
Penentuan Unsur Umur Paro Pendek pada Cuplikan
Hayati, Makanan dan Lingkungan Secara Kualitatif dengan
Metode Analisis Aktivasi Neutron (Syukria Kumiawati) ISSN : 2085-2797

PENENTUAN UNSUR UMUR PARD PENDEK PADA CUPLIKAN
HAYATI, MAKANAN, DAN LlNGKUNGAN SECARA KUALITATIF

DENGAN METODE ANALISIS AKTIVASI NEUTRON

Syukria Kurniawati, Muhayatun Santoso dan Diah Dwiana Lestiani

PusatTeknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR)-BATAN
JI. Tamansari No. 71, Bandung 40132

e-mail: syukria4@yahoo.com

ABSTRAK

PENENTUAN UNSUR UMUR PARO PENDEK PADA CUPLIKAN HAYATI, MAKANAN, DAN
LlNGKUNGAN SECARAKUALITATIF DENGAN METODEANALISISAKTIVASI NEUTRON. Aplikasi
AAN pada kondisi operasi normal daya 15 MW di Reaktor Serbaguna GA Siwabessy (RSG-GAS)
untuk analisis berbagai matriks cuplikan telah banyak dilakukan. Namun, hasil yang diperoleh belum
optimal untuk beberapa matriks khususnya pad a analisis unsur umur paro pendek. Untuk mengatasi
hal tersebut, pada penelitian ini dilakukan studi awal analisis unsur pada cuplikan hayati, makanan,
dan lingkungan menggunakan daya 1 MW. Cuplikan diiradiasi di fasilitas rabbit system RSG-GAS
dengan daya 1 MW selama 5 menit, dicacah menggunakan detektor HPGe, dan dianalisis spektrumnya
menggunakan peranti lunak GENIE 2000 dan Bandung NAA Utility. Analisis dengan daya reaktor
1 MW pada cuplikan hayati dan makanan mampu mendeteksi 9 unsur, yaitu AI, Br, CI, Ca, I, K, Mg, Ti,
dan Na untuk cuplikan hayati dan AI, Br, CI, Ca, I, K, Mg, Mn dan Na untuk cuplikan makanan,
sedangkan pada daya 15 MW hanya terdeteksi 3 unsur (Na, CI dan K). Hal ini karena pad a daya 1 MW
proses pencacahan lebih optimal terkait dengan kecilnya papa ran dan dead time. Pada cuplikan
lingkungan, baik untuk daya 1 MW maupun 15 MW, jumlah unsur yang terdeteksi tidak berbeda nyata.
Secara umum hasil analisis pad a ketiga jenis cuplikan menunjukkan bahwa unsur-unsur umur paro
pendek dapat terdeteksi lebih baik pada iradiasi daya 1 MW daripada 15 MW. Untuk mendapatkan
kondisi analisis yang optimal, perlu dilakukan penelitian mendalam untuk penentuan waktu iradiasi
dan pencacahan.

Kata kunci : Cuplikan hayati, Cuplikan makanan, Cuplikan lingkungan, Umur paro pendek

ABSTRACT

DETERMINATION OF SHORT HALF-LIFE ELEMENTS IN BIOLOGICAL, FOODSTUF, AND
ENVIRONMENTAL SAMPLES QUALITATIVELY BY NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS. NAA

