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ABSTRAK
PENGARUIf DEBIT AIR DAN TSS TERHADAP AKUMULASI AKT/VITAS RADIONUKLIDA ALAM. Telah

dilakllkan penelitian mengenai pengarllh debit air dan TSS dengan radionllklida alam di Kali
Code, Yogyakarta. TlIjuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh debit air dan TSS terhadap
aktivitas radionuklida alam dalam sampel air dan sedimen di sepanjang sllngai Code Yogyakarta. Pada
penelitian ini radionuklida yang dipilih yaitu Ra-226, Pb-212. Ac-228. dan K-40 Pemilihan radionuklida ini
berdasarkan komposisi sebaran gross gamma di seponjang sungai Code. Pola sebaran gross gamma
dipengaruhi oleh debit air dan TSS, sehingga perlu dilakukan koreksi antara debit air dan TSS terhadap
radionuklida supaya diperoleh data yang lebih signiflkan bila dibandingkan pengolahan data tanpo koreksi.
Pengambilan sampel air dan sedimen dilakukan poda waktu musim kemarau bulan Agustus 2006 di II titik
lokasi dari Jembatan Boyong sampai Jembatan Pacar. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa debit air
berkisar antara 8-1070 Udt dan TSS berkisar antara 2,81 E-06 - 8,02E-04 mg/L. Hasil analisis menunjukkan
bahwa akumulasi kandungan radionuklida di sampel air non koreksi debit untuk Ra-226 berkisar 0,302
2.861 Bq/L, Pb-212 berkisar 0,400-3,390 Bq/L, Ac-228 berkisar 0,222-2,675 Bq/L dan K-40 berkisar 0,780
9,178 Bq/L. Sedangkan untuk sampel air terkoreksi debit yaitu, Ra-226 berkisar 1,112-70,454 Bq/L, Pb-212
berkisar 0,850-77,113 Bq/L, Ac-228 berkisar 0,7187-60,859 Bq/L dan K-40 berkisar 2,420-208,8 Bq/L.
Sedangkan tingkat akumulasi di sedimen un/uk Ra-226 berkisar 0,0012-0,0211 Bq/kg, Pb-212 berkisar
0,0017-0,0371 Bq/kg, Ac-228 berkisar 0,0021-0,0073 Bq/kg dan K-40 berkisar 0,0006-0,0084 Bq/kg.

Keyword: gross gamma, debit, TSS

ABSTRACT
CORRELATION WATER VELOCITY AND TSS WITH NATURAL RADIONUCLIDES ACTIVITY.

Correlation water velocity and TSS with natural radionuelides activity has been studied. For that purpose,
the study is to correlation water velocity and TSS with radionuelides on water and sediment samples in
alongside river Code Yogyakarta. This research selected radionuelides, for examples Ra-226, Pb-212, Ac
228, and K-40. Election of this radionuelides to spread over gamma gross composition alongside river of
Code. Gamma gross influenced by water velocity and TSS, so that require to correct between water velocity
and TSS to radionuelides. Sampling water and sediment conducted when dry season of August, 2006 at II
locations, start from Boyong Bridge until Pacar Bridge. Result of analysis showed that water velocity range
from 8-1070 Udt and TSS range from 2,81E-06 - 8,02E-04 mg/L. The accumulation of radiont/e1ides in
water samples non correction water velocity for Ra-226: 0,302-2,861 Bq/L, Pb-212: 0,400-3,390 Bq/L, Ac
228: 0,0029-0,0047 Bq/L and K-40: 0,780-9.178 Bq/L. The accumulation of radionuelide in water samples
correction water velocity for Ra-226: 1.112-70,454 Bq/L, I'b-212: 0,850-77,113 Bq/L, Ac-228: 0,7187
60,859 Bq/L and K-40: 2,420-208,8 Bq/L. While distribution of radionuelide in sediment for the Ra-226:
0,0012-0,0211 Bq/kg, Pb-212: 0,0017-0,037/ Bq/kg, Ac-228: 0,0021-0,0073 Bq/kg and K-40: 0,0006-0,0084
Bq/kg.

