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BAB I

PENDAHULUAN

   

I. 1 Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup merupakan hal yang kerap terjadi sebagai 

pengaruh dari laju pembangunan terutama pengembangan di sektor perindustrian. 

Masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga terjadi di negara yang 

sudah maju seperti Jepang yang terkenal dengan tragedi minamata akibat dari 

pencemaran Hg (merkuri) yang menyebabkan sedikitnya 78 orang sakit parah dan 7 

orang diantaranya meninggal. Di Indonesia sendiri masalah lingkungan kerap 

disebabkan oleh sektor industri dengan residu hasil produksinya berupa limbah. 

Kandungan logam merkuri (Hg) dalam limbah cair akan membawa efek yang negatif 

bagi lingkungan dan juga manusia.

 Penanganan limbah secara tidak baik dapat menyebabkan polusi bagi 

lingkungan. Pembuangan  limbah cair di sungai menyebabkan turunnya kualitas air 

sungai sehingga tidak layak untuk konsumsi sehari-hari maupun digunakan untuk 

sektor pertanian dan perikanan. Berdasarkan penelitian air  sungai Bengawan Solo di 

daerah aliran Kebakramat didapati mengandung logam merkuri yang sudah diatas 

ambang batas ketentuan kementerian lingkungan hidup untuk keperluan konsumsi 

ataupun digunakan di bidang pertanian. Namun penduduk di daerah tersebut masih 

menggunakan air sungai Bengawan Solo untuk keperluan pengairan lahan pertanian. 

Bahkan mereka juga menggunakan air buangan pabrik untuk pengairan disaat musim 
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kemarau. Merkuri yang sudah bersenyawa dengan methyl jika terserap oleh 

tumbuhan dapat menghambat proses fotosintesis oleh kloroplas, pengambilan fosfat 

oleh mitokondria, dan oksidasi maleat serta askorbat dalam kultur jaringan. 

Kandungan Hg sebesar 2 mg/kg dalam tanah sudah bersifat racun.(Macnicol dan 

Beckett, 1985).   Sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi dampak yang 

merugikan harus diadakan kontrol terhadap kandungan unsur merkuri dalam lahan 

pertanian daerah tersebut.

Kandungan  unsur merkuri ataupun unsur lain dapat dianalisa menggunakan 

metode pengaktifan neutron. Prinsip dari metode ini adalah membuat unsur yang 

akan dianalisa menjadi teraktifasi dengan cara menembakinya dengan neutron. 

Hasilnya akan terjadi reaksi neutron-gamma yang dapat kita analisa untuk 

menentukan jenis dan kadar suatu unsur. Metode ini terkait erat dengan latar belakang 

penulis sebagai mahasiswa fisika dan merupakan implementasi dari proses 

pembelajaran penulis dibangku kuliah. 

Sinar gamma yang dikeluarkan oleh sampel akan ditangkap oleh detektor dan 

diolah menjadi pulsa listrik. Pulsa listrik dari detektor akan diproses lebih lanjut  oleh 

penguat awal dan peralatan elektronik berupa penganalisa saluran ganda (multi 

chanel analyzer, MCA) sehingga pada layar penganalisa dapat ditampilkan spektrum 

radiasi gamma yang ditangkap detektor. Nomor salur pada MCA sebanding dengan 

energi radiasi gamma yang tertangkap oleh detektor. Semakin besar energi radiasi 

gamma, semakin besar pula nomor salur tempat munculnya spektrum radiasi tersebut, 

demikian juga sebaliknya. Data tampilan spektrum tersebut dapat dipakai untuk 
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menganalisa unsur-unsur yang terkandung dalam sampel teraktivasi baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif. Setiap unsur radioaktif  memancarkan radiasi dengan 

energi yang berbeda-beda. Analisa kualitatif dapat dilakukan dengan cara 

menentukan letak (nomor salur) munculnya spektrum radiasi gamma. Dari analisa ini 

dapat diketahui jenis unsur yang terdapat di dalam sampel. Analisa kuantitatif 

dilakukan melalui pengukuran tinggi atau luas kurva spektrum radiasi gamma 

tersebut. Dari analisa ini dapat diketahui jumlah unsur yang terdapat di dalam sampel. 

Baik analisa kualitatif maupun kuantitatif dapat memberikan hasil pengukuran yang 

sangat teliti karena saat ini telah berhasil dikembangkan instrumentasi spektrometri 

radiasi dengan resolusi yang sangat tinggi. Hingga saat ini teknik APN merupakan 

teknik analisa yang paling sempurna untuk mendeteksi dan mengestimasi sejumlah 

besar unsur-unsur dalam suatu bahan dengan kadar yang sangat rendah (unsur 

kelumit). (http://www.elektroindonesia.com/elektro/inst34.html) 

Unsur kelumit biasanya terdapat dalam jumlah yang sangat kecil sehingga 

sulit diidentifikasi dengan teknik pemisahan kimia biasa. Teknik APN mampu 

mengidentifikasi unsur kelumit dalam orde bagian perjuta (ppm). Di samping itu 

teknik APN tidak terpengaruh oleh perlakuan kimia dan tidak merusak bahan yang 

yang dianalisa. Dengan teknik APN dimungkinkan analisa terhadap sekitar 50 jenis 

unsur yang berbeda dalam satu sampel yang dianalisa.

  Dengan tersedianya alat untuk melakukan analisa pengaktifan neutron di 

Batan, Jogjakarta, yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan unsur 
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dalam suatu bahan  maka sebagai integrasi proses pembelajaran di bangku kuliah 

penulis berusaha untuk menganalisa kandungan unsur logam merkuri dalam lahan 

pertanian di Desa Ngringo, Jaten, Karanganyar. Hal ini didasarkan pada sistem 

pengairan yang  berasal dari air buangan pabrik dan air sungai bengawan solo yang 

didalamnya terkandung logam berat dan juga penggunaan pestisida, sehingga 

nantinya dapat dilakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah terjadinya 

sedimentasi logam dalam lahan pertanian di wilayah tersebut.   

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian diatas maka pertanyaan yang akan coba dijawab melalui 

penelitian skripsi ini adalah ada tidaknya kandungan logam berat Hg dan seberapa 

besar konsentrasinya dalam lahan pertanian di desa Ngringo, Jaten, Karanganyar 

dengan menggunakan teknik Analisis Pengaktifan Neutron (APN).

1.3 Batasan Masalah

Penulisan Skripsi ini dibatasi pada analisa kualitatif dan kuantitatif unsur 

Merkuri (Hg) dalam tanah pertanian di desa Ngringo, Jaten, Karanganyar dengan 

menggunakan metode analisis pengaktifan neutron thermal. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti ada tidaknya dan konsentrasi unsur 

logam berat merkuri (Hg)  dalam lahan pertanian di daerah jaten kebakkramat 

karanganyar.

Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai sumbang saran untuk 

masyarakat sekitar  tentang kandungan logam berat dalam tanah pertanian dan juga 
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bagi pihak yang berkepentingan agar dapat melakukan tindakan yang dianggap perlu 

guna mencegah terjadinya sedimentasi logam merkuri (Hg) dalam lahan pertanian di 

wilayah tersebut.
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BAB II

DASAR TEORI

2.1 Neutron

Penemuan neutron ditandai dengan berbagai penelitian yang dilakukan oleh 

beberapa ilmuan. Sebelum ditemukanya neutron, inti atom dianggap tersusun atas 

proton dan elektron. Pada tahun 1932, Chadwick mengidentifikasi radiasi yang belum 

diketahui sebagai partikel netral dengan massa yang hampir sama dengan proton dan 

Chadwick dikenal sebagai penemu neutron. Kesimpulan yang dibuat oleh Heisenberg 

pada tahun yang sama bahwa inti atom tersusun atas proton dan neutron telah 

menolak anggapan elektron dalam inti sekaligus memberikan jawaban pertanyaan 

tentang struktur inti.(Atam P. Arya, 1966).

Reaksi yang terjadi antara neutron dengan materi merupakan reaksi inti yang 

secara umum di gambarkan dengan persamaan (Krane, 1987) :

bYXa   ...............................................................................(2.1)

dengan :

a  = partikel penumbuk

X = inti target

Y = inti hasil

b  = partikel hasil
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Biasanya a dan b merupakan nukleon atau nuklida ringan, tetapi terkadang b 

merupakan sinar gamma dan untuk hal seperti ini reaksinya disebut tangkapan 

radiatif. Jika a merupakan sinar gamma maka reaksinya disebut efek foto inti. 

