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ABSTRAK

PENERAPAN TEKNIK ANALISIS NUKLIR UNTUK MENENTUKAN KANDUNGAN

RADIONUKLIDA PADA BAHAN MAKANAN POKOK. Beras, singkong, gandum, jagung dan garam
merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Analisis kandungan radionuklida alam yang
ada dalam beras, singkong, gandum, jagung dan garam dilakukan dengan teknik analisis nuklir
menggunakan spektrometer gamma dilengkapi detektor Germanium Lithium (GeLi), software
MAESTROTM dan Multi Channel Analyzer (MCA) untuk analisis radionuklida dan gross gamma.
Sedangkan analisis gross beta dilakukan dengan Low Background Counter (LBC) dengan detektor
Geiger Muller (GM) dan Analog Digital Converter (ADC). Aktivitas K-40 di semua cuplikan berkisar
antara (28,40 ± 2,06) mBq/g hingga (4,22 ± 1,67) mBq/g; Th-232 berkisar antara (0,92 ± 0,57) mBq/g
hingga (6,63 ± 0,98) mBq/g; Pb-212 berkisar antara (0,8 ± 0,18) mBq/g hingga (0,81 ± 0,10) mBq/g;
Pb-214 berkisar antara (1,92 ± 1,28) mBq/g hingga (5,17 ± 0,14) mBq/g, Sedangkan aktivitas
gross beta dan gross gamma berkisar antara (0,12 ± 0,09) mBq/g hingga (0,31 ± 0,13) mBq/g dan
(101,73 ± 13,35) mBq/g hingga (199,81 ± 9,21) mBq/g. Dibandingkan dengan data referensi dari berbagai
negara dapat dinyatakan bahwa kandungan aktivitas radionuklida pada semua cuplikan beras, singkong,
gandum, jagung dan garam tidak mengalami perbedaan yang signifikan sehingga aman untuk
dikonsumsi. Dengan menggunakan metode uji statistik ANOVA (0 = 0,05) diperoleh bahwa perbedaan
cuplikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas Th-232, Pb-212, Pb-214, gross beta
dan gross gamma sedangkan K-40 tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan cuplikan.

Kata kunci : Spektrometer-y, Radionuklida, Gross beta, Gross gamma

ABSTRACT

APPLICATION OF NUCLEAR ANALYSIS TECHNIQUE TO DETERMINE RADIONUCLIDE

CONTENTS IN CRITICAL FOOD STUFF. Rice, cassava, grist, corn and salt are Indonesian critical
food stuff. The analysis of nature radionuclide in rice, cassava, grist, corn and salt measurements were
carried out by gamma spectrometry with Germanium Lithium (GeLi) detector equipped by MESTROTM
software and Multi Channel Analyzer (MCA) to analysis radionuclide and gamma gross. Analysis
beta gross have been done using Low Background Counter (LBC) with Geiger Muller (GM) detector
and Analog Digital Converter (ADC). Activity of K-40 on all samples range from 28.40 ± 2.06 to
4.22 ± 1.67 mBq/g; Th-232 range from 0.92 ± 0.57 to 6.63 ± 0.98 mBq/g; Pb-212 range from
0.38 ± 0.18 to 0.81 ± 0.10 mBq/g; Pb-214 range from 1.92 ± 1.28 - 5.17 ± 0.14 rnBq/g. While beta
gross and gamma gross activities range from 0.12 ± 0.09 to 0.31 ± 0.13 mBq/g and 101.73 ± 13.35 to
199.81 ± 9.21 mBq/g. Comparing with reference data from various countries, it can be concluded that
radionuclide activity content in all of rice, cassava, grist, corn and salt samples doesn't difference
significantly so that they are safe to be consumed. Using statistic test of ANOVA (a = 0.05) method, it
found that the difference of sample has influence significant on the activity of TI-208, Pb-212, Pb-214 ,
gross beta and gamma gross radioactivity while on K-40 there is no significant influence on
sample difference.

