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Pusat Teknologi Akselerator dan Proses bahan BATAN, Yogyakarta.

ABSTRAK

POLA RADiOAKTIVITAS ALAM CUPLIKAN L1NGKUNGAN DI PERAIRAN SURABAYA. Radioaktivitas

gross fJ dan radionuklida alam cuplikan lingkungan perairan Surabaya telah di evaluasi. Cuplikan
lingkungan berupa air sungai, air muara dan air pesisir, sedimen, Eceng gondok, tanaman Bakau, ikan
Belanak dan ikan Gelama. Lokasi pengambi/an cuplikan di sungai dan laut pesisir perairan Surabaya yang
dipilih secara acak di dua belas (/2) titik. Air diuapkan; sedimen dikeringkan dan dihaluskan; biota
diabukan pada suhu 500°C kemudian ditentukan radioaktivitas fJ dan identifikasi radionuklida dengan
spektrometri y. Dari hasi/ penelitian dapat disimpulkan bahwa radioaktivitas alam cacah cuplikan
lingkungan sangat rendah. Aktivitas gross fJ cuplikan air masih di bawah ni/ai ambang menurut Peraturan
Daerah Kota Surabaya no: 2 tahun 2002 yaitu sebesar i Bq/L. Distribusi aktivitas gross fJ dalam cuplikan
eceng gondok lebih tinggi dari pada aktivitas cuplikan air dan sedimen serta akumulasi radionuklida dalam
organisme perairan. Hasi/ identifikasi dengan teknik spektrometri-y menunjukkan 7 jenis radionuklida yang
terdeteksi yaitu 2/OPb. 212Pb. 214Pb. 208TI.214Bi, mAc, dan 4°K dalam beberapa cuplikan dan lokasi.
Ditemukan Faktor distribusi Ff) sedimen lebih kecil dari Faktor Bioakumulasi FH biota. hal ini menunjukkan
bahwa ada akumulasi/perpindahan radionuklida menurut pola air-sedimen-biota.

ABSTRACT

NATURAL RADIOACTIViTY PATERN OF SURABAYA WATER ENViRONMENTAL SAMPLES. The gross fJ
radioactivity and natural radionuclide of Surabaya environmental samples patern have been evaluated. The
environmental samples were choosen randomly at i 2 locations. The environment samples were water (fresh.
estuary and coastal), sediment. eicbl:LQJ:.niacrassipes (Mart) Solms, Mangrove (Rhizophora stylosa),
(Moolgarda delicatus) fish and (Johnius (Johnieops) borneensis) (Sharpnose hammer croaker) fish. The
water sample was evaporated; the sediment sample was dried and ground; the biotics samples was burnl at
the temperature 500°C ; The gross fJ measurement using GM detektor and the radionuclides has been

identified by y spectrometer. From the investigation results could be concluded that the natural radioactivity
of environmental samples was very low. gross-fJ of water samples were lower than the threshold value of
local government regulation of Surabaya no: 2 year 2004 (/ Bq/L). The distribution of gross-fJ activity of
eichhornia crassipes (Mart) Solms was higher than the other biotic, water and sediment samples as well as
the accumulation of radionuclides in the water organism was taken place. The result of identification using y

spectrometer has detected 7 of radionuclides. i.e 21OPb,212pb, 214pb, 208T1.214Bi.228Ac, and 411Kin all
sample. The distribution factor of sediment Ff) was less than bioaccumulation factor of biotic FH and it
indicates that there the radionuclide accumulation migration follows the patern of water - sediment - biotic
sample.

PENDAHULUAN

Perairan Surabaya memiliki beberapa fungsisosial bagi masyarakat Surabaya pada
umumnya dan bagi masyarakat yang tinggal di
sekitar perairan terse but pada khususnya. Beberapa
fungsi tersebut diantaranya adalah pemanfaatan
untuk air irigasi, untuk air bersih domestik maupun
industri, penambangan pasir, sebagai tempat
pembuangan air limbah domestik dan industri, dan
tak jarang di beberapa tempat perairan Surabaya
juga dimanfaatkan untuk transportasi air/
penyeberangan, serta rekreasi dan olah raga.