Kekekalan energi relativistik total pada reaksi dasar menjadikan :

bbYYaaXX TcmTcmTcmTcm  2222 ..........................................(2.2)

dengan T merupakan energi kinetik ( 1/2mv, dengan pendekatan nonrelativistik pada 

energi rendah) dan m adalah massa diam. Nilai Q reaksi didapat menggunakan 

analogi nilai Q pada peluruhan radioaktif :

  2

2)(

cmmmm

cmmQ

bYaX

akhirawal




  ......................................................................(2.3)

Hal yang sama berlaku juga untuk energi kinetik : 

  2

2)(

cTTTT

cTTQ

aXbY

akhirawal




  ..........................................................................(2.4)

2.1.1 Interaksi Neutron dengan Materi

Neutron adalah partikel yang tidak memiliki muatan. Neutron mempunyai 

massa sebesar 1,008665 sma sama dengan 1838,5 kali massa elektron atau 1,004 kali 

massa proton. Sifat neutron yang tidak memiliki muatan menjadikan partikel ini tidak 

dipengaruhi oleh gaya coulomb dalam interaksinya dengan materi, sehingga neutron 

dengan energi sangat rendah sekalipun dapat mendekati bahkan menembus inti dan 

dapat menghasilkan reaksi inti.  

Ada beberapa jenis reaksi yang dapat terjadi antara neutron dengan materi.

a. Hamburan neutron
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Dalam peristiwa ini neutron mendekati inti atom dan arah geraknya segera 

dibelokkan oleh medan inti atau neutron benar-benar memasuki inti atom, namun 

sebelum terjadi reaksi neutron-inti neutron tersebut lepas lagi dari inti atom, sehingga 

inti atom dan neutron tidak mengalami perubahan bentuk. Hamburan ini dapat berupa 

hamburan elastis apabila keadaan inti tetap seperti semula (unexicited), dominan pada 

energi neutron rendah dari ~0,1 MeV sampai ~ 10 MeV. Jumlah momentum linier 

dan jumlah energi neutron datang dan energi inti target sebelum maupun sesudah 

tumbukan sama besar. Jika keadaan inti berubah menjadi tereksitasi (exicited) , 

dominan pada energi neutron di atas 10 MeV, maka hamburan yang terjadi adalah 

hamburan tak elastis. Sebagian energi neutron datang digunakan untuk mengeksitasi 

inti target sehingga jumlah momentum linier dan jumlah energi neutron datang dan 

energi inti target sebelum maupun sesudah tumbukan tidak sama besar.   

b. Tangkapan neutron

Neutron yang telah masuk ke dalam inti tetap tinggal di dalam inti. Dalam hal 

ini neutron mengalami interaksi yang dikenal sebagai tangkapan neutron (neutron 

capture). Interaksi jenis ini dapat mengakibatkan terpancarnya radiasi sekunder 

berupa γ, proton , deutron, α atau partikel yang lain.

ZXA + 0n
1                  ZCA+1*             ZYA+1 + γ

Dengan :

ZXA = inti target

0n
1   = neutron penembak

ZCA+1*  = inti gabung 



9

ZYA+1   = inti hasil

Reaksi ini  merupakan dasar dari analisis unsur kelumit dengan menggunakan metode 

analisis pengaktifan neutron.

c. Pemancaran partikel

Neutron yang ditembakan pada inti ringan akan mengakibatkan pemancaran 

partikel  seperti (n,p), (n,), (n,2n). Reaksi ini disebut reaksi pemancaran partikel. 

d. Reaksi fisi

Beberapa inti berat akan terbelah menjadi dua inti yang lebih ringan saat 

menangkap neutron. Reaksi ini dinamakan reaksi fisi.

Reaksi fisi 

1
0

92
36

141
56

236
92

235
92

1
0 3 nKrBaUUn 



1
0

94
38

140
54

236
92

235
92

1
0 2 nSrXeUUn 



fisi merupakan hasil interaksi inti dengan gaya coulomb dalam inti berat. Energi ikat 

inti total naik sesuai dengan nomor massa ,A, sedangkan energi tolakan coulomb 

proton naik lebih cepat sesuai nomor atom ,Z2. Energitika fisi dapat dipahami dari 

energi ikat per  nukleon. Inti berat dalam Uranium memiliki energi sekitar 7,6 MeV/ 

nukleon. Jika 238U terbelah menjadi dua bagian yang identik dengan A ≈119, yang 

memiliki energi ikat per nukleon 8,5 MeV. Untuk menuju sistem ikatan yang lebih 

kuat berarti energi harus dilepaskan. Energi berubah dari 

ikatan MeVU 18096,7238238
92  menjadi MeVPd 20335,81192119

46  . 

Sebagai konservasi energi, keadaan akhir harus menyertakan tambahan 214 MeV
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yang dapat muncul dalam berbagai bentuk ( emisi neutron, β, atau γ), tetapi sebagian 

besar (~80%) muncul sebagai energi kinetik karena tolakan coulomb mendorong 

kedua inti baru.(Krane, 1987) 

2.1.2 Produksi Neutron

Perkembangan ilmu dan teknologi mendorong majunya penelitian di bidang 

fisika inti. Produksi neutron merupakan juga salah satu efek kemajuan fisika inti. Saat 

ini produksi netron dapat dilakukan dalam reaktor nuklir dan akselerator.

1. Reaktor Nuklir

Neutron yang dihasilkan dalam reaktor nuklir mempunyai energi yang sangat 

tinggi. Neutron jenis ini disebut sebagai neutron cepat. Neutron cepat tidak dapat 

dipakai dengan efektif untuk membelah uranium. Oleh sebab itu di dalam reaktor 

dilakukan penurunan energi neutron dengan memperlambat gerakannya 

menggunakan bahan yang mengandung hidrogen dengan maksud terjadinya 

tumbukan elastis dengan proton dapat memperlambat neutron ke energi thermal. 

Bahan yang dapat digunakan untuk menurunkan energi neutron dan menyerap sedikit 

neutron  yaitu air, air berat (D2O) dan grafit.  Berdasarkan perbedaan energi  neutron 

dapat diklasifikasikan  menjadi 4 daerah energi, yaitu :

a. Neutron Thermal memiliki energi sekitar 0,025 eV

b. Neutron Epithermal memiliki energi sekitar 1 eV

c. Neutron Lambat memiliki energi sekitar 1 KeV

d. Neutron Cepat diatas 1 KeV
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Reaktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah reaktor Kartini yang 

merupakan reaktor riset jenis fluks neutron rendah (1013 n/cm2det), dengan tipe tangki 

bentuk silinder. Tangki reaktor terbuat dari alumunium dengan ketebalan 6 mm, 

berdiameter 2 m dan tinggi 6,25 m. Tangki berfungsi sebagai pemisah antara air 

sebagai pelambat neutron serta pendingin reaktor dengan beton perisai radiasi. Air 

dalam tangki ternormalisir pada ketinggian 5,9 m. Di dalam tangki diletakkan teras 

reaktor.

Teras reaktor terdiri dari kisi-kisi tempat dudukan elemen-elemen dummy dan 

batang-batang kendali. Teras dikelilingi grafit yang berfungsi sebagai reflektor. 

Reflektor berupa ring silinder terpasang menyelubungi teras dengan diameter 45,7 

cm, ketebalan 30,5 cm, tinggi 55,9 cm, dan massa 770 kg. Diameter teras ditambah 

reflektor 1,06 m, dan tingginya 0,58 m. Pada reflektor terdapat lekukan tempat 

iradiasi dalam teras. Reflektor diletakkan di dalam kaleng alumunium agar tidak 

terjadi kontak langsung antara air dengan grafit. Reflektor ditempatkan pada bangku 

reflektor dengan sedemikian rupa sehingga teras reaktor mempunyai kedudukan yang 

stabil di dasar tangki.

Bahan bakar reaktor adalah campuran homogen Uranium Zirkonium Hidrida 

dengan perkayaan U235 sebesar 20 % dan kandungan Uranium total 8% berat bahan 

bakar. Pada kedua ujung bahan bakar terdapat samarium tipis yang berfungsi sebagai 

racun dapat bakar dan grafit yang berfungsi sebagai reflektor ke arah axial. Bahan 
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bakar di dalam reaktor bereaksi dengan neutron sampai dihasilkan tingkat daya 

reaktor yang diinginkan.

Untuk menjaga  keseimbangan neutron di dalam reaktor Kartini digunakan 

tiga buah batang kendali yang berupa tabung alumunium. Batang kendali tersebut 

adalah: batang kendali kompensasi, batang kendali pengatur, dan batang kendali 

pengaman. Batang kendali di dalam teras dimasukkan ke dalam pipa-pipa pengarah 

batang kendali. Batang kendali pengatur berisi serbuk boron karbida (BaC) sebagai 

penyerap neutron. Batang kendali kompensasi berisi serbuk boron karbida dan batang 

kendali pengaman berisi grafit dan boral. Semua batang kendali mempunyai panjang 

yang sama (51 cm) dan dapat digerakkan dengan lintasan sepanjang 38 cm. Ujung 

atas batang kendali dihubungkan dengan motor penggerak batang kendali. (Erman 

Taer, 1995) dalam Anastacia Daniek Wijaya, 2002).