applications at routine operation power of 15 MW at Multipurpose Reactor GA Siwabessy (MPR-GAS)
for sample matrices analysis have been widely applied. However, the results are not optimum for some
matrices especially for short half-live elements. Preliminary study of short half-life elements determination
in biological, foodstuf, and environmental samples using 1 MW power have been conducted to solve
this problem. The samples were irradiated in rabbit system of MPR-GAS for 5 minutes, counted for 200
seconds by HPGe detector, and the spectrum were analyzed further using software Genie 2000 and
Bandung NAA Utility. Analysis under 1 MW power on biological and foodstuf samples were capable to
detect eight elements: AI, Br, CI, Ca, I, K, Mg, Ti, and Na for biological samples; AI, Br, CI, Ca, I, K, Mg,
Mn, and Na for foodstuf samples, while at 15 MW power only three elements (CI, K, Na) were detected.
At 1 MW power the counting process is more optimum due to smaller radiation exposure and dead
time. For the environmental samples, the number of elements detected by 1 MW and 15 MW powers
did not differ significantly. Generally, the results on the three types of samples showed that the elements
of short half-life are better detected at 1 MW than that of 15 MW power. Further research needs to be
done to obtain the optimum analytical conditions for irradiation and counting time determination.

Key words: Biological sample, Foodstuf sample, Environmental sample, Short half life
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PENDAHULUAN

Analisis aktivasi neutron (AAN)

merupakan teknik analisis yang sensitif dan

tepercaya untuk penentuan kadar unsur dan

telah diaplikasikan secara luas pada berbagai

kajian yang memerlukan analisis kimia. Prinsip

MN ialah terjadinya radioaktivitas imbas jika

suatu cuplikan ditembak dengan neutron

(iradiasi). Dengan ragam waktu iradiasi,

pendinginan, dan pencacahan, kadar berbagai

un sur baik makro maupun mikro dapat

ditentukan sampai orde ppb. Ada dua metode

penentuan unsur menggunakan AAN yang

banyak digunakan, yaitu metode relatif dan

metode absolut. Pada metode relatif,

radioaktivitas imbas cuplikan dibandingkan

dengan standar yang telah diketahui

konsentrasinya. Metode ini sederhana dan

paling akurat jika hanya sejumlah kecil unsur

yang akan ditentukan [1, 2]. Sebaliknya pada

metode absolut, penentuan kadar unsur

dilakukan dengan suatu komparator tunggal [3].

Berbagai sllmber neutron dimanfaatkan

untuk reaksi aktivasi, salah satunya adalah

reaktor. Reaktor merupakan sumber neutron

yang utama dan paling banyak digunakan.

Terdapat 84 reaktor riset yang masih aktif

beroperasi di 39 negara berkembang untuk

kegiatan AAN [4]. Fluks neutron sang at

mempengaruhi hasil ana lis is sehingga

kestabilan dan homogenitas fluks berperan

penting pad a proses iradiasi. Untuk

mendapatkan hasil optimum pada MN metode

relatif, kondisi fluks neutron sebaiknya sama atau

mirip dengan standar maupun pad a cuplikan [5].

Saat ini reaktor yang banyak dimanfaatkan

untuk kegiatan AAN di Indonesia ialah Reaktor
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Serbaguna GA Siwabessy (RSG-GAS) yang

berlokasi di kawasan Puspiptek Serpong.

Reaktor tersebut beroperasi normal pada daya

15 MW. Aplikasi AAN pada kondisi operasi

normal di RSG-GAS untuk analisis berbagai

matriks cuplikan telah banyak dilakukan.

Namun, hasil yang diperoleh belum optimum

untuk beberapa matriks khususnya pada analisis

unsur umur paro pendek. Untuk mengatasi hal

tersebut, pada penelitian ini dilakukan kajian awal

analisis unsur pad a cuplikan hayati, makanan,

dan lingkungan menggunakan daya 1 MW.

TEORI

Analisis aktivasi neutron pertama kalinya

pada tahun 1936 dilakukan oleh Hevesy dan Levi;

mereka menentukan jumlah disprosium dalam

cuplikan itrium. Disprosium dalam cuplikan

menjadi radioaktif ketika ditembak dengan

neutron dari sumber Ra-Be. Dua tahun

kemudian, Seaborg dan Livingood menentukan

kandungan galium dalam cuplikan dengan

menembak cuplikan tersebut dengan deutron

(Gambar 1).

Prinsip dasar dari metode pengaktifan

neutron adalah terjadinya radioaktivitas imbas
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jika suatu cuplikan ditembak dengan neutron [6].