Pencemaran radioaktif ke lingkungan baik
yang melalui tanah, udara maupun air pada
akhirnya akan sampai juga kepada manusia,
sebagaimana digambarkan dalam daur pencemaran
radioaktivitas lingkungan seperti Gambar I.

Seperti halnya Jakarta dan Semarang, Kota
Surabaya memiliki banyak industri, industri
industri tersebut menyebar di seluruh wilayah Kota
Surabaya. Kota Surabaya memiliki 2600 usaha
industri, dan sekitar 600 diantaranya merupakan
usaha yang berskala industri, sebagian besar
berlokasi di Kawasan industri Rungkut [2J.
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Gambart. Dallr Pencemaran Radioaktivitas

Lingkllngarl J I (Anonim. 1997).

Zat radioaktif yang berada di lingkungan
perairan kota Surabaya kemungkinan dapat berasal
dari limbah industri serta limbah rumah sakit yang
ada di kota Surabaya. Salah satu industri yang

berpotensi menghasilkan limbah radioaktif adalah
industri kaos lampu tekan.

Asal bahan pencemar yang masuk ke
perairan laut dibagi menjadi dua, Pertama
pencemar berasal dari lautnya sendiri, misalnya
pembuangan sampah dan air limbah kapal,
tumpahan minyak di laut, baik dari kapal tangki
maupun sumur minyak lepas pantai, buangan dari
pertambangan di laut. Kedua pencemar berasal dari
kegiatan-kegiatan di darat seperti limbah domestik,
kegiatan industri dan lain-lain. Untuk membahas
kualitas lingkungan dari aspek radioekologi perlu
dilakukan kajian radioaktivitas pada suatu

ekosistem yang berkaitan dengan cacah radiasi
(gross), identifikasi radionuklida, konsentrasi dan
mekanisme perpindahan radionuklida dalam

komponen-komponen penyusun nuklida dalam
ekosistem perairan terse but. Penelitian ini dianggap
penting karena sampai sekarang data radioaktifitas
lingkungan yang dilaporkan masih kurang(3,4)

Pad a perairan laut radionuklida akan
diencerkan dan tersebar dalam air untuk kemudian

berpindah ke material biologis, sedimen dan par
tikel tersuspensi, Faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap konsentrasi radionuklida di perairan laut
adalah proses penyebaran, penyampuran dan
interaksi dengan material biologis dan sedimen,
Masuknya zat pencemar ke dalam lingkungan laut
dengan sendirinya akan mempengaruhi kehidupan
biota laut. (5,6)

Menurut Dahlgaard [7] pertimbangan dalam
pemilihan bioindikator antara lain adalah faktor
konsentrasi yang sangat tinggi dan stabil, variasi
terhadap musim dan parameter lainnya yang relatif
kecil, mobilitas rendah sehingga dianggap
mewakili habitatnya dan memiliki daya tahan

tinggi dalam mengakumulasi polutan tanpa
mematikan hidupnya,

Tujuan penelitian ini adalah yang pertama
untuk mengetahui aktivitas rerata gross p dari
cuplikan air, biota dan sedimen yang diambil dari

perairan Surabaya. Tujuan ke dua utnuk meng
identifikasi radionuklida yang terkandung dalam
cuplikan tersebut kemudian dibandingkan dengan
baku mutu menurut Peraturan Oaerah Kota