2. Akselerator

Dalam akselerator neutron diproduksi dengan cara mempercepat partikel 

bermuatan (contoh : proton, elektron) dan menumbukkannya pada suatu target. 

Dalam tumbukan tersebut terjadi reaksi inti yang menghasilkan neutron. Energi 

neutron cepat yang dihasilkan berbeda-beda dan tergantung kepada target, proyektil 

yang ditembakkan, energi proyektil dan sudut pancaran neutron dari bahan sasaran. 

Neutron yang dihasilkan oleh akselerator adalah neutron cepat dan dapat dikatakan 

bertenaga tunggal (monoenergetik). Reaksi yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan neutron dari akselerator antara lain (Arya, 1966) :
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1H
2 + d                  2He3 + n + 3,28 MeV (reaksi D-D) 

1H
3 + d                  2He4 + n + 17,6 MeV (reaksi D-T) 

4Be9 + d                  5Be10 + n + 4,38 MeV 

1H
3 + p                  2He3 + n - 0,764 MeV 

3Li7 + p                  4Be7 + n - 1,65 MeV 

Reaksi D-D dan D-T lebih sering digunakan dengan mempercepat deutron ke energi 

100 keV sampai 200 keV. Energi neutron dari akselerator dapat ditentukan dengan 

kinematika nonrelativistik dalam  persamaan berikut :

  cos
2

11 2

1

yxyx
yy

x
x

y

x
y kkmm

MM

m
k

M

m
kQ 





















 .............................(2.5)

dengan :

Q = energi hasil reaksi (MeV)

mx = massa atom partikel penembak (MeV/c2)

my = massa neutron hasil reaksi (MeV/c2)

My = massa atom hasil reaksi (MeV/c2)

kx = energi kinetik partikel penembak (MeV)

ky = energi kinetik neutron hasil reaksi (MeV)

  = sudut pancaran neutron terhadap arah partikel penembak 

 Dengan menggunakan akselerator sebagai sumber neutron, unsur-unsur 

ringan seperti nitrogen dan oksigen dapat dianalisis dengan teknik APNC.

2.2 Analisis Pengaktifan Neutron
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Teknik analisis pengaktifan neutron ditemukan pada tahun 1936 oleh George 

Hevesy yang berkebangsaan Hongaria, ketika ia mencoba menentukan impuritas 

disporsium dalam cuplikan yttrium dengan cara menembaki cuplikan tersebut dengan 

neutron. Dalam teknik APN, cuplikan yang akan dianalisis diiradiasi dengan 

menggunakan suatu sumber neutron. Inti atom unsur-unsur yang berada dalam 

cuplikan tersebut akan menangkap neutron dan berubah menjadi radioaktif. Setelah 

paparan radiasi neutron cukup, cuplikan dikeluarkan dari sumber neutron. Sinar-γ 

yang dipancarkan oleh berbagai unsur dalam cuplikan dapat dianalisis dengan 

spektrometri-γ. Salah satu reaksi inti yang terjadi dalam teknik ini adalah:

Reaksi Merkuri )( 197
80

197
80

1
0

196
80   HgHgnHg

       (a)                                       (b)                                   (c)

           Gambar 2.1 Prinsip dasar Analisis Pengaktifan Neutron

(a) Sampel terdiri atas bahan dasar (      ), (     ), dan unsur kelumit (    ).

(b) Sampel diiradiasi dengan neutron dan membuat beberapa atom menjadi        

radioaktif (      ,       ,       ).

1

2
3 1

Netron 
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(c) Sinar Gamma yang dipancarkan oleh sampel menghasilkan data kualitatif dan 

kuantitatif unsur-unsur dalam sampel.

Aktivitas  sampel hasil penangkapan neutron adalah sebesar:

)1(602.0 te
A

m   .....................................................(2.6)

dengan m merupakan massa dari isotop dengan nomor massa A,  adalah tampang 

lintang reaksi, dan  adalah fluks neutron. Waktu (t) adalah lamanya iradiasi 

dilakukan.  

Dalam suatu sampel, setiap nuklida mempunyai kemampuan yang berbeda dalam 

menangkap neutron. Ukuran kemampuan  penangkapan neutron dinyatakan dalam 

suatu besaran yang disebut tampang serapan neutron (neutron absorption cross 

section). 

                                                            =  R2......................................................(2.7)

Jika kerapatan zat inti dianggap konstan, maka volume inti akan sebanding dengan 

jumlah nukleon, A yang terdapat di dalamnya. Untuk bentuk yang simetris bola, 

maka kita dapati bahwa :

V = 





 3

03

4
r  A

Jari-jari inti, R, menjadi 

R = r0A 3

1

r0 untuk distribusi massa bernilai 1,4 fm, untuk distribusi muatan bernilai 1,2 fm. Jari-

jari inti atom dapat ditulis menjadi :
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R = 1,4 A 3

1

 x 10-13cm , 1fm = 10-15m

   A = nomor massa

Analisis pengaktifan neutron menggunakan reaktor atom sebagai sumber 

neutron tidak dapat dipakai untuk menganalisis unsur dengan berat atom ringan 

seperti nitrogen, oksigen dan sebagainya. 

2.3. Radioaktifitas

Radioaktifitas merupakan gejala pemancaran radiasi gelombang 

elektromagnetik  atau partikel secara spontan yang berasal dari perubahan inti atom. 

Bahan yang mempunyai gejala ini disebut bahan radioaktif. Perubahan dalam inti 

atom mengakibatkan perubahan dari suatu unsur ke unsur yang lain, peristiwa 

demikian disebut juga disintegrasi inti atau peluruhan radioaktif. 

2.3.1 Hukum Peluruhan Radioaktif

Bukti-bukti eksperimental menunjukan bahwa peluruhan radioaktif mengikuti 

hukam eksponensial. Sangat dimungkinkan untuk menurunkan hukum ini jika 

diasumsikan peluruhan merupakan murni statistik. Hal ini juga berimplikasi bahwa 

tidak mungkin bagi kita untuk memprediksi atom mana yang akan meluruh pada 

waktu berikutnya. Jika ada N atom yang tidak meluruh pada suatu waktu yang telah 

ditentukan jumlah dN yang akan meluruh dengan waktu yang sangat pendek, dt 

diberikan oleh persamaan  

dN = -λ dtN    .................................................................. (2.8)
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dapat juga ditulis menjadi

  dt -     
N

dN t

0
 
N

No

 ......................................................... (2.9)

Dengan λ dt adalah kemungkinan peluruhan atom pada interval waktu dt. Persamaan 

ini menerangkan jumlah peluruhan pada interval waktu dt adalah seimbang dengan 

jumlah atom N. Tanda negatif menandakan bahwa N berkurang seiring bertambahnya 

t. Jika persamaan (2.9) diintegralkan dengan asumsi pada saat waktu t = 0 dan jumlah 

atom-atom radioaktif yang adalah N0 maka persamaannya akan menjadi

N(t) = N0 e
-λt   .................................................................. (2.10)

N(t) merupakan jumlah atom-atom radioaktif pada saat t. Probabilitas (λ) yang 

digunakan dalam persamaan di atas disebut konstanta peluruhan. 

Jumlah atom yang akan meluruh dalam suatu satuan waktu lebih menarik 

ketimbang mengetahui jumlah absolut atom-atom yang ada didalam sampel 

radioaktif. Hal ini ditunjukan dengan aktifitas sampel radioaktif yang didefinisikan 

sebagai jumlah peluruhan per detik suatu sampel. Dari persamaan (2.10) kita 

dapatkan

          teN
dt

dN
Aktivitas   0 ...............................(2.11)

                                            N

Hubungan antara aktivitas awal (A0) dengan aktivitas sesudah t (At) adalah
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                      t-
  0   

et  ...........................................(2.12)

Aktifitas dari suatu sampel bergantung pada jumlah N atom radioaktif saat itu 

dan konstanta peluruhan, λ. Hal lain yang juga penting dalam radioaktifitas adalah 

waktu paruh yang dinotasikan oleh t1/2. Waktu paruh didefinisikan sebagai suatu 

rentang waktu saat aktifitas menurun  setengah dari aktifitas awal. Karena aktifitas 

berhubungan dengan jumlah atom, maka t1/2 juga sebanding dengan rentang waktu 

dimana jumlah atom berkurang setengah dari awalnya. Dengan mensubtitusi N=N0/2 

dan t = t1/2 pada persamaan (2.10) menghasilkan

                                N0 / 2 = N0 e
-λt1/2       .................................................(2.13)

atau

t1/2  = ln 2 / λ  = 0,693 / λ      ............................................ (2.14)

karena satuan dari t1/2 adalah waktu, maka satuan dari λ adalah per waktu sebagai 

contoh adalah per detik (det-1). Satu hal yang juga penting dari radioaktifitas adalah 

waktu hidup rata-rata dari suatu sampel radioaktif.(Arya, 1966) 

2.3.2 Peluruhan  Gamma

Peluruhan gamma terjadi pada sebuah inti yang berada pada keadaan 

tereksitasi. Inti akan melakukan transisi ke suatu keadaan energi yang lebih rendah 

dengan memancarkan sebuah foton yang disebut dengan sinar gamma. Energi foton 

sinar gamma diberikan oleh pernyataan:

                                          E = Ei – Ef – Tr.....................................................(2.15)
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dengan:

E = energi foton gamma

Ei = energi keadaan awal inti

Ef = energi keadaan akhir inti

Tr = energi kinetik recoil

Pada saat memancarkan sinar gamma, inti tidak lagi dalam keaadaan diam. 