Key words: y-Spectrometry, Radionuclide, Betha gross, Gamma gross
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PENDAHULUAN

Makanan pokok adalah makanan yang

menjadi gizi dasar. Makanan pokok biasanya

tidak menyediakan keseluruhan nutrisi yang

dibutuhkan tubuh, sehingga makanan pokok

seringkali dilengkapi dengan lauk pauk untuk

mencukupkan kebutuhan nutrisi seseorang dan

mencegah kekurangan gizi. Makanan pokok

berbeda-beda sesuai dengan keadaan tempat

dan budaya, tetapi pada umunya berasal dari

tanaman, baik dari serealia seperti beras,

gandum, jagung, maupun umbi-umbian seperti

kentang, ubi jalar, talas dan singkong [1].

8eras merupakan makanan pokok

masyarakat Indonesia terutama di pulau Jawa,

dimana memiliki kandungan gizi tinggi. 8eras

mengandung karbonhidrat, lemak, protein, air,

tiamina, riboflavia, niasin, asam pantotenat,

vitamin 86, asam folat, zat besi, fosforus,kalium,

kalsium, magnesim dan seng. Tepung terigu

adalah tepung/bubuk halus yang berasal dari bulir

gandum dan digunakan sebagai bahan dasar

pembuat kue, mie dan roti. Tepung terigu

mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat

kompleks yang tidak larut dalam air. Tepung terigu

juga mengandung protein dalam bentuk gluten,

yang berperan dalam menentukan kekenyalan

makanan yang terbuat dari bahan terigu. Selain

kaya akan karbohidrat dan protein, dalam setiap

100 gram gandum terkandung 3,1 mg zat besi

dan 36 mg kalsiurn yang bermanfaat [2].

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah

satu tanaman pangan dunia yang terpenting. 8iji

jagung kaya akan karbohidrat. Sebagian besar

berada pad a endospermium. Kandungan

karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh

bahan kering biji. Karbohidrat dalam bentuk pati
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umumnya berupa campuran amilosa dan

amilopektin [3]. Garam dapur adalah sejenis

mineral yang lazim dimakan manusia. 8entuknya

kristal putih, dihasilkan dari air laut. 8iasanya

garam dapur yang tersedia secara umum adalah

Sodium klorida (NaCI). Garam sangatdiperlukan

tubuh, namun bila dikonsumsi secara bertebihan

dapat menyebabkan berbagai penyakit. Selain

itu garam juga digunakan untuk mengawetkan

makanan dan sebagai bumbu. Untuk mencegah

penyakit- gondok, garam dapur juga sering

ditambahi todium. Singkong sumber energi yang

kaya karbohidrat namun sangat miskin protein.

Sumber protein yang bagus justru terdapat pada

daun singkong karena mengandung asam amino

metionin.

Pentingnya bahan-bahan tersebut sebagai

makanan pokok di berbagai daerah dan negara

maka perlu adanya suatu penelitian yang

memonitoring kandungan zat-zat berbahaya bagi

kesehatan manusia seperti logam berat beracun

dan radioaktivitas. Untuk itu dilakukan penelitian

tentang analisis aktivitas radionuklida dalam

cuplikan gandum, jagung, garam, singkong dan

beras. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi

masukkan data base kandungan radioaktivitas

yang terdapat pada cuplikan gandum, jagung,

garam, singkong singkong dan beras yang

banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia.

TEORI

Analisis kualitatif dilakukan dengan melihat

tenaga setiap puncak pada spektrum cuplikan

dan membandingkannya dengan tenaga yang ada

pad a tabel ERDTMANN [4] sehingga dapat

diketahui jenis radionuklidanya. Sedangkan

analisis kuantitatif dilakukan dengan menentukan
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Penerapan Teknik Analisis Nuklir untuk Menentukan
Kandungan Radionuklida pada Bahan Makanan
Pokok (Sri Mumiasih)

luas area puncak yang teramati (Region Of

Interest - RO/) sehingga dapat diketahui unsur

yang terkandung dalam cuplikan. Aktivitas tiap

radionuklida dihitung menurut petunjuk IAEA

(IAEA- Techn. Rep. 295, 1989) [5] sesuai

Persamaan (1) :

N
A= __ L

t:.Py.m.l

Dimana :

A = Konsentrasi aktivitas radionuklida

dalam cuplikan (Bq.kg-1)

NL = Net area yang terukur dibawah

photopeak

& = Efisiensi sistem deteksi

Py = Probabilitas transisi absolut dari

peluruhan gamma untuk energi terpilih

m = Massa cuplikan dalam kilogram

= Waktu pencacahan dengan detik

Lower Limit of Detection (LLD) diberikan

dengan Persamaan (2), untuk tingkat

kepercayaan 95% (IAEA-Techn. Rep. 295,

1989) [5]:

LLD = NLmin

EPy.m.t

NLmin adalah net area minimum pada spektrum

yang diukur dengan Persamaan (3) :

(3)

dan Fe adalah background Compton pada daerah

gamma terpilih pada spektrum cuplikan.