Keyword: gamma gross, water velocity, TSS

PENDAHULUAN

Air sungai memegang peranan penting bagikehidupan manusia, baik digunakan sebagai
sumber air minum, keperluan sehari-hari maupun

untuk irigasi pertanian. Bila air yang digunakan

untuk air minum dan yang digunakan untuk irigasi
lahan pertanian banyak mengandung radionuklida
alam maka hal itu akan membahayakan makhluk

hidup yang ada disekitarnya. Sehingga perlu
dilakukan identifikasi kualitas lingkungan berupa
kajian radioaktivitas pada suatu ekosistem yang
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Bahan dan Alat Penelitian

TATA KERJA

5. Alat-alat pendukung yaitu: jerigen, cawan
porselin, kompor listrik, labu ukur I L, gelas
piala 250 mL, botol plastik, alat penumbuk, alat
grinding, ayakan 100 mesh, stop watch, vial
polietilen.

dengan lokasi lain di dalam sampel air sungai Code.
Oleh karena itu diperlukan suatu langkah koreksi
aktivitas radionuklida yang dapat digunakan untuk
menyamakan aktivitas disetiap titik pengambilan
sampel dengan persamaan sebagai berikut:

(I)[XLd = k[X]. Q2
air· QI

I. Sampel air dan endapan sungai Code yang
diambil di bulan Agustus 2006, masing- masing
sebanyak 10 liter/lokasi untuk air dan 2
kgllokasi untuk sedimen.

2. Standar sumber radioisotop 152Eu.

3. Aseton teknis, HN03 , aquades, kertas saring
mikro ukuran 0,45 11m, buatan "Millipore
Corporation, Bedford, Massachusetts, U.S.A.

4. Alat-alat instrumentasi yaitu: timbangan analitik,
Spektrometer Gamma (y) dengan Detektor
Ge(Li).

Notasi QI dan Q2, masing-masing adalah
pengukuran debit (I/menit) di lokasi pengambilan

sample ke I (Boyong) dan pengukuran debit pada
lokasi berikutnya. Jadi dengan dilakukannya
koreksi aktivitas radionuklida dengan debit di pada
persamaan diatas, berarti sebelum pembuatan kurva

perlu dikoreksi dengan Q2IQI.

Menurut Fardiaz3, Total Suspended Solidi
TSS merupakan padatan tersuspensi yang
menyebabkan air sungai menjadi keruh dan tidak
dapat mengendap secara langsung. Padatan
tersuspensi terdiri dari partikel-partikel yang ukuran
maupun beratnya lebih kecil daripada sedimen,
misalnya tanah liat, bahan-bahan organik tertentu,
sel-sel mikroorgani~me, dan lain sebagainya. Air
buangan dari industri mengandung jumlah padatan
tersuspensi dalam jumlah bervariasi tergantung dari
jenis industrinya. Adanya padatan tersuspensi yang
berlebihan dalam suatu perairan dapat mengurangi
penetrasi sinar/cahaya matahari ke dalam air
sehingga mempengaruhi regenerasi oksigen secara
fotosintesis.

berkaitan dengan paparan radiasi dan identifikasi

serta pengukuran radioaktivitas radionuklida
lingkungan dalam komponen penyusun ekosistem
terutama ekosistem dengan sam pel berupa sedimen
dan air Kali Code.

Radioaktivitas menurut Beiser(l) adalah

pemancaran sinar-sinar radioaktif dari unsur
radioaktif. Jenis radiasinya an tara lain adalah sinar

a, sinar ~, sinar y, sinar X, radiasi neutron. Radiasi
radioaktif yang be rasa I dari radionuklida alam
disebut radioaktivitas alam sedangkan radiasi yang
berasal dari buatan manusia hasil inti disebut

sebagai radioaktivitas buatan. Penelitian ini memilih
pengaruh debit dan TSS pada akumulasi aktivitas
radionuklida alam di Kali Code. Dipilihnya radio
nuklida karena dikategorikan termasuk radionuklida
alam yang berasal dari pelapukan batuan dan

mineral dan keberadaannya di sungai dapat
mengganggu kehidupan ekosistem sungai Code jika
konsentrasinya melebihi am bang batas yaitu sebesar
I Bq/L (KEPMENLH2).