Surabaya No,02 Tahun 2004[81, Tujuan ke tiga
adalah untuk mengetahui cuplikan biota yang
mempunyai daya serap tertinggi terhadap bahan

pencemar radioaktivitas p. Tujuan ke empat untuk
mengetahui jalur perpindahan bahan pencemar
radioaktivitas p dengan cara menghitung faktor

bioakumulasi (Fa) dan faktor distribusi (FD) gross
p,

TAT A KERJA

Bahan

Sampel lingkungan Surabaya (Sedimen 2
kg, eceng gondok dan tan am an bakau I kg, ikan
Oelama dan Belanak I kg, air sungai, air muara

dan air pesisir masing-masing 2 Lt), HN03. N2 cair,
Standar 90Sr untuk kalibrasi OM, 40KCI untuk

penentuan efisensi OM, standar 152Eu_152 untuk

kalibrasi spektrometer y.

Alat ~OM Counter Orte6 40 I A pencacah beta.,
OPS ufifiik-menei11Ukan lokasi Spektrometer
gamma untuk analisis pemancar y . ayakan J 00
mesh, timbangan digital.

Pengambilan cuplikan

Pengambilan cuplikan dilakukan pada 12
lokasi dilaksanakan pada tanggal 23-25 Juni 2004.
Lokasi sampling adalah I) Tengah Kali Surabaya,
2) Hilir Kali Surabaya, 3) Hulu Kali Mas, 4) Hulu
Kali, 5) Muara kali Wonokromo, 6) Pesisir pantai
Wonokromo, 7) Muara Kalisari, 8) Pesisir Pantai
Kenjeran, 9) Pesisir Kedung Cowek, 10) Muara
Kali Kedinding, II) Muara Kalianak Margomulyo
dan 12) Pesisir Muara Morokrembangan.

Pengambilan Cuplikan menu rut yang telah
dilakukan AgusTaftazani dkk {9/

Metode yang digunakan dalam pengambilall
cuplikan pada penelitian ini adalah metode grab

sampel (cuplikan sesaat), yaitu cuplikan yang
diambil secara langsung dari badan air yang sedang
dipantau,
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Gamba 2. Aktivitas rerata gross fJ cuplikan air
(Bq/L)

dimana ralat =

(Cacahcuplikan - cacahlatar) 0,5 !waktu (2)
(60xEfisiensixL)

dengan L = Berat (Volume) cuplikan

Oalam pembahasan tentang distribusi
radioaktivitas gross f3 pada cuplikan air di perairan
Surabaya dibagi menjadi tiga bagian yang
berdasarkan asal cuplikan air, yaitu air sungai,
muara dan pesisir perairan Surabaya.

Oari Gambar 2. aktivitas rerata gross f3

terbesar pada cuplikan air sungai terdapat pada
lokasi Hulu Kali Wonokromo. Hal ini dikarenakan

pada daerah aliran tersebut mendapat limpasan
bahan pencemar radioaktivitas gross f3 dari lokasi
Tengah Kali Surabaya dan Hilir Kali Surabaya
yang membawa bahan pence mar radioaktivitas
gross f3 dari kawasan industri Karangpilang.

Selain dari buangan industri di sekitarnya
radioaktivitas gross f3 pada cuplikan air sungai juga
dapat berasal dari alam, terkandung dalam atmosfir
kemudian bahan-bahan pencemar yang

mengandung ~kel f3 iatuh dari atmosfir bersamahujan masuk ke--aararn sungai dan terlarut di
dalamnya. Aliran/arus sungai juga dapat
mempengaruhi radioaktivitas gross f3 di suatu
perairan sungai.

HasH tersebut dibawah baku mutu air sungai
yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota
Surabaya dalam Peraturan Pemerintah Oaerah
No.02 Tahun 2004, yaitu sebesar 1,0 Bq/1.
Sehingga air sungai di perairan Surabaya dapat
dikatakan belum melebihi dari parameter batas
radioaktifitas gross f3 yang ditentukan

Oistribusi radioaktivitas gross f3 pada
cuplikan air Muara

Aktivitas rerata gross f3 di muara
dipengaruhi oleh aktivitas rerata gross f3 di aliran
sungai yang bermuara di daerah tersebut. Aktivitas
rerata gross f3 terbesar terdapat di lokasi Muara
Kali Anak . Hal ini disebabkan karena di sekitar

lokasi tersebut terdapat Kawasan Industri
Margomulyo yang diperkirakan membuang
limbahnya ke dalam aliran sungai yang bermuara
di lokasi ini.