Sedangkan untuk analisis gross /3

dilakukan menggunakan Persamaan 4 :
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Ctp = Laju cacah gross a dan b (cps)

CbP= Laju cacah latar gross a dan b (cps)

L = Ukuran cuplikan (kg) atau (liter)

E = Efisiensi

Untuk mengetahui pengaruh perbedaan

lokasi pencuplikan terhadap konsentrasi

radionuklida yang terkandung didalamnya maka

dilakukan uji statistik ANOVA[6] dengan tinggat

kepercayaan 95%. Menggunakan program

SPSS11.5.

METODE

Cuplikan gandum, jagung, singkong, beras

dan garam dikumpulkan dari pasar lokal pada

bulan Oktober 2008 hingga Januari 2009. Cuplikan

gandum, jagung, sing kong, beras dan garam

yang diambil masing-masing berasal dari Jawa

Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pad a

penelitian ini akan dianalisis konsentrasi

radionuklida alam, gross gamma dan gross beta

yang terkandung dalam cuplikan gandum, jagung,

sing kong, beras dan garam dari daerah Jawa

Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Bahan

Standar primer Eu-152 untuk kalibrasi

tenaga dan efisiensi pada detelctor Ge(Li), standar

Sr-90 untuk kestabilan alat LBC dengan detektor

GM, standar 4°KCI untuk kalibrasi efisiensi alat

LBC dengan detektor Geiger Muller (GM), cuplikan

gandum, jagung, singkong, beras dan garam dari

daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

Alat

GtfJ - G bfJ

AfJ = (60.E.L)

Dimana :

A p = Aktivitas gross a dan b Bq/kg

(4) Spektrometer gamma dengan detektor

Germanium Lithium Ge(Li), alat cacah beta latar

rendah dengan detektor Geiger Muller (GM),

timbangan digital Ohauss GT- 410 Germany, alat
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tumbuk, ayakan Karl Kalb 100 mesh, botol

cuplikan polyethylene ukuran 100 g, planset dan

plastik klip ukuran 2 kg.

Cara Kerja

Setiap cuplikan gandum, jagung, singkong,

beras dan garam dari Jawa Barat, Jawa Tengah

dan Jawa Timur diambil 2000 g. Kemudian

dikeringkan sampai benar-benar kering sehingga

mudah dihaluskan, ditumbuk dan dihomogenkan

kemudian diayak sampai lolos 100 mesh. Berat

setiap cuplikan yang dianalisis untuk aktivitas

radionuklida dan gross gamma adalah 70 9 yang

yang ditimbang menggunakan timbangan digital

Ohauss GT- 410 Germany kemudian dimasukkan

dalam botol plastik polyethylene. Setelah itu,

diberi simbol G-1, G-2 dan G-3 berturut-turut untuk

cuplikan gandum dari Jawa Barat, Jawa Tengah

dan Jawa Timur; simbol J-1, J-2 dan J-3 berturut

turut untuk cuplikan jagung dari Jawa Barat, Jawa

Tengah dan Jawa Timur, simbol Br-1, Br-2 dan

Br-3 berturut-turut untuk cuplikan beras dari Jawa

Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, simbol

Sk-1, Sk-2 dan Sk-:3berturut-turut untuk cuplikan

singkong dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa

Timur sedangkan simbol Gr-1, Gr-2 dan Gr-3

berturut-turut untuk cuplikan garam dari Jawa

Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Preparasi

dan analisis cuplikan dilakukan sebanyak 3 kali.

Sedangkan untuk analisis gross beta volume

cuplikan yang diambil adalah 1 gram kemudian

dikeringkan sampai habis dalam planset.

Pencacahan cuplikan untuk analisis

radionuklida dilakukan menggunakan alat

spektrometer gamma buatan ORTEC dan

spesifikasi detektor Germanium Lithium (GeLi).