Distribusi radionuklida di alam bebas

melingkupi sistem antara partikel sedimen dengan
fase air. Sistem terse but dapat terjadi permukaan air
sedimen dan ruang antar pori diantara sedimen.
Faktor yang mempengaruhi terjadinya distribusi
radionuklida didalam sistem perairan sungai yaitu

debit air sungai dan banyaknya konsentrasi padatan
tersuspensi (TSS).

Untuk analisis radionuklida yang terdapat di
air dan sedimen, digunakan metode Spektrometri
Gamma. Metode ini dapat diterapkan untuk analisis

radionuklida dalam beberapa cuplikan dari
lingkungan perairan. Dengan ditemukannya tingkat
akumulasi radionuklida di air dan sedimen, maka

dapat diketahui tingkat pencemaran yang terjadi di
lingkungan Kali Code yang berada di sekitar kota
Yogyakarta, dan data yang diperoleh merupakan
data pendukung bagi usaha untuk mengurangi
pencemaran lingkungan di sepanjang Kali Code
Yogyakarta.

TEORI

Pad a musim kemarau dari tahun 2003-2006

debit Kali Code dari hulu hingga hilir cenderung
mengalami kenaikan debit. Gejala kenaikan ini
wajar karena di sepanjang sungai Code terdapat
beberapa masukan air (inlet channels) dari beberapa
sumber seperti irigasi sawah, anak sungai, air
permukaan (runoff), limbah kota, industri, rumah

sakit, kolam ikan, dan sebagainya. Akibatnya
muncul kesulitan dalam membandingkan secara
langsung data aktivitas radionuklida satu lokasi
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Gambar 1. Pr~fit radionllktida di sampet air
slingai Code.

mempengaruhi distribusi radionuklida dari air ke
sedimen. Selain itu waktu pengambilan sampel yang
dilakukan pada musim kemarau, sehingga secara
langsung mempengaruhi distribusi radionuklida daTi
air ke sedimen. Semakin kecil debit maka

kemungkinan radionuklida yang terlarut di dalam
sedimen akan semakin besar. Dari hasil pengukuran
debit pada musim kemarau, diperoleh data
ditunjukkan pada Gambar.

Gambar 2. Profit radionllklida di sampet sedi
men slingai Code.

Cara Kerja

Preparasi sampel air. Preparasi sampel air
dilakukan pada masing-masing lokasi sampling. Hal
ini dilakukan untuk mencegah sampel terkonta
minasi dengan bahan atau peralatan lain. Sam pel air
dalam jerigen diambil I liter untuk disaring
kotorannya dengan kertas saring sehingga kotoran
yang terdapat didalamnya terbuang. Air sungai
hasil penyaringan sebanyak I liter tersebut
kemudian dipekatkan 50 kali sehingga volume
menjadi 20 mL dan dari sampel tersebut.
Selanjutnya sampel dalam vial dianalisis dengan

menggunakan Spektrometer-y (t = 7200 detik).

Preparasi sam pel sedimen. Sampel sedimen
dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran-kotoran,

kemudian diangin-anginkan selama kurang lebih
seminggu. Kemudian ditumbuk sampai halus dan
lolos 100 mesh. Ditimbang 100 gram sampel
sedimen, dimasukkan dalam vial kemudian

dianalisis dengan alat Spektrometer-y selama 7200
detik.

Peneukuran debit air dan padatan tersuspensi

(TSS). Pengukuran debit air dilakukan di tengah
sungai Code memakai alat pengukur debit current
meter. Selanjutnya dengan menggunakan alat "TH
02 current meter", debit sungai di ukur melalui
kecepatan airnya (rpm). Kemudian di ukur
kedalaman dan lebar sungai, selanjutnya dengan
menggunakan rumus tertentu data di transfer
menggunakan perangkat lunak excel menjadi debit.
Penentuan TSS dilakukan dengan mengambil

sebanyak I liter air sungai Code disaring dengan
kertas saring mikro 0,45 11m dengan alat corong
yang dilengkapi alat vakum. Hasil endapan di
keringkan diatas oven pad a suhu 105°C, dan
selanjutnya ditimbang hingga berat konstan serta
dihitung harga TSS.
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HASIL DAN PEMBAHASAN Debit Sungai Code
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Gambar 3. Profit debit di sepanjang slingai Code.