Inti akan mengalami tolakan momentum dengan arah yang berlawanan dengan foton 

gamma. Energi tolakan momentum untuk energi sinar gamma yang rendah biasanya 

kurang dari 1 eV sehingga efeknya dapat diabaikan. Energi sinar gamma memiliki 

jangkauan dari puluhan keV hingga MeV.(Krane, 1987)

Sinar gamma tidak memiliki muatan dan massa, sehingga  dalam peluruhan 

gamma muatan dan massa inti tidak berubah. Peluruhan gamma menuju ke keadaan 

dasar dapat ditulis seperti berikut:

         )()(  AA ZZ

Kebanyakan inti tereksitasi yang mengalami peluruhan gamma memiliki waktu paruh 

singkat dalam orde 10-14 det.

2.4. Interaksi Sinar Gamma dengan Detektor

Sinar-γ yang berinteraksi dengan detektor akan mengalami proses efek 

fotolistrik, hamburan compton, dan pembentukan pasangan. Melalui ketiga proses ini 
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sinar-γ menyerahkan sebagian atau seluruh energinya pada materi detektor dan 

sebagai hasilnya dilepaskan elektron-elektron bebas yang dipergunakan dalam proses 

deteksi selanjutnya. Foton γ yang mengalami efek fotolistrik dalam interaksinya 

dengan detektor akan menyerahkan seluruh energinya pada elektron kulit K dari 

detektor. energi ikat elektron K pada Germanium besarnya adalah 10 keV, maka jika 

foton-γ yang mengalami fotolistrik adalah E0 keV maka foto elektron yang 

dibebaskan akan mempunyai energi sebesar (E0 – 10) keV. Setelah fotoelektron 

dibebaskan dari sistem atom, maka sebagai akibat pengaturan kembali konfigurasi 

elektron akan dipancarkan sinar-X atau elektron auger. Hampir semua sinar-X ini 

akan langsung diserap oleh bahan detektor dan energinya diserahkan pada 

fotoelektron yang dilepaskan. Energi yang diserap oleh bahan detektor selanjutnya 

diubah menjadi pulsa-pulsa yang tingginya sebanding dengan E0. Hal ini ditunjukan 

dengan munculnya puncak seperti fungsi Gauss pada nomor salur yang bersesuaian 

dengan energi E0  keV. Puncak ini dinamakan puncak fotolistrik atau photopeak. 

Selain mengalami efek fotolistrik, sebagian dari foton gamma yang mengenai 

detektor akan mengalami hamburan Compton. Foton gamma akan menyerahkan 

sebagian energinya pada elektron compton. Energi elektron compton akan  

diserahkan pada kristal detektor sementara sinar gamma yang terhambur dapat keluar 

dari detektor atau dapat berinteraksi kembali dengan detektor. Selain berinteraksi 

dengan detektor, sinar gamma yang dideteksi juga berinteraksi dengan materi perisai 

detektor yang terbuat dari timbal (Pb). Foton terhambur yang dihasilkan oleh 

interaksi sinar gamma dengan timbal dapat masuk ke dalam detektor dan dideteksi. 
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Interaksi sinar gamma berenergi 1,002 MeV dengan medan inti dapat 

mengakibatkan hilangnya  foton gamma dan membentuk pasangan elektron-positron. 

Energi sinar gamma awal terbagi untuk membentuk pasangan tersebut. Elektron akan 

menyerahkan energinya ke kristal detektor, sedangkan positron akan bergabung 

dengan elektron yang lain kemudian mengalami pemusnahan dengan memancarkan 

dua foton yang bertolak belakang dan masing-masing mempunyai energi sebesar 

0,511 MeV. Kedua foton ini dapat berinteraksi dengan detektor melalui proses 

fotolistrik maupun hamburan compton atau keluar dari detektor. Jika hanya satu dari 

dua foton yang berinteraksi dengan detektor, maka foton tersebut akan mengalami 

berbagai proses hingga seluruh energinya terserap oleh kristal detektor dan 

menimbulkan puncak yang tingginya (E0 –  0,511) MeV yang disebut dengan puncak 

lolos tunggal. Puncak yang lain sebesar (E0 – 1.022) MeV juga akan timbul jika 

kedua foton anihilasi lolos dari detektor, sedangkan jika kedua foton berinteraksi 

dengan detektor dan menyerahkan seluruh energinya pada kristal detektor  maka akan 

timbul puncak dengan energi sebasar E0. Meskipun  batas energi minimum  agar 

dapat terjadi pembentukan pasangan adalah 1,022 MeV, gejala ini biasanya tidak 

teramati untuk energi sinar gamma dibawah 1,5 MeV. (Wisnu Susetyo, 1988)

2.5. Spektrometer Gamma

Spektrometri-γ dapat didefinisikan sebagai suatu cara pengukuran dan 

identifikasi zat-zat radioaktif dengan cara mengamati spektrum  karakteristik yang 

ditimbulkan oleh interaksi foton gamma yang dipancarkan oleh zat-zat radioaktif 

tersebut dengan materi detektor. Untuk memahami prinsip kerja  spektrometri gamma 
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diperlukan pengertian dasar tentang struktur atom, gejala radioaktivitas, interaksi 

gelombang elektromagnetik dengan materi, detektor, dan perangkat elektronik 

spektrometer-γ.(Wisnu Susetyo,1988)

Teknik APN memanfaatkan reaksi neutron-gamma, dimana setalah diiradiasi 

dengan sumber neutron sampel yang akan dianalisa berubah menjadi zat radioaktif 

yang memancarkan radiasi sinar gamma. Untuk keperluan analisa sampel digunakan 

peralatan spektrometer gamma yang terdiri dari detektor dan seperangkat alat 

elektronik spektrometer gamma.

Gambar 2.2 Skema Perangkat Spektrometer Gamma

2.5.1. Detektor Sinar Gamma  

Dalam penelitian ini detektor yang tersedia untuk mendeteksi sinar gamma 

adalah detektor HpGe (canberra). Detektor ini merupakan  jenis detektor 

semikonduktor. Sinar gamma mengenai detektor akan membentuk pasangan elektron 

–hole pada daerah intrinsik dalam detektor. Pengaruh medan listrik yang dikenakan 

menyebabkan elekron bergerak menuju lapisan-n dan hole akan bergerak menuju 

lapisan-p. Pada ujung-ujung elektroda, elektron dan hole akan mengakibatkan 

Detektor Pre amplifier Amplifier MCA

DisplayPower supply
High Voltage
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perubahan beda potensial yang menimbulkan signal pulsa. Tinggi pulsa yang 

dihasilkan sebanding dengan tenaga sinar gamma yang berinteraksi dengan detektor.

Ukuran daya pisah detektor dinyatakan dengan lebar setengah tinggi 

maksimum atau lebih dikenal dengan FWHM (Full Width Half Maximum). Daya 

pisah atau resolusi detektor adalah kemampuan detektor untuk memisahkan dua 

puncak spektrum gamma yang mempunyai energi berdekatan. Nilai FWHM yang 

kecil menunjukan daya pisah detektor yang tinggi dan nilai FWHM yang besar 

menunjukan daya pisah detektor yang rendah. (Wisnu Susetyo, 1988)

Gambar 2.3 Perangkat detektor HpGe

Pulsa-pulsa yang dibentuk oleh detektor kemudian diproses secara elektronik 

dalam serangkaian peralatan yang membetuk peralatan spektrometer gamma. Pulsa 

akan diperkuat oleh preamp dan amplifier. Setelah diperkuat pulsa akan dipilah-pilah 
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berdasarkan tingginya oleh alat multi chanel analyzer (MCA). Keluaran dari MCA 

berupa salur-salur dengan nomor salur tertentu hasil dari akumulasi cacah pulsa 

dengan tinggi tertentu selama selang waktu pencacahan.  Tampilannya secara analog 

dapat dilihat spektrum gamma pada layar MCA atau melalui plotter.