Sebelum alat dioperasikan, terlebih dulu

dilakukan proses pemanasan selama 15 menit
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hingga 30 menit. Kemudian dilanjutkan kalibrasi

tenaga dan effisiensi dari alat dengan

menggunakan sumber standar Eu-152. Proses

pencacahan dilakukan dengan meletakkan

cuplikan di atas detektor selama 26000 detik.

Hasil pencacahan berupa puncak yang dapat

diamati pada layar MCA dengan software

MAESTROTM.

Pencacahan cuplikan untuk anal is is

gross beta dilakukan menggunakan alat Low

Background Counter (LBC) dengan Analog

Digital Converter (ADC) dan spesifikasi detektor

GeigerMuller(GM). Sebelum alatdigunakan perlu

dilakukan pemeriksaan kestabilan alat

menggunakan sumber Sr-90 dan kalibrasi efisiensi

menggunakan standar KCI-40. Proses

pencacahan dilakukan dengan meletakkan

cuplikan di atas detektor selama 1200 detik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu

dilakukan preparasi terhadap cuplikan gandum,

jagung, singkong, beras dan garam. Cuplikan

yang telah ditumbuk dan 10105 100 mesh

kemudian dihomogenkan dan dimasukkan botol

plastikpolyethylene. Geometri vial cuplikan yang

digunakan adalah botol plastikpolyethyleneyang

terbuat dari suatu material yang spesifik dengan

latar belakang radioaktif rendah. Botol plastik

polyethylene diisi cuplikan sebanyak 70 gram,

diberi kode dan didiamkan minimal 4 minggu

untuk memperoleh kesetimbangan sekular[7]

sebelum cuplikan diukur menggunakan

spektrometer gamma dimana crystal germanium

dioperasikan tegangan pada 2000V dan dewar

diisi dengan nitrogen cair yang digunakan untuk

mendinginkan crystal. Waktu pencacahan untuk

cuplikan dan background dibuat sama yaitu
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dengan nilai r2sebesar 1, sedangkan persamaan

kalibrasi efisiensi yang diperoleh sesuai

Persamaan (6) :

dengan nilai r2 yang diperoleh sebesar 0,983. Nilai

r2 dari kedua persamaan 0,9 :;; x dan x ~ 1, hal

ini menunjukkan kondisi alat layak untuk analisis.

Selain itu, persamaan kalibrasi efisiensi juga

dapat digunakan untuk analisis kuantitatif dengan

26000 detik, dilakukan dengan geometri dan

sistem detektor yang sama, menggunakan

sumber bersertifikat Eu-152. Cuplikan dan

detektor diposisikan di dalam suatu shield yang

terbuat dari lapisan Pb dilapisi Cu. Keseluruhan

volume cuplikan dalam botol plastikpolyethylene

memancarkan radiasi attenuasi dari matriks yang

akan mencapai detektor. Sebelum alat digunakan

harus dilakukan kalibrasi energi dan efisiensi

menggunakan sumber Eu-152 untuk mengetahui

kelayakan. Dari hasil kalibrasi energi diperoleh

Persamaan (5) :

y = 0.502x - 1,321

y = -O,385x + 2,054

(5)

(6)

memasukkan nilai x sebagai fungsi tenaga maka

efisiensi tiap-tiap radionuklida (y) dapat diketahui.

Berdasarkan data efisiensi tersebut maka

konsentrasi radionuklida (A) dapat ditentukan

dengan menggunakan persamaan (1).

Hasil analisis kualitatif radionuklida yang

terkandung dalam semua cuplikan dan mampu

terdeteksi oleh alat spektrometer gamma adalah

K-40 ditentukan berdasarkan intensitas 10,7%

pada tenaga 1460,8 KeV; TI-208 ditentukan

berdasarkan intensitas 30,0% dengan tenaga

538,1 KeV, Pb-214 dengan tenaga 352 KeV

dengan intensitas 15,04% dan Pb-212 ditentukan

berdasarkan intensitas 43,1% pada tenaga

238,63 KeV.