Dari Gambar 3, dapat diperlihatkan profil
debit di setiap titik sampling di sepanjang sungai
Code tersebut tidak selalu sarna, dan cenderung
mengalami kenaikan dari titik ke I hingga di titik ke
II. Gejala tersebut karena perbedaan karakteristik

Pengamatan yang telah dilakukan secara
kualitatif dari lokasi I hingga II, temyata diketahui
bahwa di sam pel air dan sedimen sungai Code
mengandung radionuklida Ra-226, Pb-212, Ac-228,
dan K-40. Dari hasil perhitungan dapat dilihat pad a
Tabel dan grafik pad a Gambar.

Data-data diatas menunjukkan, bahwa
aktivitas radionuklida Ra-226, Pb-212, Ac-228, dan

K-40 di sepanjang aliran sungai Code cukup
beragam /fluktuatif baik yang terdapat di sampel air
maupun sedimen. Perlu diketahui bahwa aktivitas
radionuklida di air sungai sangat dipengaruhi oleh
debit, maka dilakukan koreksi aktivitas radionuklida

terhadap debit. Tingginya debit akan dapat
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Gambar 4. Profi' radionuklida terkorek.si debit
di sepanjang sungai Code.

debit air sungai dari hulu hingga hilir dan akan
tergantung dari sifat ( 1) letak geografis, (2)
kedalaman sungai, (3) lebar sungai (4) adanya
bendungan dan (5) adanya masukan air irigasi dan
anak sungai. Perkecualian pengukuran debit terjadi
di titik ke 7 yaitu pada jembatan Tungkak, karena
pengukuran debit pad a lokasi terse but dilakukan
diatas masukan saluran pembuangan air domestik.
Akibatnya, hasil pengukuran debit pada lokasi 7
tersebut lebih kecil dari lokasi ke 6, walaupun

begitu secara umum debit air sungai Code akan
cendcrung mcngalami kcnaikan dari hulu hingga
hilir.
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Dari Gambar 5, dapat diperlihatkan profil
TSS di sctiap titik sampling di sepanjang sungai
Codc tcrsebut tidak selalu sarna, dan terdapat
kccenderungan mengalami kcnaikan dan penurunan
TSS dari titik ke I hingga di titik ke II. Distribusi
radionuklida dari air ke dalam sedimen dapat
diasumsikan melalui padatan tcrsuspensi (TSS).
Distribusi radionuklida dari air ke dalam sedimen

dapat diamati mclalui kurva yang dibuat an tara
masing-masing radionuklida Ra-226, Pb-212, Ac

228, dan K-40 dalam padatan tcrsuspcnsi dcngan
aktivitasnya di dalam sedimcn Kali Codc.

Distribusi diperkirakan signifikan atau tcrjadi bila
kurva linier memiliki harga kocfisicn detcrminasi
Icbih besar dari 0,6. Berikut ini adalah salah satu

contoh dari penentuan harga kocfisicn determinasi
radionuklida terhadap TSS.
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Dari Gambar 4 dapat diperlihatkan bahwa
aktivitas radionuklida Ra-226, Pb-212, Ac-228, dan

K-40 dalam air yang telah terkoreksi dengan debit
di sepanjang sungai Code, cenderung naik dari
lokasi 2 hingga II. Aktivitas tertinggi dari masing
masing radionuklida tersebut diperoleh pad a lokasi
ke-11 yaitu jcmbatan Pacar. Jadi pada lokasi ke-11
terscbut dapat diperkirakan akumulasi radionuklida
Ra-226, Pb-212, Ac-228, dan K-40 tertinggi bila
dibandingkan dengan lokasi lain. Aktivitas tertinggi
pada lokasi ke-11 ini dicapai oleh radionuklida K-40
sebesar 208,8 Bq/L, ini bcrarti bahwa kontaminan
radionuklida terbanyak adalah K-40. Kcmudian
pada lokasi ke-9, yaitu jcmbatan Ringroad Selatan
aktivitas radionuklida tertinggi juga didapat pad a
radionuklida K-40 dengan konsentrasi 169,86 Bq/L.