Besarnya radioaktivitas imbas suatu nuklida pada

saat setelah iradiasi dapat dihitung dengan

Persamaan (1) [7] :

(1)

Dimana :

Ao = Radioaktivitas imbas pada saat iradiasi

selesai

Nc = Jumlah cacahan pada puncak energi y

A = Konstanta peluruhan

tD = Selisih waktu setelah iradiasi dan mulai

pencacahan

tc = Waktu pencacahan

METODE

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan berupa cuplikan

hayati (darah), makanan dari jenis typical diet

(nasi dan lauk pauk), dan cuplikan lingkungan

(tanah), standar tritisol E-Merck, dan vial

polietilena. Alat yang digunakan dalam kegiatan

ini adalah pengering beku Karl Kolb Christ

LDC-1 dan spektrometer gamma yang dilengkapi

dengan detektor HPGe.

Penyiapan Cuplikan

Cuplikan hayati berupa darah dan

makanan dari jenis typycal diet dikering

bekukan dalam pen gering beku selama

2 x 24 jam sampai diperoleh serbuk kering

yang siap untuk dianalisis. Untuk cuplikan

lingkungan, sam pel dikeringkan sampai

diperoleh kadar air yang konstan. Serbuk

kering dimasukkan ke dalam vial dan

siap diiradiasi.

Iradiasi

Iradiasi dilakukan di sistem rabbit Reaktor

Serbaguna GA Siwabessy pada daya 1 MW

(fluks neutron 0,15 x 1012 n.cm·2.s·1) selama

5 menit. Untuk setiap jenis cuplikan (5 cuplikan

darah, 5 cuplikan makanan jenis typical diet,

5 cuplikan ling kung an) dilakukan iradiasi

sebanyak 1 kali.

Pencacahan dan Analisis

Cuplikan dan standar yang telah

diiradiasi dicacah selama 200 detik hingga

400 detik menggunakan spektrometer gamma

detektor HPGe dan dianalisis spektrumnya

menggunakan peranti lunak GENIE 2000 dan

Bandung NAA Utility. Pencacahan dilakukan

1 kali hingga 2 kali pad a setiap sampel. Hasil

anal isis unsur menggunakan daya iradiasi 1 MW

kemudian dibandingkan hasil anal is is

menggunakan daya iradiasi '15MW.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis unsur umur paro pendek

pada cuplikan hayati, makanan, dan lingkungan

Tabel 1. Unsur yang terdeteksi pada cuplikan
darah iradiasi 1 MW dan 15 MW

Unsur Energit112 (mnt)15MW
1

MWAI

1778,9 2,24-0

Br

616,91060,8-0

Ca

3084,4 8,7-0

CI

1642,437,300

I

442,325-0

K

1524,7741,600

Mg

843,89,45 0

Mn

846,7154,8

Na

1368,690000

Ti

320,15,8 0
V

1434,1 3,76

Keterangan : 0 terdeteksi
- tidak terdeteksi
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Tabel 2. Unsur yang terdeteksi pada cuplikan

makanan iradiasi 1 MW dan 15 MWUnsur

Energit1l2 (mnt)15MW1 MW

AI

1778,92,24-0

Br

616,91060,8 0
Ca

3084,4 8,7-0

CI

1642,437,300

I
442,325-0

K

1524,7741,600

Mg

843,89,45-0

Mn

846,7154,8-0

Na

1368,690000

Ti

320,15,8

V

1434,13,76

Keterangan : 0 terdeteksi
- tidal< terdeteksi

Tabel 3. Unsur yang terdeteksi pada cuplikan
lingkungan iradiasi 1 MW dan 15 MWUnsur

