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ABSTRAK 
KARAKTERISASI RADIONUKLIDA UDARA LINGKUNGAN SEKITAR FASILITAS NUKLIR.  Udara 
merupakan komponen lingkungan terpenting dalam kehidupan manusia. Keberadaan polutan atau 
kontaminan udara akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Mengingat keberadan 
fasilitas nuklir di Yogyakarta maka karakterisasi radionuklida di udara mutlak diperlukan untuk menjamin 
keselamatan masyarakat dan lingkungan serta melakukan pengawasan keselamatan operasi fasilitas. Pada 
penelitian ini karakterisasi radionuklida di udara dilakukan melalui pencuplikan udara dengan High Volume 
Sampler dilengkapi filter TFA 2133 dari Staplex, di ikuti dengan analisis mengkombinasikan gamma dan 
alpha spektrometer. Konsentrasi radioaktivitas di udara bersifat fluktuatif tergantung waktu dan lamanya 
pencuplikan. Karakterisasi radionuklida pemancar γ di udara didominasi oleh radionuklida anak turun 
radon seperti 214Pb, 214Bi dengan aktivitas 20,09± 1,23 sampai dengan 32,91±  4,87 Bq/m3 dan 31,22± 1,76 
sampai dengan 44,25± 4,91 Bq/m3. Radionuklida pemancar alpha didominasi oleh 214Po (7,69 MeV) yang 
juga merupakan anak turun radon yang merupakan radionuklida primordial. Dapat disimpulkan keberadaan 
radionuklida di udara lingkungan bukan merupakan produk radionuklida yang dihasilkan dari 
pengoperasian fasilitas nuklir di Yogyakarta. 

Kata Kunci : Radioaktivitas udara, alpha dan gamma spektrometer 

ABSTRACT 
RADIONUCLIDE CHARACTERIZATION OF ENVIRONMENTAL AIR AROUND NUCLEAR FACILITIES. 
Air is an important environmental component in human life. Presence of air pollutants or contaminants will 
have a negative impact on human health. According to the existence of a nuclear facility in Yogyakarta, the 
characterization of radionuclides in the air is absolutely necessary to ensure the safety of people and the 
environment and also to supervise the safe operation of the facility. In this research the characterization of 
radionuclides in the air was carried through the air sampling by using High Volume Air Sampler equipped 
with filter TFA 2133, followed by analysis using combination of a gamma and alpha spectrometers. The 
concentration of radioactivity in the air fluctuates depending on the time and duration of sampling. 
Characterization of gamma emitting radionuclides in the air is dominated by radon progeny radionuclides 
such as 214Pb, 214Bi with activity 20.09± 1.23 untill 32.91±  4.87 Bq/m3and 31.22± 1.76 untill 44.25± 4.91 
Bq/m3. Alpha emitter radionuclide was dominated by 214Po (7.69 MeV) which is also radon progeny and a 
primordial radionuclides. It can be concluded that the presence of radionuclides in the environmental air not 
as a product resulting from the operation of nuclear facilities in Yogyakarta. 

Keywords :Airborne radioactivity, alpha and gamma spectrometer 

 
 
 

PENDAHULUAN 
adionuklida primordial dan antropogenik 
merupakan perunut yang bermanfaat untuk 

mempelajari proses fisis dan dampak kesehatan yang 
ditimbulkan karena keberadaannya di atmosfir. 
Radioaktivitas primordial  utamanya timbul dari 
radionuklida seperti 40K, radionuklida dari deret 238U 
dan 232Th yang ada dalam  konsentrasi rendah di 
seluruh lapisan kerak bumi[1].  Studi tentang 
konsentrasi radionuklida primordial di berbagai jenis 
tanah dan bebatuan telah banyak dilakukan di seluruh 

dunia guna mengestimasi dosis eksternal yang 
diterima publik [2]. 

Ada dua jenis isotop radon alamiah, yaitu 220Rn 
sering disebut thoron dengan umur paro 56 detik, dan 
222Rn dengan umur paro 3,82 hari. Disamping 
perbedaan umur paro antar keduanya, kedua isotop 
tersebut dapat digunakan untuk memantau jalur 
perpindahan (pathway) radon karena meluruh 
menjadi beberapa radionuklida, biasa disebut radon 
progeny.[3,12]. Pengetahuan tentang konsentrasi 
anak turun 222Rn dan 220Rn di udara sangatlah penting, 
mengingat radionuklida ini memberi kontribusi 

