitas gunung
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Merapi di daerah mata air Boyong, kemudian
dilanjutkan dengan masuknya limbah lainnya seperti
pertanian, industri, rumah sakit dan rumah tangga[1].

Sedimen adalah padatan yang dapat langsung
mengendap jika air didiamkan tidak terganggu
selama beberapa waktu. Padatan yang mengendap
tersebut terdiri dari partikel-partikel padatan yang
mempunyai ukuran relatif besar dan berat sehingga
dapat mengendap dengan sendirinya. Begitu juga
dengan unsur logam dalam sistem perairan dapat
mengendap di dasar sungai. Sedimen yang ada
dalam badan sungai dapat mengurangi penetrasi
sinar matahari ke dalam sehingga mengurangi
kecepatan fotosintesis oleh tanaman air.

Karakteristik sedimen sungai akan ditentukan
oleh distribusi ukuran butir dari sedimen itu berada
dan ditemukan. Sedimen dengan ukuran kasar
(misalnya pasir) akan mempunyai energi yang
relatif besar, sedangkan sedimen dengan ukuran
halus akan mempunyai energi relatif kecil. Sedimen
kasar biasanya terdapat di daerah hulu sungai yang
banyak mengandung kerikil dan tanah dengan sifat
mempunyai energi tinggi, sementara sedimen halus
yang akan didominasi oleh lumpur dan tanah Iiat
dan berenergi kecil serta biasanya terdistribusi di
daerah hilir. Pembagian tekstur sedimen dibedakan
menjadi batuan, pasir, lumpur dan tanah liat.[2]

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam
usaha pemantauan Iingkungan atau mendiskripsikan
kualitas lingkungan perairan adalah dengan
mengadakan analisis logam-Iogam berat dalam
sedimen sungai tersebut. Karakteristik sedimen
dapat ditentukan oleh distribusi ukuran butir dari
sedimen[3J. Adanya teori bahwa ukuran butir
sedimen dapat mewakili luas permukaan sedimen
dan semakin luas permukaan sedimen maka unsur
unsur yang terkandung semakin banyak, mendorong
dilakukan penelitian tentang "Oistribusi Fe, Sr, Zr
dan Ca Terhadap Ukuran Butir Sedimen Sungai
Code".

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian adalah sebagai berikut

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
ml adalah menentukan pengaruh ukuran butir
terhadapa kadar Fe, Sr, Zr dan Ca yang dapat
terdeteksi dalam sampel sedimen hasil sampling
daerah hulu dan hilir sungai Code dan pola
sebaranya. Selain itu penelitian ini merupakan
langkah nyata dalam melaksanakan pengendalian
dampak lingkungan melalui Program Kali Bersih
(Prokasih)

Untuk menganalisa kandungan logam-Iogam
tertentu dilakukan dengan metoda spektroskopi
pendar sinar-X[4]. Oimana pencacahan
menggunakan detektor Si(Li), sedangkan untuk
perhitungan kadar unsur dilakukan secara relatif

TATAKERJA
Cuplikan sedimen yang diambil dari 11

lokasi (mata air Boyong; daerah Boyong;
Sinduharjo; Ringroad Utara; Sardjito; Tukangan;
Tungkak; Karang Kajen; Ringroad Selatan; Ngoto;
dan Pacar Wonokromo) penelitian yang sudah
ditetapkan di aliran sungai Code. Yang akan dikaji
dalam penelitian ini adalah besamya kadar unsur
mayor, unsur minor dan kelumit.

Bahan Dan Alat

Bahan

Cuplikan sedimen sungai Code, standar
primer SRM 8704 BRS (Buffer River Sediment),
serta sumber standar Sr, Cd dan Sm untuk kalibrasi
tenaga.

Alat
Spektroskopi pendar sinar-X dimana

pencacahan menggunakan detektor Si(Li) dan
sumber Fe55 dan Am241;alat tumbuk; ayakan Karl
Kolb 450-300 J.lm,300-180 J.lm, 180-150 J.lm, 150
90 J.lm dan < 90 J.lm; Grinder agath Blender;
timbangan digital Ohauss GT- 410 Germany; vial
plastic 1 gram; centong ; plastik klip ukuran 2 kg;
dan wadah plastik untuk menampung sedimen
sementara.

Penentuan lokasi
Pengambilan cuplikan

Prepamsipengambilan cuplikan

(sa?lpJillg)
.~

~
Kalibrasi-...