Aktivitas rerata gross f3 pada lokasi Muara
Kali Wonokromo dipengaruhi oleh aktivitas rerata
gross f3 di aliran sungai Tengah Kali Surabaya,
Hilir Kali Wonokromo, Hulu Kali Wonokromo.
Selain itu aktivitas rerata gross f3 pada lokasi ini

Keterangan :

1. TKS : Tengah Kali Surabaya
2. HKS : Hilir Kali Surabaya
3. HKM : Hulu Kali Mas
4. HKW: Hulu Kali Wonokromo
5. MKW : Muara Kali Wonokromo
6. PPW : Pesisir Pantai Wonokromo
7. MKS : Muara Kali Sari
8. PPK : Pesisir Pantai Kenjeran
9. PKC : Pesisir Kedung Cowek
10. MKK: Muara Kali Kedinding
11. MKA : Muara Kali Anak

12. PPM : Pesisir Pantai Morokrembangan

F = Aktijitas Biota
B Aktijitas Air
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D Aktijitas Air'

Perhitungan menurut yang telah dilakukan
AgusTaftazani dkk {9J

Perhitungan yang dipakai adalah perhitung
an dengan cara membandingkan aktivitas sampel
dengan standar yang diketahui aktivitasnya, dan
disusun dalam bent uk tabel. Adapun rumus-rumus
yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

Aktivitas Beta

AI}= (Cacahcuplikan- cacahlatar)! waktu ± ralat (1)
(60xEfisiensixL)

Preparasi menurut yang telah dilakukan
AgusTaftazani dkk {9J

Tujuan dilakukannya preparasi pada
cuplikan adalah untuk menghindari agar cuplikan
tidak terkontaminasi oleh bahan lain yang tidak
diperlukan atau peralatan selama proses preparasi,
serta agar cuplikan siap untuk dianalisis.

Distribusi radioaktivitas gross P pada
cuplikan air .'iUngai

HasH pencacahan dan perhitungan gross
f3 untuk cuplikan air dapat dilihat pada Gambar 2 di
bawah ini :
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Gambar 3. Akfivifas rerafa Gross fJ cup/ikan
sedimen (Bq/Kg)

juga dipengaruhi oleh industri yang berada di
kelurahan Kali Rungkut yang diperkirakan
membuang limbahnya ke Tengah Kali
Wonokromo, dan juga yang berasal dari sumber
sumber radioaktivitas alam.
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Daerah pesisir merupakan tempat teraku
mulasinya bahan-bahan pencemar termasuk bahan
bahan pencemar yang mengandung partikel ~ dari
seluruh sungai dan muara yang berakhir di pesisir
tersebut. Radioaktivitas gross ~ di Pesisir dipeng
aruhi oleh arah aliran air laut, kadar radioaktivitas

gross p muara masing-masing Pesisir.

Aktivitas Gross-fJ pada air pesisir terbesar

pad a Pesisir Pantai Morokrembangan (Gambar 2).
Salah satu muara yang mempengaruhi tingginya
aktivitas rerata gross ~ di Pesisir Pantai
Morokrembangan adalah Muara Kali Anak yang
diperkirakan mendapat limpasan air buangan dari
kawasan industri Margomulyo, selain itu di sekitar
lokasi tersebut terdapat sebuah bozem yang
ketinggian airnya juga dipengaruhi oleh pasang
surut air laut.