R
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terbesar pada paparan radiasi publik dari radiasi 
pengion.  Radon mempunyai umur paro beberapa 
hari, tetapi mempunyai dua produk peluruhan yaitu 
210Pb dan 210Po yang mempunyai umur paro panjamg 
dan penting dalam evaluasi penerimaan dosis.[4]. 
Sampai saat ini minimal ada empat aplikasi utama 
pemanfaatan 222Rn dalam  studi  iklim, polusi dan 
kualitas udara, diantaranya: merunut synoptic scale 
transport massa udara, melacak pencampuran di 
siang hari (diurnal mixing) di bagian bawah atmosfir, 
mengkalibrasi emisi regional musiman perunut yang 
sensitive terhadap iklim seperti CO2, CH4 dan 
N2O.[5]. 

Radon merupakan unsur radioaktif alam hasil 
peluruhan 226Ra yang berwujud gas yang terdapat 
dalam berbagai jenis batuan dengan konsentrasi yang 
bervariasi. Unsur radioaktif ini menjadi penyumbang 
dosis radiasi terbesar bagi manusia yaitu 41 %. 
Bahaya radiasi interna gas radon adalah ketika 
terhirup manusia. Radon masuk ke dalam tubuh 
melalui sistem pernafasan dan anak luruhnya yang 
berwujud padat akan terikat dengan partikulat di 
udara dan mengendap di paru-paru. Radon dan anak 
luruhnya merupakan unsur radioaktif pemancar 
alpha dengan energy 5,5 MeV dan probabilitas 
0,9992 dan energy 4,986MeV dengan probabilitas 
0,00078 sehingga keberadaanya di dalam paru-paru 
dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan sel[5].  

Pencemaran udara dapat menurunkan kualitas 
lingkungan dan pada akhirnya akan menurunkan 
kualitas hidup masyarakat sekitar. Parameter penting 
dalam penentuan kualitas udara adalah  partikulat 
(Particulate matter), Sulfur Dioksida (SO2), Carbon 
Monoksida (CO), Ozon (O3) dan Nitrogen dioksida 
(NO2)[6] Menurut US EPA (United State Environ-
mental Protection Agency) partikulat merupakan 
salah satu dari dua polutan yang menimbulkan 
ancaman terbesar bagi manusia[7].  Ukuran partikulat 
merupakan parameter penting dalam penentuan 
kualitas udara. Partikulat dengan diameter > 2,5 µm 
dianggap kasar atau coarse particle (PM10) dan 
pertikulat dengan diameter < 2,5 µm dianggap halus 
atau fine particle (PM2,5). PM2,5 mendapat perhatian 
khusus sebagai parameter kualitas udara karena dapat 
masuk saluran pernafasan dan mengendap di paru-
paru. 

Partikulat udara sesuai standar IAEA, biasanya 
dikumpulkan pada media filter dengan memanfaat-
kan pompa hisap pencuplik udara (air sampler). 
Dalam situasi apabila terdapat 131I (iodine) maka 
absorben kimia khusus atau karbon aktif dapat 
diletakkan diantara filter dan pompa. Pencuplik udara 
harus dilengkapi dengan pengukur debit udara atau 
flow meter dan biasanya radionuklida yang terukur 
dinyatakan dalam konsentrasi (Bq/m3).[8].  

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk 
memperoleh gambaran lengkap radioaktivitas udara 
di sekitar fasilitas nuklir Yogyakarta. Karakterisasi 

dilakukan untuk melihat komposisi radionuklida 
yang dominan dan berkontribusi terhadap tingkat 
radioaktivitas udara baik radionuklida pemancar 
alpha maupun dari radionuklida pemancar gamma. 
Satu tujuan lainnya adalah menjamin pengawasan 
terhadap operasi fasilitas nuklir dari radionuklida 
buatan yang mungkin terlepas (release) ke 
lingkungan.  
 
Alat Penelitian 
Pada penelitian ini peralatan yang digunakan adalah 
sebagai berikut : 
a. Alat pencuplik udara volume tinggi (High 

Volume Air Sampler) buatan Staplex, USA 
dengan debit hisap 1,5M3 per menit. 

b. Sistem Spektrometer Gamma yang terdiri dari 
Detektor HPGe produksi Ortec yang bertipe 
coaxial, dilengkapi Penguat (amplifier) dan MCA 
(Multi Channel Analyzer) Multiport II. Detektor 
HpGe berada dalam perisai timbal dengan 
ketebalan 10 cm, dilapisi tembaga untuk 
mereduksi cacah latar. Analisis spektrum dari 
hasil pencacahan dilakukan dengan perangkat 
lunak Genie-2000 produksi Canberra. 

c. Spektrometer Alpha “Aria Ortec” dengan 
detektor semikonduktor “Ruggedised”  Ultra AS 
dan 450mm2 daerah aktif, digunakan untuk 
karakterisasi radionuklida pemancar alpha. 
Detektor dihubungkan dengan chamber yang 
dilengkapi sistem vakum. Untuk analisis 
spektrum menggunakan Maestro, yang terpasang 
pada komputer. 