~

Laporan rertuUs

~
~

Analisis

~
...•

Data Pcncacahan
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HASIL DAN PEMBAHASAN

sertifikat dapat dianggap sebagai patokan ketelitian
analisis.

ketahui beratnya (gram).
Ce = laju eaeah euplikan (eps).
Cs = laju eaeah standar (eps).

dimana

We = berat unsur dalam euplikan yang dihitung
konsentrasinya (gram).

Ws = berat unsur dalam standar yang telah di

(I)Wc=CcxWs
Cs

Analisa Kuantitatif

Pengukuran relatif atau metode standar
kalibrasi mempunyai konsep dasar yang umum
digunakan dalam kimia analisis. Kadar unsur yang
ditentukan diukur dengan suatu euplikan standar
yang telah diketahui kadarnya. Perhitungan yang
sederhana dilakukan dengan menggunakan
persamaan sebagai berikut :

Metode Analisis

Analisa Kualitatif

Analisa kualitatif dilakukan untuk
mengetahui unsur apa saja yang terkandung dalam
suatu euplikan maka hasil peneaeahan berupa
tenaga atau energi, setelah unsur yang ditinjau
diketahui maka kita bisa mengamati dan
menentukan luas area yang teranalisis

Analisis Kualitatif

Analisa kualitatif sampel sedimen dilakukan
setelah kalibrasi tenaga. Kalibrasi tenaga
diperlukan untuk analisa kualitatif, dimana setelah
kalibrasi tenaga dilakukan beru]ang-ulang dan
didapatkan hasil yang stabil serta mempunyai
ketelitian tinggi maka dapat dilakukan pengukuran
sampel. Pengukuran sampel harus dilakukan pada
kondisi alat yang tepat sarna dengan kondisi
kalibrasi. Penentuan unsur seeara kualitatif
dilakukan dengan berdasarkan tenaga dan energi
dari puneak-puneak spektrum kemudian
dieoeokkan dengan tabel energi unsur. Dari hasil
peneaeahan diketahui bahwa pada sempel terdapat
unsur Fe, Sr, Zr dan Ca dengan energi berturut
turut 640,3 keY; 1416,4 KeV; 1577,4 keY dan
369, I keY.

Analisis kuantitatif

Dengan menggunakan metode analisis
perbandingan re]atif, sesuai persamaan (I) maka
didapat hasil analisis kuantitatif unsur Fe, Sr, Zr

Pengambilan Cuplikan

Pengambilan sampel di II lokasi aliran
sungai Code dilakukan dengan metode sesaat
(Grab Sample), yaitu euplikan yang menunjukkan
sifat euplikan pada saat euplikan diambil.

Cuplikan sedimen diambil berdasarkan titik
yang telah ditentukan. Jumlah euplikan sedimen
yang diambil kurang lebih sebanyak 2 kg,
kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik
yang telah diberi label yang menerangkan nama
lokasi, tanggal dan waktu pengambilan.

Preparasi Cuplikan

Sedimen yang diambil dari tiap-tiap lokasi
diangin-anginkan dalam ruangan. Setelah kering,
kotoran yang ada pada euplikan sedimen
dibersihkan untuk kemudian dihomogenkan
dengan jalan ditumbuk menggunakan alu besi dan
lumpang stenless steel sampai menjadi serbuk
hatus. Dilakukan pengayakan sehingga diperoleh
sedimen dengan ukuran 450-300 /.lm,300-180 /.lm,
180-150 /.lm, 150-90 /.lmdan < 90 /.lm.

Pencacahan Cuplikan dengan XRF

Sebelum alat dioperasikan, terlebih dulu
dilakukan proses pemanasan dengan eara
menghidupkan seluruh rangkaian alat dimulai dari
Drop Out Relay, stabilizr, power supply, bias
supply, spectroscopy amplifier, MCA (Multi
Channel Analyzer), pemanasan dilakukan selama
30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan
pengka]ibrasian tenaga dari a]at yakni untuk
meneari korelasi antara tenaga dan nomor salur.

Proses peneaeahan dilakukan dengan
meletakkan sampel seeara bergantian diatas

detektor, dengan sumber pen~eksitasi yang berbeda
yakni untuk Am241 dan Fe selama 2000 detik.
Setelah a]at dioperasikan maka hasil peneaeahan
dapat dilihat pada ]ayar MCA.