Konsentrasi aktivitas K-40, TI-208, Pb-214,

Pb-212, gross beta dan gross gamma pad a

cuplikan dapat dilihat pada Tabel 1. Dari hasil

analisis dapat diketahui aktivitas K-40 terukur

- pada semua cuplikan tetapi aktivitas TI-208,

Pb-214 dan Pb-212 hanya terdeteksi pada

beberapa cuplikan karena hasil yang diperoleh

sama dengan nilai limit deteksi sistem

spektrometer gamma sehingga tidak dapat

Tabel1. Hasil analisis kualitatif dan kuantitatif cuplikan gandum, jagung, garam, singkong
dan beras menggunakan spektrometer gamma

Konsentrasi aktivitas (m8q.g-1)Kode

Cuplikan

G-1

G-2
G-3
J-1
J-2
J-3
Gr-1
Gr-2

Gr-3
SK-1
SK-2

SK-3
8r-1
8r-2
8r-3

K-40

18,84 ± 3,19

11,53 ± 3,75
28,40 ± 2,06
12,65 ± 3,94
27,27 ± 0,94

10,97 ± 3,94
10,12 ± 2,25
16,03 ± 5,62
21,09 ± 2,25
20,81 ± 1,87
10,68 ± 2,99
15,74 ± 1,50
4,78 ± 2,06
5,34 ± 0,94
4,22 ± 1,67

Th-232

5,79 ± 0,75

2,18 ± 0,87
6,00 ± 1,29
1,60 ± 0,22
4,16±O,84

5,37 ± 0,36
3,02 ± 0,59
2,27 ± 0,59
0,92 ± 0,56
2,94 ± 0,47
6,63 ± 0,98
5,08 ± 0,73
1,81 ± 0,39
1,93 ± 0,22
1,76±0,17

Pb-214

5,17 ± 0,14

3,29 ± 0,28
4,58 ± 0,47
2,71 ±O,14
1,92 ± 1,28
3,17 ± 0,36
3,33 ± 0,19
2,88 ± 0,25
2,79 ± 0,22

ttd
ttd
ttd
ttd
ttd
ttd
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Pb-212 Gross p

0,81 ± 0,10 0,20 ± 0,12

ttd 0,31 ± 0,13
0,56 ± 0,05 0,16 ± 0,12

ttd 0,12 ± 0,13
0,38 ± 0,18 0,21 ± 0,13

ttd 0,14 ± 0,13
ttd 0,21 ± 0,12
ttd 0,23 ± 0,13

0,74±0,09 0,29±0,14
ttd 0,21 ± 0,13
ttd 0,18 ± 0,13
ttd 0,3±0,13
ttd 0,28 ± 0,12
ttd 0,19 ± 0,13
ttd 0,25±0,13

Gross y

143,57 ± 7,45

122,91 ± 6,84
199,81 ± 9,21
115,92 ± 6,97

175,90 ± 15,54

154,23 ± 15,43
112,73 ± 6,22

125,78 ± 16,34
143,19 ± 11,66
101,73 ± 13,35
173,75 ± 7,00

192,38 ± 13,74
140,21 ± 12,05
102,39 ± 13,40
143,92 ± 18,21
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terukur. Pada cuplikan beras hanya terdeteksi cuplikan yang dianalisis masih relatif lebih rendah

K-40 dan TI-208 dimana mempunyai nilai rata- dibandingkan aktivitas K-40 yang terdapat pada

rata sebesar 4,78:t 0,37 dan 1,83 ± 0,06. Hasil cuplikan gandum dari Brazil. Sedangkan

yang diperoleh dibandingkan dengan aktivitas aktivitas Th-232 cenderung lebih rendah,

K-40 dan TI-208 paclacuplikan beras dari berbagai dimana kandungan K-40 dan Th-232 dalam

negara seperti yang disajikan pada Tabel2. cuplikan beras Brazil yaitu 76,0 ± 1,0 Bq/Kg

Hasil yang diperoleh tidak berbeda secara dan 0,27 ± 0,02 Bq/Kg [8].

signifikan bahkan cenderung lebih rendah Pada semua cuplikan jagung, radionuklida

dibandingkan beras dari negara Hongkong, K-40, TI-208 dan Pb-214 dapat terdeteksi,

Brazil, Jepang, Nigeria dan Iran, bahkan sedangkan radionuklida Pb-212 hanya terdeteksi

dibeberapa negara terdeteksi adanya radionuklida pada cuplikan jagung dari Jawa Tengah. Jagung