 
Cara Kerja 

Pengambilan cuplikan udara dilakukan di 
PSTA-BATAN, Yogyakarta. Lokasi pengambilan 
cuplikan memiliki koordinat 7o 46’ 38,40” Lintang 
Selatan dan 110o 24’ 43,31” Bujur Timur dan secara 
topografi berada pada ketinggian 138 m diatas 
permukaan laut.  

Pencuplikan sampel udara dilakukan 
menggunakan pompa HVAS dilengkapi filter 
selulosa tipe TFA 2133 dengan debit rata – rata 
sekitar 1,5M3/menit. Pompa diletakkan pada 
penyangga (tripod) dengan ketinggian 1 m di atas 
permukaan tanah. Variasi waktu pencuplikan udara 
dilakukan untuk mengetahui konsentrasi partikulat 
terhadap variabel waktu, suhu dan   kelembapan serta 
kemungkinan perubahan efisiensi filter. Variasi yang 
dilakukan adalah dengan melakukan pencuplikan 
selama 20 menit dan 3 jam. 

Sebelum dilakukan pencacahan sampel terlebih 
dahulu dilakukan pencacahan latar (background), 
sehingga nantinya cacah yang terukur benar – benar 
merupakan cacah dari partikulat yang tertangkap 
pada filter. Cacah latar dilakukan dengan memasuk-
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kan filter yang belum terpakai dan dicacah selama 
3600 detik. 

Pencacahan sampel dilakukan selama 3600 
detik menggunakan detektor HPGe buatan ortec yang 
bertipe coaxial untuk karakterisasi radionuklida 
pemancar gamma dan  detektor semikonduktor 
“Ruggedised”  untuk spektroskopi alpha. Pada saat 
pencacahan, detektor sudah dahulu dilakukan 
optimasi untuk parameter tetapnya meliputi : tekanan 
vacuum, sumber tegangan, ADC (analog digital 
converter), kofigurasi stabilizer dan konfigurasi 
penguat (amplifier).  

Filter udara dilepas dari rumah pompa dan 
dipotong menjadi 2 disesuaikan dengan ukuran 
diameter detektor. Potongan pertama diletakkan di 
atas permukaan detektor HpGe untuk analisis 
spektroskopi gamma dan potongan kedua diletakkan 
di bawah permukaan detektor spektroskopi alpha. 

Mengingat waktu paro anak luruh radon yang 
singkat maka pencacahan dilakukan segera mungkin 
setelah pencuplikan dihentikan. Sampel kemudian di 
cacah dan spektrum yang diperoleh, dikarakterisasi 
nuklidanya berdasarkan energi karakteristik unsur 
yang dimiliki, baik untuk radionuklida pemancar 
gamma maupun untuk radionuklida pemancar alpha. 

Selain kalibrasi energi dan efisiensi, metode 
preparasi sampel merupakan hal penting yang harus 
diperhatikan untuk analisis alpha. Namun untuk 
analisis udara tidak diperlukan analisis melalui 
pemisahan kimia.  Pengukuran radioaktivitas gross 
alpha dilakukan dengan memperhitungkan jumlah 
cacah di semua kanal antara energy 4000 sampai 
9000 keV. 

Karakterisasi terhadap radionuklida di udara 
merupakan bagian penting untuk dilakukan, 
mengingat pernafasan merupakan jalur penting 
penerimaan paparan (exposure). Akhir-akhir ini 
identifikasi nuklida spesifik banyak dilakukan baik 
menggunakan gamma spectrometer, alpha spectro-
meter maupun Liquid Scintillation Counter[10]. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Karakterisasi Radionuklida Pemancar Alpha 

Filter yang telah digunakan untuk mencuplik 
udara dengan alat pompa hisap Staplex HVAS, 
dipotong disesuaikan dengan diameter detektor, dan 
diukur dengan menggunakan detektor surface barrier 
ULTRA-AS. Penggunaan alpha spektroskopi 
dimungkinkan untuk menentukan radioaktivitas gross 
alpha dengan cara menjumlahkan seluruh cacah yang 
ada pada seluruh kanal MCA yang digunakan. 
Radioaktivitas yang terukur pada cuplikan udara 
secara gross alpha adalah seperti terlihat pada 
Tabel.1. 

