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ABSTRAK

PENENTUAN RADIOAKTIVITAS TOTAL BETA DAN GAMMA DALAM SAMPEL
BA TU BARA. Telah dilakukan penentuan radioaktivitas total beta dan gamma dalam
batubara, abu dasar dan abu terbang . Penentuan ini dilakukan dengan tujuan
mengetahui radioaktivitas total beta ({3) dan gamma (y) dalam batubara, abu dasar
dan abu terbang yang mengakomodasikan data lingkungan terkini disekitar PL TU
Paiton Probolinggo. Pengambilan cuplikan, preparasi maupun analisisnya mengacu
pada prosedur analisis cuplikan radioaktivitas Iingkungan. Pengukuran radioaktivitas
total beta dilakukan dengan menggunakan a/at cacah total (3 dengan detektor Geiger
Muller (GM) dan radioaktivitas gamma total menggunakan Spektrometer y dengan
detektor Ge(Li). Hasil yang diperoleh menunjukkan konsentrasi radioaktivitas
pemancar total {3 dan y da/am sampel bekisar (95,57-308,26) Bq/kg dan (1,374 
31,677) Bq/kg

Kata kunci: Radioaktivitas total beta ({3), gamma (y)

ABSTRACT

DETERMINATION OF BETA AND GAMMA RADIOACTIVITY ON THE COAL.
Radioactivity in coal, botton ash and fly ash. This determination was carried out to
know each the radioactivity of (3 gross, y gross on the coal, botton ash and fly ash,
which accommodation of environment data the present in PL TU Paiton Probolinggo.
Samples taken preparation and analysis based on the procedures of environmental
radioactivity analysis. The radioactivity on the PL TU Paiton Probolinggo detected by
beta gross Spectrometer with Geiger Muller (GM) and gamma Spectrometer with
Ge(Li) detector. The result indicates that radioactivity concentration of beta and
gamma gross are (95,57-308,26) Bq/kg and (1,374 - 31,677) Bq/kg respectively.

Key words: Radioactivity of (3, y gross

PENDAHULUAN

Radiasi yang menyinari populasi manusiaberasal dari berbagai sumber. Beberapa
sumber merupakan sifat alami dari

lingkungan, sehingga sumber jenis ini disebut
sebagai sumber radiasi alamo Sumber-sumber yang
lain merupakan hasil kegiatan manusia, atau biasa
disebut sebagai sumber radiasi buatan. Paparan
radiasi pada manusia yang berasal dari sumber
radiasi alam sangat penting karena merupakan
bagian terbesar dari dosis kolektif pada populasi

dunia(l,2). Paparan sumber radiasi buatan, semen tara
itu, paling banyak berasal dari aplikasi radiasi di
bidang medik.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
adalah salah satu andalan pembangkit tenaga listrik
yang merupakan jantung untuk kegiatan industri
dimana PLTU menggunakan bahan bakar berupa
batubara. Batubara tersebut harus disediakan

dengan kualitas tertentu dan untuk jangka waktu
yang lama. PLTU Paiton terletak di wilayah
Probolinggo Jatim. Batubara adalah bahan organik
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Keterangan ;

Ap= aktivitas total /3 (Bq/kg)

Ctp= laju cacah sampel total /3 (cps)

Cbp= laju cacah latar total /3 (cps)

Ay= aktivitas total y (Bq/kg)

CSy= laju cacah sampel total y (cps)

CBy= laju cacah latar total y (cps)

L= ukuran cuplikan (kg)

E= efisiensi (%)

Penentuan efisiensi ;

Untuk penentuan efisiensi alat cacah beta
latar rendah dengan detekor Geiger Muller (GM)
menggunakan bahan standard KCl-Merck,
sedangkan untuk menentukan efisiensi
Spektrometer gamma dengan kalibrasi tenaga
menggunakan sumber standar multi gamma Eu-152.
Perhitungan efisiensi dan perhitungan radioaktivitas
total beta dan gamma menggunakan persamaan
yang telah dilakukan oleh SUKIRNO dkk(4) yaitu
persamaan (1) dan (2).

Cara kerja
I. Sampel Batubara, Abu dasar dan Abu terbang

dikeluarkan dari plastik klip dikeringkan pada
suhu kamar dalam wadah nampan plastik.