2.5.2 Penguat awal (Pre Amplifier) 

Tujuan utama digunakan penguat awal (preamplifier) adalah untuk 

menurunkan amplifikasi awal terhadap pulsa keluaran detektor, untuk melakukan 

pembentukan pulsa pendahuluan, untuk mencocokan impedansi keluaran detektor 

dengan kabel signal masuk ke penguat, untuk mengadakan perubahan muatan 

menjadi tegangan pada keluaran detektor. Selain itu, penguat awal juga memegang 

peran penting untuk mengurangi derau (noise). 

Penguat awal dipisahkan dari sumber tegangan tinggi oleh sebuah kapasitor. 

Waktu timbul pulsa tergantung dari waktu pengumpulan muatan, waktu jatuh pulsa 

merupakan tetapan waktu RC yang merupakan sifat karakteristik penguat awal. 

Waktu timbul berkisar dari beberapa nano sekon sampai beberapa mikro sekon, 

sementara waktu jatuh sekitar 50 mikro sekon.

Ada dua macam penguat awal yaitu penguat awal peka muatan dan peka 

tegangan. Detektor zat padat menggunakan penguat awal peka muatan. Keluaran dari 

penguat awal jenis ini merupakan  pulsa tegangan yang sebanding dengan muatan 

yang masuk.



25

2.5.3 Penguat (Amplifier)

Pulsa keluaran detektor telah diubah dari pulsa muatan ke pulsa tegangan oleh 

penguat awal. Selanjutnya pulsa tersebut dikirim sebagai masukan dari penguat. 

Penguat yang dipakai adalah jenis penguat peka tegangan atau penguat linier. Pulsa 

dipertinggi sampai mencapai amplitudo yang dapat dianalisis dengan alat 

penganalisis tinggi pulsa. Penguat berfungsi untuk mempertinggi pulsa selain itu 

berfungsi untuk memberi bentuk pulsa.

2.5.4 Penganalisis Saluran Ganda (MCA)

Penganalisis saluran ganda boleh dianggap gabungan dari banyak penganalisis 

saluran tunggal dan dapat membuat sepektrum- secara sekaligus. Fungsi utama 

MCA adalah mengolah dan membuat kurva grafik spektrum tinggi pulsa yang masuk 

sehingga diperoleh hubungan antara tinggi pulsa yang ditunjukan oleh nomor salur 

dengan jumlah cacah tiap salur.

Gambar 2.4 Kartu MCA berbasis PC dengan slot masukan ISA
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2.6 Pengawasan Polusi Tanah

Tanah merupakan tempat berlabuh bagi kebanyakan polutan dan juga 

bertindak sebagai filter yang melindungi air tanah dari polusi. Komposisi unsur dalam 

tanah tidak berfluktuasi temporal seperti yang terdapat dalam air atau udara. Sebagai 

akibatnya tanah yang dianalisa komposisinya tidak harus dimonitor secara teratur. 

Waktu untuk melakukan analisa terhadap tanah tidaklah sekritis fluida. Hal ini 

memudahkan pengambilan sampel tanah pertanian dan tidak merugikan petani. 

Pengambilan sampel tanah untuk polutan yang berupa endapan atmosfer dilakukan 

sampai kedalaman 5 cm dari permukaan tanah. Untuk polutan yang berasal dari 

pupuk atau pengairan dilakukan sampai kedalaman 15 cm, sedangkan sampel untuk 

mengetahui profil tanah diambil sampai kedalaman 45 cm. 

Polusi logam berat dapat mempengaruhi seluruh komponen lingkungan tapi 

efeknya bertahan paling lama dalam tanah dikarenakan penyerapan yang relatif kuat 

dari banyak logam ke dalam humus dan koloid lempung dalam tanah. Tidak seperti 

polutan organik yang dapat diurai, logam akan bertahan sebagai atom logam 

walaupun persenyawaanya dapat berubah seiring waktu akibat pengikatan molekul 

organik atau perubahan kondisi tanah. Penyerapan ion-ion logam lewat pertukaran 

kation tergantung pada sifat dari logam ( valensi, jari-jari, derajat hidrasi, dan 

kordinasinya dengan oksigen), pH, kondisi redoks, sifat alami penyerap, konsentrasi 

dan sifat dari logam lain yang ada, dan kehadiran pelarut pengikat.Secara umum 

hampir semua logam lebih dapat larut dalam pH yang rendah sehingga masalah 

keracunan lebih berbahaya dalam daerah berlingkungan asam.
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Arsenik, Hg, Co, Se,Te, Pb, dan Ti dapat mengalami proses persenyawaan 

dengan metil dalam lingkungan dengan perantara enzim yang dikeluarkan oleh 

mikroorganisme (biometilasi) dan juga reaksi kimia abiotik. Bakteri yang 

berhubungan dengan proses metilasi dapat ditemukan pada endapan dasar sungai, 

danau, perairan pantai, laut, tanah, dan saluran pencernaan hewan (termasuk 

manusia). Persenyawaan dengan metil menimbulkan efek yang radikal pada sifat 

unsur sebagai komponen lingkungan, terutama terdapatnya pada jaringan hidup dan 

sifat racunnya. Sebagai contoh monometil merkuri (CH3Hg+), bentuk paling racun 

dari Hg, bersifat lipophyllic, terakumulasi dalam lemak tubuh dan merupakan satu-

satunya logam berat yang menunjukan bioakumulasi dalam rantai makanan. (B. J. 

Alloway dan D. C. Ayres, 1997)   

2.7. Logam Merkuri

Quick Silver atau yang lebih dikenal dengan merkuri (Hg), termasuk group II 

B dalam tabel periodik, adalah satu-satunya trace element yang mempunyai sifat cair 

pada temperatur ruang  dengan spesifik gravity dan daya hantar listrik yang tinggi. 

Logam murninya berwarna keperakan, tak berbau, mengkilap, akan menguap jika 

dipanaskan sampai suhu 357 0C. Karena sifat-sifat tersebut, merkuri banyak 

digunakan baik dalam kegiatan perindustrian maupun laboratorium. Merkuri yang 

terdapat dalam limbah diperairan umum diubah oleh aktifitas mikro organisme 

menjadi komponen methyl merkuri (CH3-Hg) yang memiliki sifat racun dan daya 

ikat yang kuat disamping kelarutannya yang tinggi dalam tubuh hewan air. Diantara 
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berbagai logam berat merkuri digolongkan sebagai pencemar paling berbahaya. 

<http:/www.webelements.com>  

Kadar merkuri yang tinggi pada perairan dan tanah umumnya diakibatkan 

oleh buangan industri dan akibat sampingan dari penggunaan senyawa-senyawa 

merkuri di bidang pertanian. Merkuri dapat berada dalam bentuk metal, senyawa-

senyawa anorganik maupun organik. Pencemaran perairan oleh merkuri mempunyai 

pengaruh  terhadap ekosistem setempat yang disebabkan oleh sifatnya yang stabil 

dalam sedimen, kelarutannya yang rendah dalam air dan kemudahannya diserap dan 

terkumpul dalam jaringan tubuh organisme air. Nilai ambang batas merkuri dalam 

tanah adalah kurang dari 2 mg/kg (2 ppm). .(Macnicol dan Beckett, 1985).  Nilai 

ambang batas yaitu suatu keadaan dimana suatu larutan dianggap belum 

membahayakan. Pengaruh pencemaran merkuri terhadap ekologi bersifat jangka 

panjang meliputi kerusakan struktur komunitas, keturunan, jaringan makanan, 

tingkah laku hewan air, fisiologi, resistensi, maupun pengaruh yang bersifat sinergis. 

Pengaruh pada tumbuhan air bersifat linier, yaitu semakin tinggi kadar merkuri 

semakin besar pengaruh racunnya.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bidang Reaktor Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Teknologi Maju, Badan Tenaga Nuklir (BATAN) Yogyakarta. 

Pengerjaannya dilaksanakan  dari bulan Januari 2003 sampai Juni 2003.

3.2 Alat dan Bahan`

3.2.1 Alat Penelitian

Dalam penelitian ini alat yang digunakan adalah sebagai berikut :

     a. Fasilitas Iradiasi Lazy Susan Reaktor Kartini P3TM, BATAN

Fluks Neutron rata-rata: 5,1 x 1010 cm-2dt-1

Daya : 100Kw

Kapasitas : 40 Kapsul

b. Spektrometer- 

-  Detektor HpGe (CANBERRA)

    Tipe koaksial, No Seri: GC 1018

- Pre Amplifier (CANBERRA)

No Seri: 2002 C 
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- Amplifier (ORTEC)

No Seri: 572

- Sumber tegangan tinggi (HV) dengan tegangan 3 KV  (ORTEC)

No Seri: 495

- Cryostat (CANBERRA)

No Seri: 7500

- Penganalisis salur ganda (MCA)

Model: Accuspec A dengan on board ADC

Jumlah salur yang dipakai: 2000 salur

- Komputer dengan sistem operasi Dos

c. Wadah cuplikan: botol polietelin 

d. Pipet ukur, tissue, dan air suling Bidest.