 

Tabel 1.  Aktivitas  gross  alpha sampel udara 
dengan waktu pencuplikan selama 
20 menit. 

No Sampel Gross α (Bq/m3) 

1 

Filter TFA 

0,54 ± 0,17 

2 0,32 ± 0,11 

3 0,28 ± 0,09 

4 0,22 ± 0,08 

 Rata-rata 0,34 ± 0,11 

 
 

Data pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai 
aktivitas cuplikan udara pada saat penelitian 
berfluktuatif dari yang terkecil pada 0,22 ± 0,08 
Bq/m3 dan yang tertinggi 0,54 ± 0,17 Bq/m3 dengan 
waktu pencuplikan udara selama 20 menit. 
Pencuplikan udara dengan waktu lebih lama dalam 
hal ini selama 60 menit, tidak berkorelasi positip  
terhadap tingkat radioaktivitas gross alpha yang 
terukur.  Sebagai asumsi, jika waktu pencuplikan 
udara diperpanjang maka akan semakin banyak 
partikulat yang tertangkap oleh filter yang tentunya 
akan berbanding lurus dengan tingkat aktivitas yang 
terukur. Namun asumsi ini ternyata tidak tepat, 
mengingat radionuklida yang tertangkap bersama 
partikulat pada filter adalah anak luruh radon, dengan 
umur paro yang sangat pendek. Karena muatan 
elektrik yang dimiliki, maka anak luruh radon akan 
menempel pada permukaan partikulat debu di udara 
(airborne particulate matter) sedangkan gas 
radonnya tidak. Dapat dikatakan bahwa pengukuran 
konsentrasi radon dapat dilakukan secara tidak 
langsung melalui pengukuran anak luruh radon di 
udara.[3]. Hal ini mengakibatkan selama proses 
pencuplikan udara akan ada radionuklida yang 
meluruh, sehingga aktivitas yang terukur nantinya 
juga akan menurun. Dengan kata lain dengan waktu 
pencuplikan yang panjang anak luruh radon yang 
berumur pendek akan habis meluruh.   

Dari hasil pengukuran tersebut terlihat pada 
Gambar 1 bahwa dalam sampel yang diukur terdapat 
unsur radioaktif pemancar alpha yang memancarkan 
energi radiasi alpha pada puncak energi 7,69 MeV. 
Energi radiasi alpha sebesar 7,69 MeV ini merupakan 
energi dari isotop 214Po. Radionuklida  214Po ini 
merupakan salah satu anak luruh Radon (222Rn) yang 
memancarkan radiasi alpha dan memiliki umur paro 
164 µs.  Dalam Gambar 1,  juga terlihat bahwa 
puncak energi yang ada hanya dari energy 7,69 MeV 
saja, tidak ada unsur lain yang memiliki puncak yang 
terlihat. Hal ini menunjukan bahwa dalam sampel 
yang diukur, hanya unsur 214Po yang paling dominan 
sebagai pemancar radiasi alfa.  Namun demikian 
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cacah yang ada di sebelah kiri dan kanan puncak 
214Po, merupakan cacah dari radionuklida pada 
rentang energy 4 sampai dengan 9 MeV. 
 

 

Gambar 1.  Spektrum  hasil  pencacahan filter 
udara dengan alpha spektrometer. 

 
 

Unsur 214Po juga teridentifikasi pada sampel 
cuplikan udara dengan waktu penghisapan selama 60 
menit. Hal ini dikarenakan selama pencuplikan 
terjadi pertumbuhan dan peluruhan radionuklida anak 
luruh radon pada filter. Unsur 214Po begitu dominan 
karena untuk meluruh dari Ra menjadi RaC’ 
membutuhkan waktu kurang lebih 50 menit dan 
dengan waktu pencuplikan 60 menit, RaC mungkin 
hampir mendekati titik setimbangnya. RaC’ meluruh 
lagi menjadi 210Po membutuhkan waktu 5 hari, 
karena di gunakan waktu pencacahan 60 menit maka 
214Po yang mendominasi unsur pada spektrum. 
 
Karakterisasi Radionuklida Pemancar 
Gamma 

Karakterisasi radionuklida pemancar gamma  
dilakukan dengan detektor HPGe yang bertipe 
coaxial. Filter yang sudah dipotong diletakkan tepat 
di atas detektor. Dari hasil pencacahan yang dilaku-
kan, didapatkan spektrum seperti pada Gambar 2. 