Peneaeahan pada dasarnya akurasi analisis
diuji dengan membandingkan terhadap euplikan
aeuan standar (standar reference material, SRM).
Mutu hasil analisis eara relatif atau metode
satandar kalibrasi ditentukan dengan jalan
menentukan kadar unsur dalam standar primer
yang diperlakukan sebagai euplikan yang tidak
diketahui konsentrasinya. Hasi] ana]isis kadar
unsur-unsur dibandingkan dengan harga kadar
yang tereantum dalam sertifikat standar primer
tersebut. Ketetapan hasil pengukuran diukur dari
seberapa dekat hasi] analisis mampu mendekati
harga yang tereantum dalam sertifikat biasanya
merupakan rea]ita hasil analisis yang dilakukan
oleh berbagai laboratorium terkemuka didunia dan
dilakukan dengan berbagai metode. Dengan
demikian angka-angka yang tereantum dalam
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dan Ca. Untuk melihat pengaruh lokasi dan ukuran
butir terhadap konsentrasi Fe dapat dilihat pada
Gambar I.
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Gambar 1. Pengaruh ukuran butir unsur Fe
terhadap lokasi

Kandungan Fe pada sedimen semakin ke
hilir cenderung semakin meningkat. Semakin kecil
ukuran butir maka kadar Fe semakin meningkat,
tetapi pada ukuran butir 150 - 90 !!m konsentrasi
Fe lebih besar daripada ukuran butir <90 !!m hal ini
diduga disebabkan pada ukuran butir 150 - 90 !!m
banyak terdapat mineral Fe clay yang banyak

mengandung senyawa organik yanf diperoleh dari
limbah pertanian dan pemukiman[3 sehingga lebih
banyak Fe yang terikat pada sedimen ukuran 150
90 !!m daripada ukuran < 90 !!m. Pada sedimen
ukuran butir < 90 !!m kemungkinan banyak
mengandung senyawa anorganik sehingga sui it
mengikat Fe. Penyerapan oleh sedimen terhadap
partikel - partikel logam lebih dominan karena
logam mempunyai kecenderungan untuk berikatan
dengan besi hidroksida, mangan hidroksida dan
bahan organik[SJ.Konsentrasi Fe terendah terdapat
di lokasi I pada ukuran butir 450 - 300 !!m yaitu
1,49 ± 0,03 % sedangkan konsentrasi Fe tertinggi
terdapat di lokasi XI pada ukuran butir 150 - 90
!!m yaitu 5,93 ± 0,02 %.

Hasil pengukuran Sr tersaji pada Gambar 2.
Seperti halnya Fe, Sr juga mempunyai kadar
maksimum pada ukuram butir 150 - 90 !!m, hal ini
disebabkan selain terdapat mineral Sr clay juga
diduga adanya ion lain yang dapat menyebabkan
mengendapnya Sr clay dan terjadinya adsopsi Sr
yang terdapat di air sebagai koloid ke dalam
sedimen. Kadar Sr berkisar 118,20 ± 10,73 ppm
sampai 468,21 ± 20,36 ppm. Dilihat dari
kandungan Sr pada sedimen maka Sr dapat
digolongkan menjadi unsur minor Dari Gambar 2
dapat dilihat bahwa poJa penyebaran Sr merata dari
hulu ke hilir.
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Gambar 2. Pengaruh ukuran butir unsur Sr
terhadap lokasi

Unsur Zr merupakan salah satu unsur minor
yang terkandung dalam sedimen. Kandungan Zr
pada sampel sedimen sungai Code sangat kecil
sedangkan pola penyebarannya cenderung merata
dari hulu ke hilir. Pada Gambar 3 dapat dilihat
bahwa kadar Zr semakin meningkat ke arah hilir.
Hal ini disebabkan daerah hilir banyak terdapat
asupan pencemaran baik dari pembuangan limbah
pertanian, pemukiman, industri, rumah sakit dan
perhotelan. Dilihat dari ukuran butirnya, kadar Zr
meningkat dengan semakin kecilnya ukuran butir.
Konsentrasi Zr terbesar terdapat pada ukuran butir
< 90 !!m. Hal ini sesuai dengan teori bahwa
semakin luas surface area maka semakin banyak
logam-Iogam yang terikat dan pada penalitian ini
ukuran butir dapat mewakili luas area. Jadi pada
ukuran butir < 90 !!m sedimen yang mengandung
senyawa anorganik tetap dapat mengikat Zr atau
logam Zr anorganik lebih kuat daripada Zr organik.
Konsentrasi Zr terendah terdapat di lokasi I pada
ukuran butir 450 - 300 !!m yaitu 19,81 ppm ± 0,86
ppm sedangkan konsentrasi Zr tertinggi terdapat di
lokasi XI pada ukuran butir < 90 !!m yaitu 5,93
± 0,02 %.