pada

Dari Gambar 3 aktivitas terbesar terdapat
pada sedimen sungai di lokasi Tengah Kali
Surabaya. Hal ini terjadi karena pada lokasi ini

terdapat kawasan industri Karang Pilang yang
diperkirakan membuang limbahnya ke dalam lokasi
ini. Limbah yang dibuang ke dalam lokasi ini

diperkirakan mengandung lumpur yang kemudian
tercampur dengan endapan yang berada di lokasi
tersebut sehingga membentuk sedimen yang
kemudian mengendap di dasar lokasi Tengah Kali

Surabaya. ~
~~

Distribusi radioaktivitas gross p

cuplikan sedimen muara ~

Aktivitas rerata gross ~ dalam cuplikan
sedimen muara terbesar adalah sedimen pada lokasi
Muara Kali Sari. Aktivitas rerata gross p dalam

cuplikan sedimen muara di lokasi ini berasal dari
arus sungai yang mengalir menuju lokasi ini, serta
aktivitas reratanya juga dipengaruhi oleh
radioaktivitas P dari alam yang masuk ke dalam air
dan bercampur dengan lumpur dan endapan yang
berada di lokasi ini dan membentuk sedimen.

Industri-industri yang berada di kawasan
industri Margomulyo selain membuang limbah
cairnya ke dalam aliran sungai yang bermuara di
Muara Kali Anak, diperkirakan industri-indutri
tersebut juga membuang limbah lumpur yang
mengandung bahan-bahan radioaktivitas p. Hal ini
dikatakan demikian karena aktivitas rerata gross p
pada lokasi ini besar bila dibandingkan dengan
lokasi Muara Kali Wonokromo dan Muara Kali

Kedinding, Aktivitas rerata gross p dalam

cuplikan sedimen muara lebih besar bila
dibandingkan dengan aktivitas rerata gross fJ
didalam cuplikan sedimen sungai. Aktivitas rerata
gross ~ di muara dipengaruhi oleh sedimen sungai
yang mengandung bahan-bahan radioaktivitas-p

baik dari alam maupun yang berasal dari hasil
aktivitas manusia.

Distribusi radioaktivitas gross P pada
cuplikan sedimen pesisir

Aktivitas rerata gross p terbesar terdapat
pada lokasi Pesisir Pantai Morokrembangan , hal
ini dikarenakan lokasi ini merupakan daerah pesisir

yang merupakan tempat bermuaranya sedimen
yang mengandung bahan-bahan pencemar air yang
terbawa oleh aliran sungai-sungai di sekitarnya,
ataupun terbawa arus laut dan pada akhirnya

terakumulasi pada lokasi tersebut.

Aktivitas rerata gross p pada cuplikan
sedimen pesisir pantai di perairan Surabaya juga
dipengaruhi oleh radioaktivitas p alam yang masuk

gross P padaDistribusi radioaktivitas

cuplikan air Pesisir

Pesisir Pantai Wonokromo merupakan 10
kasi yang mempunyai aktivitas rerata ~ yang tinggi.
Seperti halnya Pesisir Pantai Morokrembangan,
Pesisir Pantai Wonokromo adalah pertemuan

antara beberapa muara, yaitu Muara Kali
Wonokromo yang diperkirakan mendapat limpasan
buangan limbah industri dari industri yang berada
di Kelurahan Kali Rungkut. Serta Muara dari Kali
Tambakoso yang diperkirakan mendapat limpasan
buangan limbah industri dari kawasan industri
Rungkut dan kawasan industri Brebek, namun
untuk kadar radioaktivtas gross ~ pada Kali
Tambakoso tidak dilakukan penelitiannya.

Distribusi radioaktivitas gross p pada
cuplikan sedimen sungai

Hasil pencacahan dan perhitungan gross p

untuk cuplikan sedimen dapat dilihat pada Gambar
3 di bawah ini :
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ke dalam air, sebagian ada yang terlarut dan
sebagian lagi ada mengendap di dasar pesisir. Dari
uraian di atas dapat diketahui bahwa aktivitas
rerata gross ~ dalam cuplikan sedimen pada muara
dan pesisir dipengaruhi oleh sedimen sungai yang
mengandung bahan-bahan radioaktivitas ~ baik
dari alam maupun yang berasal dari hasil aktivitas
manusia di darat dan terbawa oleh arus hingga
pada akhimya bermuara di daerah tersebut.