Dari gambar 2 diketahui bahwa dalam sampel 
yang diukur terdapat beberapa unsur yang terdeteksi. 
Adapun unsur-unsur yang terdeteksi tersebut yaitu : 
214Pb, 214Bi dan 40K. Untuk unsur 214Pb dan 214Bi, 
kedua unsur tersebut merupakan anak luruh radon 
(222Rn) yang memang terdapat di udara. 
Radionuklida 214Pb dan 214Bi ini memiliki beberapa 
puncak energi. Pada gambar 2 diketahui bahwa 214Pb 
dan 214Bi masing-masing terdeteksi memiliki 3 
puncak. Untuk 214Pb puncak energi yang terlihat 
yaitu 351,9 keV, 295 keV dan 241,9 keV dengan 
masing-masing kelimpahan puncak energi nya 
sebesar 37,6%, 19,3 % dan 7,43%. Sedangkan untuk 
214Bi puncak energi yang terlihat yaitu 609,3 keV, 
1764,5 keV dan 1120,3 keV dengan masing-masing 
kelimpahan puncak energinya sebesar 46,1%, 15,4 % 
dan 15,1%. Sebenarnya 214Pb dan 214Bi masih 

memiliki puncak energi yang lain, namun karena 
kelimpahan puncak energinya kecil maka puncak 
energi yang lainnya tersebut tidak terlihat. Meskipun 
begitu, ketiga energi tersebut sudah cukup untuk 
menyatakan bahwa dalam sampel yang diukur 
terdapat unsur 214Pb dan 214Bi yang merupakan anak 
luruh dari radon (222Rn). [9,12] 
 
 

 
Gambar 2.  Spektrum  hasil  pencacahan  filter 

udara dengan gamma spektro-
meter. 

 
 

Selain 214Pb dan 214Bi, di Gambar 2 juga 
terdapat unsur 40K yang memiliki energi 1460,8 keV. 
40K ini merupakan unsur radionuklida primordial 
yang memang berada di alam. Tetapi 40K ini tidak 
bisa dinyatakan terdapat pada sampel yang diukur 
karena besarnya cacah dari 40K di sampel sama 
dengan cacah 40K di filter kosong (cacah latar 
belakang). Sehingga 40K tidak bisa dinyatakan 
terdapat di sampel udara yang diukur, tetapi 
kemungkinan besar 40K tersebut terukur dari lantai di 
sekitar detektor yang digunakan. Karena diketahui 
bahwa 40K merupakan radionuklida alam yang 
berada di lapisan permukaan bumi. 

Berbeda dengan partikulat pemancar α, 
penyusun partikulat pemancar gamma terdiri dari dua 
unsur yang dominan yaitu 214Pb dan 214Bi. Kedua 
unsur tersebut juga termasuk anak luruh dari Radon 
(222Rn) yang berada di udara. Adapun aktivitas untuk 
masing-masing unsur tersebut dari hasil pengukuran 
dapat dilihat pada Tabel .2. dan Tabel 3. 

Sama seperti pada radionuklida 214Po, aktivitas 
radionuklida 214Pb dan 214Bi dari pengambilan sampel 
selama 20 menit juga lebih besar dibandingkan 
dengan aktivitas 214Pb dan 214Bi dari pengambilan 
sampel selama 60 menit. Hal ini juga terjadi karena 
kesetimbangan 214Pb dan 214Bi  pada filter sudah 
terjadi. Sehingga ketika ada penambahan waktu 
pengambilan sampel udara, aktivitas 214Pb dan 214Bi 
pada filter tidak mengalami penambahan, bahkan 
sebagian sudah meluruh. 
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Tabel 2.  Hasil perhitungan aktivitas 214Pb dan 
214Bi dari pengambilan sampel selama 
20 menit dan 3600 detik pencacahan. 

No Sampel Unsur Aktivitas di Udara 
(Bq/m3) 

1 
214Pb 32,22 
214Bi 45,25 

2 
214Pb 28,42 
214Bi 38,91 

3 
214Pb 38,08 
214Bi 48,58 

Rata-rata 
214Pb 32,91 ± 4,87 
214Bi 44,25 ± 4,91 

 
 
Tabel 3.  Hasil perhitungan aktivitas 214Pb dan 

214Bi dari pengambilan sampel selama 
60 menit dan 3600 detik pencacahan. 