Energit1/2 (mnt)15MW1MW

AI

1778,92,2400

Br

616,91060,800

Ca

3084,4 8,700
CI

1642,437,300

I
442,325-0

K

1524,7741,600

Mg

843,89,4500
Mn

846,7154,800

Na

1368,690000

Ti

320,15,800

V

1434,1 3,7600

Keterangan : 0 terdeteksi
- tidak terdeteksi

ditampilkan pada Tabel 1 sampai dengan

Tabel 3. Pada daya 15 MW, fluks neutron

-1013 n.cm·2.s·1 sedangkan pada daya 1 MW

fluks neutron 0,15 x 1012 n.cm·2.s·1•

Pada cuplikan hayati, dalam hal ini diwakili

oleh cuplikan darah, analisis unsur dengan daya

iradiasi 15 MW menghasilkan 3 unsur, yaitu Na,

CI, dan K sedangkan pada daya 1 MW

menghasilkan 9 unsur. Hasil tersebutjuga sama

untuk cuplikan makanan. Adanya perbedaan

jumlah unsur terdeteksi disebabkan oleh

beberapa faktor di antaranya gangguan matriks

dari cuplikan dan unsur-unsur pengganggu pada

ISSN : 2085-2797

deteksi cuplikan yang mengandung unsur

dengan kadar yang sangat kecil [8]. Matriks

darah dan matriks makanan mengandung unsur

Na, CI, dan K dalam konsentrasi yang tinggi.

Tingginya kadar Na dan CI dalam makanan

disebabkan penambahan garam dapur dalam

proses memasak. Na, CI, dan K merupakan

komponen utama dalam darah [9].

Daya 15 MW yang digunakan untuk

iradiasi cuplikan darah dan makanan

menyebabkan unsur dengan kadar yang tinggi

seperti Na, CI, dan K keradioaktivitas-imbasnya

tinggi dan berpengaruh pad a dead time

pencacahan. Tingginya dead time menyebabkan

kesalahan pencacahan semakin tinggi dan

unsur-unsur dengan kadar rendah tidak akan

terdeteksi oleh detektor [10]. Secara umum, ada

dua cara yang digunakan untuk mengatasi

tingginya dead time pada saat pencacahan. Cara

yang pertama dengan menambah waktu cooling

dan cara kedua menambah jarak antara sampel

dan detektor. Namun, untuk unsur dengan umur

paro sang at pendek kedua cara terse but sulit

dilakukan terkait dengan peluruhan yang sangat

cepat. Pada daya 1 MW, aktivasi tidak akan

sebesar 15 MW sehingga unsur-unsur Na, CI,

dan K pada matriks seperti darah dan makanan

tidak akan mengganggu.

Pad a cuplikan lingkungan, analisis

unsur-unsur umur paro pendek yang terdeteksi

dengan daya iradiasi 1 MW dibandingkan dengan

15 MW tidak berbeda secara nyata. Berbeda

dengan cuplikan hayati dan cuplikan makanan

typical diet, pada cuplikan lingkungan gangguan

matriks cukup kecil sehingga hampir semua

unsur umur paro pendek terdeteksi baik pada

kedua daya iradiasi.
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Dari segi pengaturan waktu pendinginan

dan pencacahan, iradiasi dengan daya 1 MW

lebih menguntungkan dibandingkan daya

15 MW. Waktu pendinginan setelah iradiasi

15 MW lebih lama, yaitu ± 3 menit sedangkan

untuk 1 MW ± 1 men it. Dengan waktu

pending inan yang lebih sing kat, unsur-unsur

umur paro sangat pendek akan terdeteksi lebih

baik pada saat pencacahan.

Kemudahan aplikasi MN menggunakan

daya reaktor yang lebih kecil juga telah diteliti

sebelumnya di High Flux Isotope Reactor(HFIR)

di Oak Ridge National Laboratory, Amerika [1].