3.2.2 Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini bahan yang yang digunakan adalah tanah yang berasal 

dari lahan pertanian yang pengairannya berasal dari air buangan pabrik dan air sungai 

bengawan solo. Cuplikan standar untuk analisis kuantitatif secara nisbi yang 

digunakan adalah Hg. Sumber acuan yang digunakan adalah 152Eu.



31

3.3 Prosedur Kerja

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap untuk melakukan penelitian, 

yaitu preparasi sampel, mengaktivasi sampel, mencacah aktivitas sampel, kemudian 

menganalisis sampel secara kualitatif dan kuantitatif.

3.3.1 Preparasi Sampel

Sampel yang diambil dari tanah pertanian didesa Ngringo, Jaten, Karanganyar 

dalam keadaan basah selanjutnya dikeringkan. Sample diambil dengan kedalaman 

sampai 15 cm dari permukaan.  Pengeringan sampel dilakukan dalam suhu kamar 

agar unsur yang akan dianalisa tidak  menguap. Dalam keadaan kering  sampel 

dihaluskan kemudian ditimbang dan dimasukan kedalam botol polyetilen.

3.3.2 Aktivasi Sampel

Sampel diaktivasi di dalam reaktor dengan ditembaki neutron. Aktivasi 

dilakukan selama 24 jam dari pukul 09.08 sampai 21.08. Setelah diaktivasi sampel 

dibiarkan selama beberapa sesuai dengan waktu paruhnya agar didapatkan puncak 

yang bersih yang tidak terganggu oleh puncak puncak yang memiliki energi yang 

sama saat menghitung laju cacah.

3.3.3 Pencacahan Sampel

Penghitungan laju cacah dilakukan setelah sampel dibiarkan selama beberapa 

waktu, menyesuaikan waktu paruhnya, dengan menggunakan perangkat spektrometer 
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gamma. Sebelum proses pencacahan dilakukan terlebih dahulu dilakukan kalibrasi 

perangkat spektrometer gamma. Ada dua jenis kalibrasi dalam proses ini, yaitu :

1. Kalibrasi Tenaga

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa tinggi pulsa yang dihasilkan oleh 

detektor dan penguat setara dengan tenaga sinar gamma yang mengenai detector. 

Cacah pulsa-pulsa yang mempunyai tinggi sama dicatat dalam suatu salur dengan 

nomor tertentu. Dengan demikian nomor salur penganalisis salur ganda juga 

sebanding dengan tenaga sinar gamma. Dengan dasar ini maka perlu dicari hubungan 

antara nomor salur dan tenaga. Hal ini dapat dilakukan dengan mencacah suatu 

sumber radioaktif acuan yang sudah diketahui tenaganya dengan tepat. Sumber acuan 

yang digunakan adalah 152Eu yang mempunyai puncak gamma tersebar merata dari 

energi rendah sampai energi tinggi. Apabila dibuat plot tenaga sinar gamma acuan  

versus nomor saluran puncak serapan total masing-masing akan didapatkan garis 

lurus. Plot semacam ini dinamakan dengan kurva kalibrasi tenaga. Bentuk pernyataan 

matematis untuk persamaan garis lurus adalah :

                                              Y = aX + b    

Y mewakili tenaga dan X mewakili nomor salur maka untuk setiap pengukuran 

puncak-puncak gamma sumber acuan akan didapat sepasang harga (Xi,Yi). Jika 

dilakukan pengukuran sebanyak n kali maka dapat ditentukan harga slope a dan titik 

potong b secara regresi linier sebagai berikut :
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Kalibrasi tenaga diperlukan untuk tujuan analisis kualitatif spektrometri gamma. 

Setelah dilakukan kalibrasi selanjutnya dapat dilakukan pengukuran cuplikan dengan 

kondisi alat tepat sama dengan kondisi kalibrasi.

2. Kalibrasi Efisiensi

Analisis kuantitatif secara mutlak dalam spektrometer gamma membutuhkan 

kalibrasi efisiensi. Dalam penelitian ini analisis kuantitatif dilakukan secar nisbi 

sehingga kalibrasi efisiensi tidak dilakukan.

3.3.4 Analisis Data Hasil Pencacahan

Hasil yang didapat dari pengukuran laju cacah adalah dalam besaran cps 

(count per secon) atau biasa disebut cacah per detik. Data ini selanjutnya dianalisis 

secara kualitatif dan kuantitatif.

1. Analisis kualitatif

Energi  sinar gamma yang dipancarkan oleh suatu radionuklida adalah salah 

satu sifat karakteristik dari radionuklida tersebut. Sebagai contoh, apabila didapatkan 

puncak gamma dengan energi 1173 keV dan 1332 keV maka hampir dapat dipastikan 

bahwa dalam radionuklida tersebut terdapat radionuklida 60Co. Daftar energi sinar 
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gamma dari berbagai radionuklida tersusun dalam tabel isotop. Tabel isotop berisi 

informasi daftar isotop dengan tenaga dan waktu paruhnya.

2. Analisis Kuantitatif

Setelah puncak-puncak dalam spektrum gamma () cuplikan selesai diidentifikasi 

barulah analisis kuantitafif dapat dilakukan. Radionuklida yang akan ditentukan bisa 

mempunyai beberapa puncak dalam spektrum cuplikan tersebut.

Penentuan puncak didasarkan atas 3 kriteria, yaitu:

1. Dipilih puncak dengan intensitas mutlak (Y) yang paling besar. Dengan perkataan 

lain, dipilih puncak yang mempunyai laju cacah (cps) paling besar. Hal ini perlu 

dilakukan untuk memperkecil ralat pengukuran, khususnya penting diperhatikan 

untuk cuplikan aktivitas rendah.

2. Dipilih puncak yang mempunyai tenaga sinar- paling tinggi. Hal ini perlu 

dilakukan mengingat puncak dengan tenaga yang lebih rendah akan mengalami 

pengaruh agihan compton yang lebih besar dan puncak nuklida-nuklida lain dengan 

tenaga yang lebih tinggi. Pengaruh semacam ini disebut efek matrix.

3. Dipilih puncak yang tidak terkena penimbrungan puncak nuklida lain yang tidak 

dapat dipisahkan oleh detektor. Penimbrung puncak yang demikian tentu saja akan 

memberikan hasil analisis yang lebih tinggi dari pada yang seharusnya.

Analisis kuantitatif dilakukan secara nisbi. Dalam penentuan kuantitatif secara 

nisbi digunakan suatu zat standar yang mempunyai matrix kira-kira sama dengan 
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matrix cuplikan. Kadar unsur-unsur tertentu dalam standart itu telah diketahui dengan 

pasti. Sedapat mungkin kadar unsur yang akan ditentukan dalam cuplikan kurang 

lebih sama dengan kadar unsur tersebut dalam standar.

Standar tersebut disiapkan persis seperti cuplikan yang diiridasikan bersama-sama 

dengan cuplikan sehingga mengalami paparan iradiasi neutron yang kurang lebih 

sama banyaknya. Dengan membandingkan laju cacah cuplikan dan standart dapat 

dihitung kadar unsur dalam cuplikan secara sederhana hal ini ditujukan oleh 

persamaan berikut:

                                                       standart  
   standart  

    cuplikan  
Cuplikan    w  

(Cps)   

(Cps)   
   W ……..…(3.3)

Dimana:

W cuplikan  = kadar unsur yang diperhatikan.

W standart  = kadar unsur standart (Merkuri 5 ppm)

Cps cuplikan = Laju cacah unsur yang diperhatikan perdetik.

Cps standart = Laju cacah unsur standart perdetik

Laju cacah yang tercatat pada saat pencacahan tentu berbeda dengan laju 

cacah sesaat setelah aktifasi. Hal ini terjadi disebabkan jeda waktu antara saat 

pencacahan dan aktifasi unsur yang akan dianalisa, maka perlu dicari laju cacah awal 

menggunakan persamaan :

    Cps0 = Ao = At exp (ln 2 x t / T1/2) .................................................................(3.4) 
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A0 = laju cacah awal (cps)

At = Cpst = laju cacah saat pencacahan (cps)

t  = jeda waktu saat pencacahan dan aktifasi (det)

T1/2 = waktu paruh 197Hg = 65 jam = 234000 detik

A0 harus dikurangi terlebih dahulu dengan faktor koreksi alamiah dalam penentuan 

kuantitas unsur.