No Sampel Unsur Aktivitas di 
Udara (Bq/m3) 

1 
214Pb 18,67 
214Bi 27,26 

2 
214Pb 20,78 
214Bi 34,73 

3 
214Pb 20,81 
214Bi 31,68 

Rata-rata 
214Pb 20,09 ± 1,23 
214Bi 31,22 ± 1,76 

 
 

Analisis radioaktivitas pemancar gamma dan 
alpha di udara seperti yang dilakukan oleh Henryk 
Bem et. all, menggunakan perhitungan  peluruhan 
untuk menentukan konsentrasi 214Pb dan 214Bi setelah 
3 jam sampling dan 3 jam pencacahan mendapatkan 
hasil yang berkisar antara 0,27 sampai dengan 0,54 
Bq/m3 untuk radionuklida 214Pb dan 0,41 sampai 
dengan 0,56 Bq/m3 untuk radionuklida 214Bi.[11]. 
Hasil ini lebih rendah dari apa yang dilakukan dalam 
penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh waktu 
pencuplikan udara dan pencacahan sampel yang lebih 
lama, sehingga radionuklida tersebut sudah meluruh 
dalam selang waktu pencuplikan maupun saat 
pencacahan yang lebih lama.  

KESIMPULAN 
Dari hasil karakterisasi pada cuplikan udara 

dengan menggunakan dua metode, yaitu spektro-
meter gamma dan alpha dapat disimpulkan bahwa 
radionuklida yang teridentifikasi adalah radionuklida 
almiah yang merupakan radionuklida anak turun 
222Rn. 

Karakterisasi radionuklida pemancar γ di udara 
didominasi oleh radionuklida anak turun radon 
seperti 214Pb, 214Bi dengan aktivitas 20,09 ± 1,23 
sampai dengan 32,91 ±  4,87 Bq/m3 dan 31,22± 1,76 
sampai dengan 44,25 ± 4,91 Bq/m3. Radionuklida 
pemancar alpha didominasi oleh 214Po (7,69 MeV) 
yang juga merupakan anak turun radon yang 
merupakan radionuklida primordial. Dapat disimpul-
kan keberadaan radionuklida di udara lingkungan 
bukan merupakan produk radionuklida yang 
dihasilkan dari pengoperasian fasilitas nuklir di 
Yogyakarta. 
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TANYA JAWAB 

Sukirno 
− Po-214 merupakan bersifat gas, bagaimana 

radionuklida ini bisa dicacah dengan alat 
spectrometer γ, apakah Po-214 ini tidak menguap. 

− Ra-226 lebih bersifat racun karena berumur 
panjang dari pada radionuklida yang diukur 
berumur pendek. 

Gede SW 
− Po-214 adalah anak turun Radon yang umur 

paro pendek.  Karena memiliki gaya elektrostatik 
anak turun Radon akan menempel pada partikel 
yang tertangkap dalam filter. 

− Ra-226 memang terdapat di udara tetapi 
mungkin jumlahnya sangat rendah (di bawah 
deteksi alat).  Juga tidak direkomendasikan di-
ukur dengan spectrometer gamma karena energi-
nya berdekatan dengan U-235 disekitar 186 keV 
(tidak mampu dipisahkan oleh spectrometer 
gamma karena puncak energinya sama. 

 

Sukarsono 
− Isotop yang dicacah t1/2 singkat bagaimana 

pengaruh waktu jeda antara waktu sampling 
dengan waktu cacah. 

Gede SW 
− Koreksi pencacahan dilakukan dengan 

mengembalikan kebentuk persamaan aktivitas, 
karena t1/2 unsur sudah tertentu. 

 
Prayitno 
− Mohon dijelaskan bagaimana pengembilan 

sampel udara sedang hanya melihat Pb dll.  Apa 
sudah memenuhi cara pengukuran yang 
diinginkan. 

− Mohon disarankan pada teman-teman kimia 
pengambilan dan pengukuran sampel sudah 
sesuai. 

Gede SW 
− Untuk pengukuran radioaktivitas udara tidak 

perlu melakukan sampling udara dengan waktu 
yang lama karena rata-rata dihasilkan oleh 
radionuklida umur pendek, kecuali untuk 
mengetahui tingkat konsentrasi debu, tentu 
dengan melihat flow meter pompa hisap supaya 
tidak ada. 

− Pengaruh waktu sampling tidak berpengaruh 
terhadap aktivitas (Bq/m3) yang terukur.  Harus 
dicari optimasi waktu sampling. 

 