Distribusi radioaktivitas gross p pada
cuplikan Eceng gondok

Biota yang digunakan pada penelitian ini
adalah tumbuhan dan ikan yang ditemukan di
lokasi pada saat pengambilan cuplikan. Hasil
pencacahan gross ~ untuk cuplikan biota dapat
dilihat pada Gambar 4 di bawah. Dari Gambar 4 di
bawah aktivitas rerata gross ~ dalam cuplikan
eceng gondok (Eichhornia crassipes (Mart) Solms)
terbesar terdapat pada cuplikan Eceng gondok pada
Muara Kali Wonokromo, karena pada lokasi
tersebut terdapat industri di daerah Kelurahan Kali
Rungkut yang diperkirakan membuang limbahnya
ke lokasi ini.

Gambar 4. Grajik aktivitas rerata gross fJ

cuplikan biota

Bahan-bahan pencemar radioaktivitas ~ baik
yang berasal dari buangan industri maupun yang
berasal dari radioaktivitas alam di atmosfir masuk
ke dalam air, terlarut dalam air yang kemudian
diserap oleh eceng gondok bersama dengan bahan
bahan yang diperlukan oleh Eceng gondok untuk
pertumbuhannya.

Distribusi radioaktivitas gross p pada
cuplikan tanaman Bakau

Untuk lokasi Muara Kali Sari digunakan
tanaman bakau sebagai bio-indikator karena tidak
diketemukannya eceng gondok atau biota lainnya
pada saat pengambilan cuplikan, hanya tanaman
bakau yang banyak tumbuh di lokasi ini.

Apabila dibandingkan dengan Eceng
Gondok penyerapan bahan-bahan radioaktivitas ~

tanaman Bakau lebih rendah. Hal ini terbukti dari
hasil penelitian yang menunjukkan aktivitas rerata
gross ~ pada cuplikan eceng gondok lebih besar
daTi aktivitas rerata gross ~ pada cuplikan tanaman
Bakau (Gambar 4). Hal ini sesuai dengan sifat
Eceng gondok yang mempunyai daya serap yang
besar untuk menyerap berbagai unsur dalam air,
baik unsur yang merupakan bahan makanan untuk
pertumbuhannya maupun bahan-bahan pencemar
air termasuk bahan-bahan radioaktivitas ~
(Taftazani dkk, 2004)[9].

Distribusi radioaktivitas gross P pada
cuplikan ikan

Aktivitas rerata gross ~ terbesar terdapat
pada ikan Belanak yang berasal dari Pesisir Pantai
Wonokromo dan Pesisir Pantai Morokrembangan,
hal ini dikarenakan pada lokasi tersebut merupakan
daerah pesisir yang merupakan tempat
bermuaranya bahan-bahan pencemar air yang
terbawa oleh aliran sungai-sungai di sekitarnya,
ataupun terbawa arus laut.

Rantai makanan radioaktivitas p di udara
maupun dari limbah industri masuk ke dalam air,
bahan-bahan radioaktivitas ~ terse but sebagian
terlarut dalam air dan bagian lainnya mengendap di
dasar air dalam bentuk sedimen. Kemudian banan

bahan radioaktivitas ~ tersebut diserap oleh
tumbuhan air yang tumbuh di dasar perairan,
plankton yang ada dalam air dikonsumsi oleh
tanaman tersebut. Ikan kecil mengkonsumsi
plankton dan di konsumsi oleh ikan yang lebih
besar termasuk ikan Belanak, dan pada akhirnya
ikan Belanak dikonsumsi oleh manusia. Meskipun
proses akumulasi bahan-bahan yang mengandung
radioaktivitas beta di dalam ikan cukup lambat,
namun apabila berlangsung terus menerus dan
dalam jangka waktu yang lama, maka akan
dihasilkan konsentrasi gross ~ yang tinggi.