HFIR pada daya operasi normal menghasilkan

fluks neutron termal-4x1 0'4 n.cm-2.s". Analisis

unsur dilakukan menggunakan sistem pasangan

iradiasi. Iradiasi pertama dilakukan selama 6 detik

atau 7 detik diikuti dengan cacahan 2 hari

berikutnya. Iradiasi kedua dilakukan selama

60 detik dengan waktu tunda 6 hari atau 7 hari

lalu dicacah. Unsur-unsur yang terdeteksi

merupakan unsur dengan umur para dengan orde

hari sampai menit. Untuk unsur-unsur dengan

umur paro sang at pendek « 30 men it) seperti

AI, Mg, Ti dan V, fluks neutron yang terlalu tinggi

tidak cocok digunakan karena dibutuhkan waktu

iradiasi kurang dari 6 detik. Dengan

memperhitungkan ketidakpastian timing sistem

pneumatik (±-0,5 detik), lama iradiasi di bawah

6 detik kurang dapat diandalkan. Pada reaktor

riset dengan ciri fluks neutron 2 orde di bawah

HFIR, iradiasi pendek dilakukan selama 1 menit

hingga 2 men it, dan langsung dicacah untuk

mendapatkan unsur-unsur umur para pendek.

Namun apabila diterapkan di HFIR, pencacahan

tepat setelah iradiasi menyebabkan paparan

yang terlalu besar sehingga dari segi
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keselamatan tidak memenuhi syarat. Oleh

karena itu, pengukuran unsur-unsur umur

paro sangat pendek tidak bisa dilakukan

menggunakan HFIR. Pad a periode sleeping

reactor, yaitu setelah HFIR shutdown

(SCRAM), sebelum bahan bakar dikeluarkan,

fluks neutron turun dari -4 x 10'4 n.cm-2.s-'

menjadi -1 x 10'0 rl.cm-2.s-' dalam waktu satu

jam. Pada peri ode ini, iradiasi cuplikan

menghasilkan produk aktivasi unsur dengan umur

paro sangat pendek yang dapat terdeteksi

dengan lebih mudah dan aman. Unsur AI, Ti, V,

dan Mg dapat terdeteksi dengan baik pada

cuplikan geologi dengan walctu iradiasi selama

5 menit [1].

Keunggulan penggunaan daya reaktor

yang kecil untuk MN juga ditunjukkan oleh

reaktor riset IEA-R 1, yang memiliki daya pada

operasi normal sebesar 2 MW. Dengan daya

tersebut, kegiatan MN berjalan sangat baik

bahkan menjadi salah satu kegiatan utama di

reaktor IEA-R1. Seberapa aplikasi MN pada

analisis cuplikan hayati, makanan, dan

lingkungan telah dan sedang dikembangkan.

Pad a cuplikan makanan, beberapa unsur umur

paro pendek seperti Sr, Ca, CI, K, Mn, dan Na

dapat terdeteksi. Pada sampel lingkungan

seperti lichen, unsur umur paro pendek

terdeteksi meliputi AI, Sr, Ca, CI, K, Mg, Mn,

Na, Ti, dan V [11].

KESIMPULAN

Analisis dengan daya reaktor 1 MW pada

cuplikan hayati dan makanan mampu

mendeteksi 9 unsur, yaitu J\I, Sr, CI, Ca, I, K,

Mg, Ti, dan Na untuk cuplikan hayati danAI, Sr,

CI, Ca, I, K, Mg, Mn, dan Na untuk cuplikan
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makanan, sedangkan pada daya 15 MW hanya

terdeteksi 3 unsur (Na, CI dan K). Adapun pada

cuplikan lingkungan baik untuk daya 1 MW

maupun 15 MW jumlah unsur yang mampu

dideteksi tidak berbeda secara nyata. Secara

umum hasil analisis pada ketiga jenis cuplikan

menunjukkan bahwa unsur-unsur umur paro

pendek dapat terdeteksi lebih baik pada iradiasi

daya 1 MW daripada 15 MW. Masih perlu

dilakukan penelitian lebih mendalam pada waktu

iradiasi dan pencalcahan untuk mendapatkan

kondisi analisis yang optimum.
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