Cs-137 dan Ra-2~~6sedangkan pada cuplikan dari Jawa Tengah mempunyai aktivitas K-40,

yang dianalisis tidak terdeteksi radionuklida Pb-212, gross beta dan gross gamma lebih

tersebutsehingga Guplikan beras yang dianalisis tinggi daripada cuplikan jagung lainnya.

masih dikategorikan aman untuk dikonsumsi oleh Untuk radionuklida Pb-214 dan Th-232 tertinggi

masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pad a cuplikan jagung dari Jawa.

radionuklida terdapat dalam cuplikan makanan Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian

beras merupakan radionuklida latar belakang. sebelumnya [8], aktivitas K-40 dalam cuplikan

Pada cuplikan gandum terdeteksi yang dianalisis lebih rendah dibandingkan

radionuklida K-40, TI-208, Pb-214 dan Pb-212 aktivitas K-40 yang terdapat pada cuplikan jagung

dimana gandum dari Jawa Timur mempunyai dari Brazil. Sedangkan aktivitas Th-232

aktivitas K-40, TI-208 dan gross gamma lebih cenderung lebih rendah, dimana kandungan

tinggi daripada cuplikan gandum dari Jawa Barat K-40 dan Th-232 dalam cuplikan beras Brazil

dan Jawa Tengah. Untuk radionuklida Pb-214 dan yaitu 30,0 ± 0,3 Bq/Kg dan 0,03 ± 0,01 Bq/Kg.

Pb-212 tertinggi terdapat pada cuplikan gandum Garam merupakan sejenis mineral yang

dari Jawa Barat sedangkan untuk gross beta lazim dikonsumsi manusia, berbentuk kristal dan

tertinggi terdapat pada cuplikan gandum Jawa dihasilkan dari air laut. Kandungan radionuklida

Tengah. Aktivitas radionuklida K-40 dalam di dalam garam sangat dipengaruhi oleh

Tabel 2. Data konsentrasi radionuklida pada cuplikan beras
dari berbagai negara [9]

Nama Negara Th-232K-40Reference

Hong Kong

-15
Va, K.N. 1999

U.S.A

10.4-Fisenne, I.M.et aI., 1987

Brazil

-14,7Venturini, L., 1999

England

--DoE Report, 1993

Japan

4,6 x 10'4-Shiraishi., K. et al.,2005

Vietnam

--LC No. FE 84000449, 2005

Nigeria

10,574,5Arogunjo, A.M., 2005

Nigeria

4,042,3Arogunjo, A.M., 2005
Iran

3,78 x 10'230,23 T. Hosseini. et aI., 2006
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kandungan radionuklida di air laut. Dimana setiap

lokasi perairan mempunyai kandungan yang

berbeda-beda. Aktivitas radionuklida yang terdapat

pada cuplikan garam dari Jawa Timur mempunyai

kandungan lebih kompleks dibandingkan cuplikan

garam yang lain. Dimana aktivitas K40,gross beta

dan gross gamma lebih tinggi sedangkan aktivitas

Th232dan Pb214tertinggi terdapat pada cuplikan

garam dari Jawa Barat.

Seperti halnya cuplikan beras, singkong

juga hanya terdeteksi adanya radionuklida K-40

dan Th-232. Kandungan radionuklida K-40 pada

cuplikan singkong dari Jawa Barat lebih tinggi

sedangkan radionuklida Th-232 tertinggi terdapat

pada cuplikan singkong dari Jawa Tengah. Untuk

aktivitas gross beta dan gross gamma tertinggi

terdapat pada cuplikan singkong Jawa Timur.

Aktivitas radionuklida K-40 dalam semua

cuplikan singkong jauh lebih rendah dibandingkan

aktivitas K-40 yang terdapat pada cuplikan

singkong dari Brazil. Sedangkan aktivitas

Th-232 cenderung lebih rendah, dimana

kandungan K-40 dan Th-232 dalam cuplikan

beras Brazil yaitu 67,0 ± 1,0 Bq/Kg dan

0,20 ± 0,02 Bq/Kg [B].