DaTi uraian di atas dapat diketahui bahwa
daya serap Eceng gondok terhadap bahan
pencemar yang mengandung radioaktivitas p lebih
besar bila dibandingkan dengan biota lainnya yang
digunakan pada penelitian ini. Hal ini berkaitan
dengan sifat eceng gondok yang mempunyai daya
serap yang tinggi terhadap berbagai unsur dalam
air, baik unsur yang merupakan bahan makanan
untuk pertumbuhan (unsur hara) maupun unsur lain
yang merupakan bahan pencemar air termasuk
bahan yang mengandung radioaktivitas p.

Faktor Distribusi (F/)) dan Faktor
Bioakumulasi (FR) sampel

Dari Tabel I terlihat bahwa faktor
bioakumulasi lebih besar dari faktor distribusi, hal
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ini menunjukkan bahwa alur perpindahan
pencemar radioaktivitas p adalah air-sedimen
biota. Bahan pencemar radioaktivitas P baik yang
berasal dari atmosfir maupun oleh aktivitas
manusia di darat masuk ke dalam air, sebagian
bahan pencemar tersebut ada yang terlarut dalam
air dan bagian. yang lainnya mengendap di dasar
perairan dan bercampur dengan lumpur menjadi
sedimen. Faktor bioakumulasi yang terbesar adalah

pada cuplikan eceng gondok, hal ini berkaitan
dengan sifat eceng gondok yang menyerap
berbagai unsur dalam air, baik unsur yang
merupakan bahan makanan untuk pertumbuhan
(unsur hara) maupun unsur lain yang merupakan
bahan pencemar air termasuk bahan yang
mengandung radioaktivitas p. Eceng gondok dapat
digunakan untuk mengatasi permasalahan
pencemaran radioaktivitas

Tabell Faktor Distribusi (FD) dan Faktor Bioakumulasi (Fo) Gross ~

Lokasi
Aktivitas RerataAktivitas RerataAktivitas Rerata

Cuplikan Sedimen

Cuplikan BiotaCuplikan AirFoFs

(Bq/kq)

(Bq/kq)(Bq/Liter)(IIkq)(I/kq) .

1

296,02 5645,0500,1591861,76735503,459

2

234,06 4605,5350,1601462,89428784,594

3

275,36 -0,2081323,885tbd

4

199,64 5713,8920,258773,80622146,868

5

268,484 6519,3450,290925,80722480,500 .

6

378,631 3208,8187,96547,537402,865

7

399,284 1452,5680,2311728,5026288,173

8

172,105 2336,8366,50726,449359,126

9

199,642 1802,3085,91733,740304,598

10

351,095 4350,8190,1652127,84826368,600

11

392,400 -7,05255,644tbd

12

523,200 3234,4439,27956,385348,577

Identifikasi radionuklida sampel

Identifikasi radionuklida disajikan pada
Tabel 2, ada 7 radionuklida yang terdeteksi yaitu
Pb-210, Pb-212, Pb-214, TI-208, Bi-214 dan K-40.

Kalium yang teridentifikasi dalam
penelitian ini selain berasal dari limbah industri
industri yang berada di Surabaya, diperkirakan
berasal dari penggunaan bahan potassium sebagai
racun untuk penangkap ikan.