Ralat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ralat terhadap luasan daerah energi 

yang berpengaruh terhadap kuantitas unsur yang akan dianalisis. Skala terkecil dari 

spektrometer gamma adalah 0,01 Cps   Deviasi kuantitas unsur dapat dicari dengan 

menggunakan persamaaan  (3.5) berikut :
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dimana :  

Swci = Ketidakpastian kadar cuplikan ke-i

Wstd = Kadar standar

Cps0std = Cacah awal standar

tci = Waktu tunda cuplikan ke-i

T = Waktu paruh 197Hg

Scpstci = Ketidakpastian cacah cuplikan ke-i saat tci

Cps0ci = Cacah cuplikan awal ke-i

tstd = Waktu tunda standar
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Scpststd = Ketidakpastian cacah standar saat tstd. (Mahyun, 2003)
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Skema penelitian yang akan dilakukan adalah seperti gambar di bawah ini:

Gambar 3.1 Skema Penelitian

Pengambilan sampel

Preparasi

Aktivasi cuplikan

Kalibrasi spektrometer gamma

Pencacahan

Analisis Data

Analisis Kualitatif Analisis Kuantitatif

Hasil

Kesimpulan
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BAB IV

ANALISA DATA

4.1. Data Penelitian

Data-data yang diperlukan dalam penelitian dari hasil spektrometer gamma 

berupa harga energi dan laju cacah. Setelah dilakukan pengukuran maka didapatkan 

data-data sebagai berikut :

4.1.1. Data Kalibrasi 

Dalam penelitian ini digunakan acuan sumber gamma multi peak 152Eu yang 

mempunyai sebaran puncak puncak gamma dari energi rendah sampai energi tinggi 

dan mempunyai aktifitas awal pada tanggal 15 Juni 1979 sebesar 1,975 x 105 dps, 

waktu paruh 12,7 tahun. Penelitian dilakukan pada tanggal 27 Mei 2003 pukul 12.44 

dengan jarak sumber  acuan dan detektor sejauh 5 cm. Waktu pencacahan dilakukan 

selama 10 menit. Dengan kondisi seperti ini didapatkan data kalibrasi tenaga seperti 

di bawah ini. Data yang dicatat adalah nomor salur dan tenaga yang terlihat pada 

layar monitor MCA.
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Tabel 4.1. Data kalibrasi menggunakan sumber multigamma 152Eu

No. Salur

Puncak

Eγ

(ke V)

  133.96

  268.01

  376.66

  850.30

1051.92

1184.44

1213.10

1535.22

  121.49

  244.54

  344.27

  779.07

  964.15

1085.80

1112.11

1407.81

Kalibrasi energi sinar gamma dilakukan dengan program GRECAL dan bila dihitung 

secara manual maka akan didapatkan persamaan garis :

Y = 0,918X – 1,488

Y = tenaga (keV)

X = nomor salur 
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y = 0.918x - 1.4875
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Gambar 4.1. Kurva kalibrasi tenaga

Persamaan garis dari kurva kalibrasi tenaga merupakan persamaan yang akan 

mengkonversi nomor salur menjadi energi. Sebagai contoh untuk cuplikan standar1, 

nomor salur yang tertera  dimasukan kedalam persamaan garis kurva kalibrasi tenaga.

Y = 0,918 x 86,04 – 1,488 = 77,49

Hasil ini bersesuaian dengan yang terbaca pada alat.

4.1.2. Data Cuplikan

Pengambilan data cuplikan dilakukan setelah proses kalibrasi dengan kondisi 

yang tepat sama dengan kondisi kalibrasi. Cuplikan diaktivasi selama 12 jam pada 

tanggal 27 Mei 2003 dari pukul 09.08 sampai 21.08. Unsur yang akan diselidiki 

dalam cuplikan adalah 197Hg (merkuri) yang memiliki tenaga gamma disekitar 77,6 

keV dan mempunyai waktu paruh sebesar 65 jam. Pencacahan dilakukan pada 

tanggal 2 dan 3 Juni 2003 selama lima menit untuk tiap cuplikan. Waktu tunda 
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merupakan selang antara waktu selesainya cuplikan diaktifasi sampai cuplikan 

dihitung cacahnya. Dari informasi ini dapat dilakukan perhitungan besarnya cacah 

saat selesai aktifasi atau dalam tulisan ini disebut cacah awal. Kadar merkuri dalam 

cuplikan standar adalah 5 ppm.

Data-data yang didapat dari hasil pencacahan adalah seperti berikut ini:

Tabel 4.2. Data pengukuran laju cacah

Cuplikan Waktu tunda (det) Cacah (cps)

Blangko 488034 0,03

Tanah 1 483760 0,09

Tanah 2 484931 0,20

Tanah 3 570977 0,28

Tanah 4 571368 0,18

Tanah 5 571734 0,51

Standar 482363 0.78

Pengolahan data ini membutuhkan tiga jenis cuplikan

1. Tanah yang akan dianalisa unsur merkurinya

2. Standar yang berfungsi untuk penentuan kadar merkuri secara nisbi

3. Botol polyetilen kosong yang berfungsi sebagai faktor koreksi latar 

pencacahan 
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Data pada tabel 4.2 untuk cacah tanah dan standar dikurangi dengan cacah 

botol polyetilen sebagai faktor koreksi sekaligus koreksi latar alamiah. Proses radiasi 

merupakan suatu proses yang memiliki ketergantungan terhadap waktu. Begitu pula 

halnya dengan penelitian ini. Laju cacah yang tercatat pada saat pencacahan tentu 

berbeda dengan laju cacah sesaat setelah aktifasi. Hal ini terjadi disebabkan jeda 

waktu antara saat pencacahan dan aktifasi unsur yang akan dianalisa, maka perlu 

dicari laju cacah awal menggunakan persamaan (3.4). Hasilnya seperti terlihat pada 

tabel (4.3).

Tabel 4.3. Laju cacah awal cuplikan

Cuplikan Cpst Cpso Cpso-blangko

Tanah 1 0,09 0,377 0,240

Tanah 2 0,20 0,841 0,714

Tanah 3 0,28 1,519 1,392

Tanah 4 0,18 0,978 0,851

Tanah 5 0,51 2,773 2,646

Standar 0,78 3,255 3,128
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4.2 Analisis Kualitatif dan Kuantitatif

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara membandingkan puncak spektrum 

gamma yang muncul pada layar komputer dengan tabel energi. Pada layar muncul 

puncak spektrum sinar gamma dengan energi 77,46 keV. Dalam tabel energi ada 

beberapa unsur yang memiliki energi pada kisaran 77 keV. Setiap unsur memiliki 

karakteristik yang berbeda, seperti waktu paruh dan  tampang lintang reaksi. Dari 

karakteristik ini dipilih yang paling sesuai dengan kondisi penelitian. Pencacahan 

dilakukan 5 hari setelah aktivasi, maka berdasarkan teori peluruhan hanya unsur 

dengan waktu paruh sekitar 5 hari yang akan tampak pada layar. Selanjutnya dilihat 

pada tabel unsur yang memenuhi kriteria ini. Langkah selanjutnya adalah mencari 

unsur dengan tampang lintang iradiasi terbesar. Unsur yang dipilih adalah unsur 

dengan tampang lintang iradiasi terbesar. Berdasarkan analisis ini maka didapatkan 

unsur yang memliki karakteristik seperti disebutkan adalah unsur Hg  yang 

mengeluarkan sinar gamma dengan energi sebesar 77,6 keV, memiliki waktu paruh 

selama 65 jam, dan memiliki tampang lintang iradiasi  reaksi (n,γ) untuk energi 

neutron 0.0253 eV sebesar 3,1 kbarn.

Tabel 4.4 Unsur dengan energi gamma sekitar 77 keV dan karakteristiknya

Unsur Energi (keV) Waktu paruh Tampang lintang (barn)

197Hg 77,3-80 64,1 jam 3080±200

104Rh 77,7 4,4 menit 11±1

197Pt 77,4-80,1 18,3 jam (690±90)10-3
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Analisis kuantitatif dilakukan secara nisbi. Data cacah pada sample yang diuji 

dibandingkan dengan sample standar yang sudah diketahui kadarnya. Analisis ini 

dilakukan menggunakan persamaan (3.3), dengan ralat menggunakan persamaan 

(3.5). Nilai cacah awal yang telah dikurangi cacah blangko pada tabel (3.3) diolah 

menggunakan persamaan (3.3) untuk mendapatkan kadar unsur Hg pada tiap 

cuplikan. Selanjutnya dicari nilai ralat menggunakan persamaan (3.5) dengan hasil 

selengkapnya pada tabel (4.5). Hasilnya didapatkan kadar Hg untuk tiap cuplikan 

seperti dalam tabel (4.5).