Gambar 6. Harga Koefisien Determinasi Ra-226
vs TSS.
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Gambar 7. Harga Koefisien Determinasi Radio
nuklida vs TSS.

Gambar 5. Profit padatan tersuspensi di se
panjang sungai Code.
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Dari Gambar 7, diketahui bahwa nilai

koefisien determinasi (R2) signifikan, karena Icbih
dari 0,6. Akibatnya radionuklida Ra-226, Pb-212,
Ac-228, dan K-40 tersebut terdistribusi dari badan

air ke dalam scdimcn melalui padatan tcrsuspensi .
Hal ini dikarcnakan semakin jauh jarak air dengan
dasar sungai, sehingga distribusi radionuklida
mclalui media air sui it tcrjadi, karena arus sungai
akan bcrtambah besar dan adsorpsi radionuklida
semakin sui it terjadi. Maka untuk radionuklida
didalam badan air dengan jarak yang cukup jauh
dari dasar sungai, diperlukan suatu media pembawa
lain (contoh: padatan tersuspensi) sehingga proses
distribusi kc dalam sedimen dapat berlangsung.
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KESIMPULAN

Distribusi radionuklida Ra-226, Pb-212, Ac
228, dan K-40 di sepanjang sungai Code,
Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh faktor debit dan
padatan tersuspensi (TSS). Hasil analisis
menunjukkan bahwa terdapat aktivitas radionuklida
Ra-226, Pb-212, Ac-228, dan K-40 di sampel air
dan sedimen sepanjang sungai Code dari hulu
hingga hilir. Dari hasil pengamatan menunjukkan
bahwa debit air berkisar antara 8-1070 Lldt dan TSS

berkisar antara 2,81 E-06 - 8,02E-04 mg/L. Aku
mulasi kandungan radionuklida di sampel air non
koreksi debit untuk Ra-226 berkisar 0,302-2,861
Bq/L, Pb-212 berkisar 0,400-3,390 Bq/L, Ac-228
berkisar 0,222-2,675 Bq/L dan K-40 berkisar 0,780
9,178 Bq/L. Sedangkan untuk sampel air terkoreksi
debit yaitu, Ra-226 berkisar 1,112-70,454 Bq/L, Pb
212 berkisar 0,850-77,113 Bq/L, Ac-228 berkisar
0,7187-60,859 Bq/L dan K-40 berkisar 2,420-208,8
Bq/L. Sedangkan tingkat akumulasi di sedi~en
untuk Ra-226 berkisar 0,0012-0,0211 Bq/kg, Pb
212 berkisar 0,0017-0,0371 Bq/kg, Ac-228 berkisar
0,0021-0,0073 Bq/kg dan K-40 berkisar 0,0006
0,0084 Bq/kg .

Nilai koefisien determinasi (R2) radionuklida
dengan TSS menunjukkan harga regresi linear lebih
dari 0,6. Hal ini mengindikasikan bahwa Ra-226,
Pb-212, Ac-228, dan K-40 terdistribusi dari badan
air ke dalam sedimen melalui TSS.
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- Tujuan dan aplikasi penelitian?

- Mengapa K-40 berkorelasi dengan TSS di
sedimen, disisi lain K-40 bukan partikel reaktif

Tri Harningsih

• Untuk monitoring lingkungan dan aplikasinya
di area sungai code pada musim kemarau
terutama ditinjau dari korelasi TSS dan debit
yang berpengaruh terhadap distribusi
radionuklida dan sedimen ke air maupun
sebaliknya .

• Karena adanya pengaruh debit air, dimana
pada saat musim kemarau debit air sungai
tergolong kecil sehingga lebih mudah di
adsorpsi oleh TSS dibandingkan pada musim
penghujan, meskipun di lingkungan K-40
bukan merupakan partikel reaktif dan bersifat
ionik.
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