2. Dilakukan penumbukan atau digerus
menggunakan lumpang SS.

3. Diayak dengan ayakan 100 mesh setiap sampel,
ditempatkan dalam plastik klip diberi kode dan
tanggal.

4. Sampel yang sudah halus dilakukan
homogenasi dengan alat homogeniser, setelah
itu ditempatkan dalam wadah yang berlabel.

5. Dilakukan penimbangan untuk pengukuran
sebanyak: 1 gram untuk pengukuran gross beta
dan sebanyak : 70 gram untuk keperluan
pencacahan gross gamma.

6. Dilakukan pengukuran gross beta selama 10
menit setiap sampel dengan 3 (tiga) kali
pengukuran menggunakan detektor Geiger
Muller, sedangkan pencacahan gross gamma
selama 24 jam dengan alat spektrometer
gamma.

Persamaan yang dipakai untuk menghitung
radioaktivitas J3dan V ;

C -c
A - IfJ bP 1)

fJ - (60.E.L) (

yang dapat terbakar, berasal dari sisa-sisa fosil
tumbuhan yang mengendap dan telah mengalami
proses perubahan fisika dan kimia karena pengaruh
suhu, waktu, dan tekanan. Adapun proses yang
mengubah tumbuhan menjadi batubara disebut
pembatubaraan (coalification).

Dalam proses pembakaran batubara, abu
yang mengalir bersama-sama gas menuju
kecerobong, terlebih dahulu dilewatkan melalui
peralatan penangkap abu dengan sistem
elektrostatik dan dikumpulkan di dalam silo-silo,
sedangkan gas buangan sisa pembakaran seperti
S03, NOx, atau C02 akan langsung beterbangan
menyebar di udara. Abu ini dinamakan fly ash,
sedangkan sisa abu yang mempunyai ukuran
partikel yang lebih besar dan lebih berat dari pada
fly ash karena gaya gravitasi sisa abu ini jatuh dan
terkumpul di dasar boiler dan abu ini dinamakan
botton ash. Sifat-sifat fisika, kimia, dan mineralogi
abu terbang tergantung pada komposisi batubara
awal, kondisi pembakaran, kinerja dan efisiensi alat
pengontrol emisi, penanganan dan penyimpanan,
serta iklim.

Pembakaran batubara yang dimanfaatkan
sebagai energi panas pada PLTU akan
menghasilkan abu yang terpisah. Abu batubara
tersebut terdiri atas abu terbang dan abu dasar
(bottom ash) sekitar 5-10%. Persentase masing
masing abu yang dihasilkan adalah abu terbang
sebesar 80-90% dan abu dasar sebesar 10- 20%(3)

Tujuan penelitian atau pemantauan dan
analisis dilakukan untuk mengetahui distribusi
radioaktivitas total /3 dan y dalam batubara, abu
dasar dan abu terbang yang mengakomodasikan
data lingkungan terkini untuk mendukung Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), di
sekitar PLTU Paiton Probolinggo.

TAT A KERJA

Alat yang digunakan
Alat-alat sampling; Nampan plastik, Serok

plastik, Plastik klip dan Spidol, alat cacah total /3

dengan detektor Geiger Muller (GM), seperangkat
Spektrometer Gamma (y), penumbuk dari SS,
plastik klip, planset, wadah sampel Batubara, Abu
dasar dan Abu terbang untuk pencacahan, ayakan
100 mesh, homogeniser.

Bahan yang digunakan
Sampel Batubara, Abu dasar dan Abu

terbang yang diambil dari PLTU Paiton
Probolinggo, Standar multigamma Eu-152, Sr-90
dan KCl-Merck.

c - Cbysy

Ay = E x L
(2)
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pemantauan radioekologi dan
lingkungan sampel Batubara, Abu-dasar (bottom
ash) dan Abu-layang (fly-ash), yang berupa rona
radioaktivitas untuk total beta dan total gamma di
lokasi PLTU (Pusat Listrik Tenaga Uap)
Probolinggo. ditampilkan dalam bentuk histogram
pada Gambar 1 dan 2, serta pada penyajian Tabel 1
dan 2. Pengukuran radioaktivitas pemanear beta
ditampilkan dalam bentuk histogram Gambar 1, dan
dalam bentuk perbandingan histogram pada Tabel
1. Histrogram konsentrasi (radioaktivitas) total beta
dalam batubara, abu dasar dan abu layang (hasil
pembakaran batubara). Setiap perbandingan untuk
masing-masing sampel, batubara, abu dasar dan abu
layang utuk unit 1 lebih keeil hasil radioaktivitas
dari pada unit 2.