Cuplikan gandum, beras, singkong,jagung

dan garam merupakan bahan-bahan yang

kandungan logam berat dan radionuklidanya

tergantung pada struktur geologi dan lingkungan

sekitarnya termasuk prilaku masyarakatnya

Perbedaan kandungan radionuklida yang

diperoleh pada cuplikan yang dianalisis dari

berbagai daerah, selanjutnya perlu dilakukan

penelitian lebih mendalam terkait dengan

beberapa faktor lain seperti tanah, air serta data

kondisi alam disekitarnya agar hasil yang

diperoleh lebih komprehensif.
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Tabel 3. Uji Statistik ANOVA kandungan
radionuklida dalam berbagai cuplikan

Radionuklida

Hasil Analisis AN OVA

Nilai F

a
Pb214

41,4 700,000
Pb212

14,0190,000
Th232

12,B030,000
K40

1,5590,150

Gross 13

36,4900,013

Gross y

10,6550,000

Mengingat belum adanya baku mutu dari

Depkes maupun dari BPOM berkaitan dengan

kandungan radionuklida dalam cuplikan gandum,

beras, singkong, jagung dan garam maka data

yang telah diperoleh hanya dibandingkan dengan

hasil am31isisdi berbagai negara lain.

Data yang diperoleh dilakukan uji statistik

menggunakan software SPPS 11.5 for window

dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini

dilakukan untuk mengetahui perbedaan jenis

cuplikan terhadap kandungan radionuklida

dimana dapat dilihat dari nilai F dan a hasil

perhitungan menggunakan software [6]. Hasil

uji statistik untuk semua cuplikan disajikan

pada Tabel 3.

Nilai probabilitas <0,05 maka Ho ditolak

sehingga nilai rata-rata konsentrasi

radionuklida TI-20B, Pb-214, Pb-212, gross beta

dan gross gamma pada semua jenis cuplikan

berbeda nyata sedangkan radionuklida K-40

pad a semua jenis cuplikan tidak berbeda nyata.

Aktivitas setiap radionuklida memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan

jenis cuplikan.

KESIMPULAN

Analisis radionuklida alam dan gross

gamma yang terdapat pada cuplikan gandum,
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beras, singkong, jagung dan garam dilakukan DAFTAR PUSTAKA

menggunakan spektrometer gamma dengan

detektor Germanium Lithium (GeLi) yang dilengkapi

dengan software M'AESTROTMdan Multi Channel

Analyzer (MCA). Sedangkan analisis gross beta

dilakukan dengan Low Background Counter (LBC)

dengan detektor Geiger Muller (GM) dan Analog

Digital Converter (ADC). Dapat diketahui bahwa 4.

dalam cuplikan terdapat radionuklida K-40

berkisar antara (28,40±2,06) mBq/g hingga

(4,22±1,67) mBq/g; Th-232 berkisar antara

(6,63±0,98) mBq/!~ hingga (1,60±0,22) mBq/g;

Pb-212 berkisar antara (0,81±0, 10) mBq/g hingga

(0,38 ±0,18) mBq/g; Pb-214 berkisar antara

(5,17±O,14) mBq/9 hingga (1,92±1,28) mBq/g,

Sedangkan aktivitas gross beta dan gross gamma

berkisar antara (O,31±O,13) mBq/g hingga

(O,12±O,13) mBq/g dan (199,81±9,21) mBq/g

hingga (101,73±13,35) mBq/g. Perbedaan

konsentrasi pad a berbagai cuplikan dapat

disebabkan karena cuplikan berasal dari daerah

geografi yang berbE~da.Dibandingkan dengan data

referensi dari berbagai negara menyatakan bahwa

kandungan aktivitas radionuklida pada cuplikan

gandum, beras, sing kong, jagung dan garam dari

daerah Jawa Bara!, Jawa Tengah dan Jawa Timur

tidak mengalami perbedaan yang signifikan

sehingga aman untuk dikonsumsi. Data analisis

yang diperoleh dilakukan metode uji statistik

ANOVA menggunakan software SPPS 11.5dengan

derajat kepercayaan 95% sehingga diketahui

bahwa perbedaan jenis cuplikan memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas

radionuklida, TI-208, Pb-214, Pb-212, gross

beta dan gross gamma sedangkan pada

radionuklida K-40 tidak memberikan pengaruh

yang signifikan.
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