Tabel 2 Radionuklida Pemancar /3 yang
Teridentifikasi

Waktu
Sumber

No
Tenaga*Radionuklida*Paruh#Ceret

(keV)

(Tahun)Alarn#

1

47,390 Pb-21022,3000Pb-21 0

2

238,895 Pb-2120,0012Th-232

3

351,988 Pb-2145,0989E-05U-238

4

583,704 TI-2085,8086E-06Th-232

5

609,841 Bi-2143,7861 E-05U-238

6

910,921 Ac-2280,0007Th-232

7
1.460,304 K-401,265x10+9K-40

Timbal (Pb) yang teridentifikasi dalam
penelitian ini diperkirakan berasal dari industri
industri di sekitar perairan Surabaya yang
menghasilkan timbal dalam produksinya, seperti
industri logam, pipa, kabel, cat. Selain itu timbal
juga dapat berasal dari penggunaan pestisida, dan

. dari asap kendaraan bermotor di Kota Surabaya.

Timbal dapat masuk ke dalam tubuh
manusia dan menimbulkan dampak negatif bagi
tubuh manusia. Timbal masuk ke dalam tubuh
manusia melalui makanan 65%, air 20%, dan udara
IS %.[11] Timbal dapat menyebabkan gangguan
biosynthesis haemoglobin dan kekurangan darah
merah, gangguan ginjal, kerusakan otak,
menurunnya kemampuan belajar bagi anak-anak,
dan gangguan lainnya.

Unsur timbal yang besar ukurannya masuk
ke dalam air permukaan dan tanah, sedangkan
untuk yang lebih kecil ukurannya seperti debu akan
disebarkan melalui udara dan bercampur dengan
unsur timbal yang terdapat di atmosfir dan akan
kembali ke muka bumi bersama dengan hujan.
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Daur timbal (Lead-cycle) hasil buatan manusia
lebih besar daripada daur timbal secara alami,
sehingga timbullah apa yang dinamakan
pencemaran oleh timbal dan menjadi isu dunia [II].
Timbal tidak hanya dapat terakumulasi pada
makhluk hidup, tetapi timbal juga berada di seluruh
rantai makanan.

Thallium sangat beracun dan biasanya
terdapat pada pestisida. Thallium dapat
menimbulkan dampak negatif pada tumbuhan,
seperti warna berubah, terhambatnya pertumbuhan.

Dari Tabel 2 radionuklida yang mempunyai
waktu paruh terlama adalah unsur Kalium (K-40),
semakin lama waktu paruh suatu usur maka unsur
tersebut akan semakin sulit untuk terdegradasi dari
lingkungan alam dan akan menimbulkan dampak
negatifbaik bagi lingkungan ataupun manusia.
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bahan pencemar radioaktivitas gross p di
perairan Surabaya adalah air, sediment dan
biota.

Gambar 5. Peta Distribusi Radioaktifitas Gross fJ

Cuplikan Biota Perairan Surabaya

Actinium bersifat radioaktif. Radioaktif

dapat menimbulkan kerusakan gen, menyebabkan
kanker, kerusakan sistem kekebalan tubuh,
leukimia, serta permasalahan kesuburan.
Kerusakan gen akibat radiasi adalah hal yang
bersifat permanen dan turun-temurun.

Bismuth dapat masuk ke dalam tubuh
manusia karena terhisap, melalui kulit dan
makanan. Bismuth dapat mengotori saluran
pemafasan, radang gusi apabila unsur ini terhisap.
Sedangkan dampak negatif bismuth apabila masuk
ke dalam pencemaan manusia adalah mual,
kehilangan nafsu makan, berat badan menurun,
albuminuria, diarrhea dan lain sebagainya. Bismuth
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penglihatan, sedangkan efek lebih lanjut thallium
dapat menimbulkan kerusakan syaraf.

Thallium secara parsial dapat larut dalam air
dan dapat menyebar melalui air bawah tanah,
ketika di dalam tanah ditemukan kadar thallium
dengan jumlah yang besar. Thallium dapat juga
terse bar dengan cara teradsorpsi dalam lumpur.

4. Radionuklida yang teridentifikasi
cuplikan air, sedimen dan biota pada
lokasi pengambilan cuplikan adalah
2J2Pb,214Pb,208TI,2J4Bi,228Ac, dan 4oK.
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