Pada perhitungan radioaktivitas untuk batu
bara unit 1 (satu) mempunyai konsentrasi
radioaktivitas sebesar 1,374±O,097 Bq/kg

sedangkan radioaktivitas gamma pada unit 2
(dua) adalah 2,574±O,269 Bqjkg. Begitu jaga
untuk hasil pembakaran batubara yang menghasikan
abu dasar dan abu layang, konsentrasi radioaktivitas
untuk 1 lebih keeil hasilnya, terlihat pada
perbandingan histogram atau pada penyajian Tabel
1 dan 2. Hal ini menunjukkan bahan bakar batubara
akan mempengaruhi besar keeilnya konsentrasi
radioaktivitas yang dihasilkan.

Perbandingan radioaktivitas antara batubara
terhadap abu dasar mempunyai nilai 9,985 untuk
unit 1, artinya ini menunjukkan radioaktivitas
batubara yang semula 1,374±0,097 Bq/kg, setelah
pembakaran menghasilkan abu-dasar 13,72±0,664
Bq/kg, radioaktivitasnya meningkat 9,985 kali yang
berasal dari 13,72/1,374 = 9,985, bila dilihat pada
abu layang maka radioaktivitas meningkat 17,841
kali dapat dilihat pada Tabel 1. Pada pembakaran
batubara unit 2 perbandingannya lebih keeil
dibandingkan pada pembakaran unit 1, dimana
masing-masing abu dasar/ batubara dan abu layang/
batubara masing-masing adalah 6,838 dan 12,307.

Tabel 1. Hasil pengukuran aktivitas beta dan
perbandingan radioaktivitas

Radioakt.,
Perbadingan Radioaktivitas,Bq/kQBahan Total Beta

beta

SamplinQ Batubara
95,57 ±UnitAbu-dasar

-1
10,21 1IBatubara 1,126

Abu-Batubara
122,53 ± layangl

-2
5,47 Batubara1,968

Abu-
107,23 ±UnitAbu-dasarl

dasar 1
9,38 2Batubara 1,287

Abu-
157,16± Abu-

dasar-2
10,33 layanQI2,525

Batubara

Abu-

187,72 ±
lavanq 1

4,98
Abu-

308,26 ±
lavanq 2

4,76
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Gambar 1. Histrogram konsentrasi (radioaktivitas)
total beta dalam batubara, abu dasar dan
abu layang (pembakaran batubara)

Tabel 2. Hasil pengukuran aktivitas gamma dan
perbandingan radioaktivitas

Radioaktivitas,Perbadingan Radiaaktivitas,Bahan

Bq/kg

gammaSamplinq
Tatal Gamma

Batubatra

Abu-dasar
-1

1,374±0,097Unit 1IBatubara9,985
Batubara-

Abu-Iayangl
2

2,574±0,269 Batubara17,841
Abu-dasarlB-Ash-1

13,72±0,664Unit 2Batubara6,838

Abu-IayanglB-Ash-2
17,601±1 ,551 Batubara12,307

F-Ash-1

24,514±0,333

F-Ash-2

31,677±2,017
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Gambar 2. Histrogram konsentrasi (radioaktivitas)
total gamma dalam batubara, abu dasar
dan abu layang (pembakaran batubara)
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A~ = aktivitas total 13 (Bq/kg)
Ct~= laju cacah total ~ (cps)
Cb~= laju cacah latar total 13 (cps)

L = ukuran cuplikan (kg)
E = effisiensi

Data pencacahan sampel fly ash I

Pencacahan 1, Ct~ = 0,160 cps, Pencacahan 2, Ct~ =
0,148 cps
Pencacahan 3, Cl~= 0,145 cps, Pencacahan 4, Cl~ =
0,147 cps
Pencacahan latar, Cb~=0,123 cps
L = 0,001 kg. E = 14,06 %
Data pencacahan di subt. dalam rumus 1)

C -c
A - tfJ bfl

fJ - (60. E .L)

A (1) _ 9,6 - 7,4
fJ - (60 x 0,1406 x 0,001)

= 261 Bq/Kg

Analog
Aktivitas 2 = 178 Bq/kg
Aktivitas 3 = 184 Bq/kg
Aktivitas 4 = 166 Bq/kg
Aktivitas rerata = 187,72 ± 4,98 Bq/kg
Contoh perhitungan radiaoaktivitas gamma:
Radioaktivitas total gamma pada abu-layang unit 1.
Rumus yang digunakan radioaktivitas gamma:

C -c
A = sy by (2)

y ExL

Ar = aktivitas total y (Bq/kg)
Laju cacah latar gamma = 383098
T cacah = 86400 detik

Cbr= laju cacah latar total y = 4,434 cps
Laju cacah sampel total y =502635
CSy= laju cacah sampel total y (cps) = 502635/86400
= 5,8175 cps

L = ukuran sampel = 0.07 (kg)

E = efisiensi detektor (%)= 8,0022 = 0,080022
Nilai-nilai masukkan dalam rumus 2

Ay = (5,8175- 4,434)/ 0,080022 * 0.07 = 24,6987
Bq/kg
Pengukuran dilakukan 4 kali yaitu ;
1) 24,6987 Bq/kg,
2) 24,9978 Bq/kg,
3) 24,1742 Bq/kg dan
4) = 24,1876 Bq/kg.
Didapat rata-rata, Ar = aktivitas total y adalah:
Ar. 24,514 ± 0,334 Bq/kg.

Perbandingan radioaktivitas antara batubara
terhadap abu dasar maupun abu-layang untuk total
beta tidak setinggi radioaktivitas gamma. Dilihat
dari pembakaran batubara dengan menghasilkan
abu layang untuk unit 1, batubara mempunyai
radioaktivitas total beta dari 95,57±10,2l Bq/kg

menghasilkan abu-layang dengan radioaktivitas
sebesar 187,72±4,98 Bq/kg, ini menggambarkan
bahwa peningkatannya hanya = 187,72/95,57 =
1,968 kali. Bila dilihat untuk radioaktivitas gamma
perbandingannya 17,841, cukup signifikan. Begitu
juga untuk unit 2 dan perbandingan abu dasar
terhadap batubara adalah 1,126 lebih kecillagi.

KESIMPULAN

Pengukuran radioaktivitas total ~ dan y
dalam sampel batubara, abu-layang dan abu dasar
(hasil pembakaran batubara) di PLTU Paiton
Probolinggo mempunyai konsentrasi sebagai
berikut :
Untuk radioaktivitas total ~, pada unit 1 dan 2
dalam sampel batubara berkisar : 95,57±10,21
Bqlkg - 122,53±5,47 Bq/kg, abu dasar berkisar :
107,23±9,38 Bq/kg - 157,16±10,33 Bq/kg, abu
layang : 187,72±4,98 Bqlkg - 308,26±4,76 Bqlkg,
Sedangkan untuk radioaktivitas total y, pada unit 1
dan 2 dalam sampel batubara berkisar : 1,374±0,097
Bq/kg - 2,574±0,269 Bq/kg, abu dasar berkisar :
13,72±O,664 Bq/kg -17,601±1,551 Bq/kg, abu
layang 24,514±0,333 Bq/kg - 31 ,677±2,0 17 Bq/kg.
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LAMPIRAN

Contoh perhitungan radiaoaktivitas beta:
Rumus yang digunakan radioaktivitas beta:

C -c
tfJ bfl

AfJ = (60.E .L)
(1)
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TANYA JAWAB

Ratmi Herlani

~ Berapa batasan/baku mutu radioaktivitas gross
beta dan gamma?
Suhardi
~ Baku mutu untuk radioaktivitas gross beta

ada/ah = 297 Bq/kg (mesin sedimen 315,
IAEA).

Sudaryadi
~ Radioaktivitas gross beta dan gamma ditentukan

pada radionuklida berapa?
Suhardi
~ Untuk radioaktivitas gross beta ditentukan

tidak pada tenaga radionuklida tertentu,
karena detector Geiger muller tidak dapat
membedakan tenaga radio nuklida satu
dengan /ainnya.

~ Sedangkan radioaktivitas gamma ditentukan
dengan member tanda pada spectrum
pencacahan dari tenaga rendah sampai tenaga
tertinggi.

Siswanti

~ Tolong jelaskan kalibrasi perangkat pencacahan
sebelum dioperasikan untuk pencacahan?

Suhardi

~ Kalibrasi perangkat cacah bila digunakan
sumber standar Sr-90, untuk menentukan
kestabilan a/at yaitu harga chi.quadrat : 3,6
13,9

~ Kalibrasi perangkat spectrometer gamma
dilakukan dengan sumber standar Eu-152
untuk menentukan regresi linear (R2=1).
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