Gambar 3. Pengaruh ukuran butir unsur Zr
terhadap lokasi
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Unsur Ca merupakan salah satu unsur
mayor yang terkandung dalam sedimen sungai
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Code. Konsentrasi Ca terendah terdapat di lokasi I

(mata air Boyong) pada ukuran butir 450 - 300 /lm
yaitu 3,22 ± 0,25 % dan yang tertinggi terdapat di
lokasi XI (Pacar Wonokromo) pada ukuran butir <
90 /lm yaitu 11,40 ± 0,31 %. Pada Gambar 4 dapat
dilihat bahwa kadar Ca semakin meningkat
sepanjang DAS dari hulu ke hilir dan semakin kecil
ukuran butir maka kadar Ca semakin meningkat.

logam terlarut sehingga apabila di lokasi tertentu

terdapat senyawa organik yang dapat berikatan
dengan ion logam tersebut maka akan pengendapan
karena diketahui bahwa senyawa organik dapat
membentuk senyawa komplek larut dan senyawa
komplek tidak larut[J].

KESIMPULAN

Gambar 5. Pengaruh konduktivitas terhadap
pengaruh lokasi

Besarnya konduktivitas air menandakan

bahwa dalam air tesebut banyak terdapat ion-ion
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Gambar 4. Pengaruh ukuran butir unsur Ca
terhadap lokasi

DaTi pembahasan diatas dapat dilihat bahwa
pengaruh konsentrasi unsur Fe, Sr, Zr dan Ca
mempunyai pola trendline naik dari hulu ke hilir,
hal ini disebabkan adanya pencemaran dari limbah
pertanian, pemukiman, perhotelan, industri dan
rumah sakit di sepanjang daerah aliran sungai
(DASi6], Polutan logam berat dan senyawa organik
sebagian besar akan ditranspor bersama-sama
dengan partikel tersuspensi dalam sungai. Partikel
tersuspensi akan terakumulasi dengan logam berat
dan senyawa organik dalam aliran sungai
mendorong ke arah pembentukan sedimen di dasar
sungaiP] Selain itu, apabila dilihat dari data
konduktivitas maka dapat diketahui bahwa faktor
konduktivitas air sungai cenderung naik dari hulu
ke hilir seperti pada Gambar 5.
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DAFTAR PUS TAKA

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa Analisis menggunakan
Spektrometer X-ray dapat menentukan unsur Fe,
Sr, Zr dan Ca; Unsur Fe dan Sr banyak terdapat
pada ukuran butir 150 - 90 /lm. Sedangkan untuk

unsur Zr dan Ca banyak terdapat pada ukuran butir
< 90 /lm. Pola trendline sebaran unsur Fe, Sr, Zr

dan Ca pada sedimen sungai Code cenderung naik
daTi hulu ke hilir mengikuti besarnya
konduktivitas. Konsentrasi unsur Fe, Sr, Zr dan Ca

berturut-turut adalah 1,49 ± 0,03 % - 5,93 ± 0,02

% ; 118,20 ± 10,73 ppm - 468,21 ± 20,36 ppm;

19,81 ppm ± 0,86 ppm - 76,36 ± 3,02 ppm dan
3,22 ± 0,25 % - 11,40 ± 0,31 %.
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TANYAJAWAB

Damunir

• Apakah Limit deteksinya sudah dibandingkan
dengan metode yang seperti APN ?

Sri Murniasih

~ Hasil yang diperoleh pada penelitian yang
saya lakukan limit deteksinya belurn saya
lakukan koreksi hubungan dengan metode
APN, karena analisis yang saya gunakan
pada penelitian ini hanya dibatasi
menggunakan XRF. Penggunaan alat XRF
ini saya pakai mengingat XRF cocok untuk
mengalisis unsur mayor dan minor.
Sedangkan penggunan metode APN
mungkin akan saya lakukan untuk

penelitian berikutnya (dilakukan untuk
analisis kelumit).

Tri Rusmanto

• Apakah anda yakin bahwa ukuran butir dapat
mewakili luas permukaan ?, karena dalam
makalah menyatakan bahwa semakin kecil
ukuran butir maka kadar semakin meningkat
dikarenakan luas permukaanya makin luas.

Sri Murniasih

~ Secara teori "semakin luas permukaan maka
bidang kontak (daya ikat) terhadap unsur
tertentu semakin besar". Dalam makalah ini
saya mengasumsikan ukuran butir sarna
dengan luas permukaan untuk mengetahui
lebih pastinya mungkin akan dilakukan
penelitian lebih lanjut menggunakan alat
SUlface Area. Pengambilan asumsi bahwa
ukuran butir sarna dengan luas permukaan
berdasarkan teori yang menyatakan bahwa
"semakin kecil ukuran butir maka gugus
aktifnya (gugus ikatnya) semakin besar",
sehingga ukuran butir pada makalah ini
dapat mewakili luas permukaan.
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