Tabel.4.5. Kuantitas unsur  Merkuri dalam tiap cuplikan

Cuplikan Kuantitas (ppm)

Tanah 1 0,384 ± 0,135

Tanah 2 1,141 ± 0,139 

Tanah 3 2,225 ± 0,180

Tanah 4 1,360 ± 0,177

Tanah 5 4,229 ± 0,195

        

4.3. Penjelasan Hasil Analisa

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengolahan data diatas berupa :

1. Persamaan kalibrasi tenaga

2.  Kuantitas (kadar) unsur Hg dalam tiap cuplikan 
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 Kalibrasi  tenaga yang dilakukan menghasilkan persamaan Y = 0,918X –

1,488. Hal ini berarti setiap nomor salur akan dikonversikan menjadi suatu harga 

tenaga dengan mengikuti persamaan ini. Persamaan ini merupakan perangkat untuk 

analisa kualitatif sehingga dapat diketahui keberadaan unsur merkuri dalam cuplikan. 

Dengan melihat layar monitor dari MCA dan membandingkan dengan tabel tenaga 

dapat diketahui keberadaan unsur merkuri dalam cuplikan. Pada layar MCA muncul 

puncak tenaga 77,46 keV. Puncak tenaga ini dimiliki oleh unsur 197Hg yang memiliki 

waktu paruh 65 jam. 

Analisa kuantitatif dalam peneltitan ini ditentukan secara nisbi. Berdasarkan 

penentuan secara nisbi didapatkan kuantitas yang berbeda untuk tiap cuplikan. 

Penamaan cuplikan uji didasarkan pada lokasi pengambilan cuplikan. Tanah 1 

merupakan  cuplikan yang terdekat dengan sumber pengairan jika yang digunakan 

sebagai sumber pengairan adalah air buangan pabrik. Berurutan sampai Tanah 5 

merupakan yang terjauh. Dari hasil analisa kuantitatif didapatkan hasil yang tidak 

sama untuk tiap cuplikan. Tertinggi  adalah pada tanah 5 sebesar (4,229 ± 0,195) ppm 

selanjutnya Tanah 3 sebesar (2,225 ± 0,180) ppm, Tanah 4 sebesar (1,360 ± 0,177) 

ppm, Tanah 2 sebesar (1,141 ± 0,139) ppm, dan terkecil adalah tanah 1 sebesar (0,384 

± 0,135) ppm. Tampilan grafis pada gambar 4.2  memperlihatkan hubungan linier 

kadar Hg dengan lokasi cuplikan hal ini dengan mengabaikan data pada cuplikan 

tanah 4. Tidak meratanya kadar Hg pada tiap cuplikan kemungkinan disebabkan oleh 

lokasi pengambilan tiap sampel. Sampel Tanah 1, Tanah 2, dan Tanah 4 diambil dari 

lokasi yang lebih tinggi permukaannya dan terletak ditengah-tengah areal pertanian. 
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Pada Tanah 3 dan Tanah 5 sampel diambil pada daerah pinggiran dan merupakan 

daerah yang paling rendah. Kondisi ini memungkinkan terakumulasinya zat-zat yang 

ada dalam air pada lokasi Tanah 3 dan Tanah 5.

Gambar 4.2. Grafik kadar Hg pada tiap cuplikan berdasarkan lokasi
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Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa sebaran Hg pada lahan 

pertanian tidak merata. Pada cuplikan Tanah 3 dan Tanah 5 kandungan merkuri sudah 

di atas 2 mg/kg (ppm), sehingga pada cuplikan ini kadar merkuri dapat dikatakan 

berbahaya. Untuk cuplikan Tanah 1,2, dan 4 masih di bawah  2 ppm, sehingga dapat 

dikatakan belum berbahaya. 
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4.4. Sumber Kesalahan Analisis

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan hasil analisis dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Penentuan batas daerah kurva energi.

Penentuan batas kurva energi akan sangat mempengaruhi jumlah cacah yang 

ditampilkan. Kesalahan dalam menentukan batas ini akan sangat berpengaruh 

pada kuantitas unsur dalam sampel. 

2. Pembuatan standar  

Pembuatan standar membutuhkan tingkat keakuratan yang tinggi. Kesalahan 

sedikit saja dalam pembuatan standar akan sangat berpengaruh terhadap cacah 

yang dihasilkan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil-hasil seperti berikut :

1. Analisa kualitatif memberikan informasi adanya unsur Merkuri (Hg)  

dalam tiap-tiap cuplikan.

2. Analisis kuantitatif memberikan informasi sebaran yang tidak merata 

kadar unsur Merkuri (Hg) pada lahan pertanian.

3. Kadar unsur Merkuri (Hg) pada cuplikan Tanah 1 didapatkan sebesar 

0,384 ± 0,135 ppm.

4. Kadar unsur Merkuri (Hg) pada cuplikan Tanah 2 didapatkan sebesar 

1,141 ± 0,139 ppm.

5. Kadar unsur Merkuri (Hg) pada cuplikan Tanah 3 didapatkan sebesar 

2,225 ± 0,180 ppm.

6. Kadar unsur Merkuri (Hg) pada cuplikan Tanah 4 didapatkan sebesar 

1,360 ± 0,177 ppm.

7. Kadar unsur Merkuri (Hg) pada cuplikan Tanah 5 didapatkan sebesar 

4,229 ± 0,195 ppm.
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5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut :

1. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengukur jarak titik pengambilan 

sampel agar didapatkan hubungan linearitas yang lebih teliti.

2.  Untuk setiap titik sampel dibuat beberapa cuplikan agar didapatkan hasil 

yang lebih akurat.

3. Pencacahan unsur dilakukan menyesuaikan dengan waktu paruh dan 

secara berulang agar didapatkan nilai cacah yang lebih teliti.

4. Perlu dilakukan analisa serupa terhadap terhadap bioindikator.



Lampiran i

Penjabaran Eγ = Ei – Ef

Peluruhan inti dengan massa M dalam keadaan diam dari mula-mula keadaan 
tereksitasi Ei menuju keadaan akhir Ef. Untuk memenuhi momentum linier, inti 
akhir tidak dalam keadaan diam tetapi harus memiliki momentum pental pR

dengan energi kinetik pental TR, yang diasumsikan menjadi persamaan 
nonrelativistik ( TR = pR

2 / 2M ).
Konservasi energi dan momentum total memberikan
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sehingga    pR = - pγ , inti terpental dengan momentum sebanding dan berlawanan 
arah terhadap momentum sinar γ. Definisikan ΔE = Ei - Ef  dan menggunakan 
hubungan relativistik Eγ  =  cpγ

Rfi TEEE  

2

2

2MC

E
EE 
 

ruas kanan dan kiri dikalikan 2Mc2  menjadi

022 222  EMCEMCE 

yang merupakan bentuk persamaan kuadrat. Dari persamaan ini nilai Eγ  dapat 
dicari dengan rumus

a

acbb
x

2

.42 


2

2.442 2422 EMCCMMC
E




2

22 2
1

2

2

2

2

MC

EMCMC 


        

                      



















 


2

1

2
2 2

11
Mc

E
Mc



bentuk 
2

1

2

2
1 






 


Mc

E
dapat diselesaikan dengan deret

      
!3

21

!2

1

!1

.
11

32 annnannan
a n 













 








 







 






 


63

3

42

2

2

2

1

2 3

1

2

1
1

2
1

cM

E

cM

E

Mc

E

Mc

E

karena nilai 
2

2
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E
 yang sangat kecil ΔE biasanya dalam orde MeV, sementara 

energi diam Mc2 berorde A x 103 MeV, dimana A adalah nomor massa. Sehingga 
ΔE << Mc2

untuk tingkat presisi sampai orde 10-4 sampai 10-5 hanya diambil tiga bentuk 
pertama sehingga energi gammanya menjadi
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Koreksi energi pental ini biasanya dipakai pada energi gamma antara 5 – 10 MeV 
untuk energi gamma yang rendah biasanya koreksi ini diabaikan.
Contoh : (197Hg)*            197Hg + Eγ 77,6 keV
ΔE = 77,6 keV
A   =  197
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Lampiran ii

Gambar Lazy Susan, Tampang Lintang Horisontal Reaktor Kartini, dan 
Tampang Lintang Vertikal Reaktor Kartini



Tampang lintang horisontal reaktor kartini



Tampang lintang vertikal reaktor kartini





Lampiran i

Lampiran iii

Kalibrasi Tenaga

Data kalibrasi tenaga

Configuration Name:    kalibrasi tenaga                 GROUP:      1
     Sample Identification:  Eu-152
     Ecal Zero:     -1.4853  Ecal Slope:     0.91797  Ecal Quad: 0.00000000
     EUnits:            keV  Start Channel:        1  End Channel:     2048

REG  ENERGY   AREA     BKGND      FWHM    FWTM    CHAN  LEFT  PW     CPS   %ERR
  1        121.49      14578        14578          1.38         3.21        133.96     131    7     265.92    0.27
 2        244.59      26828          6993          1.48         3.33        268.01     265    7       44.71    0.76

  3        344.27      63422          4081          1.87         3.37        376.66     374    7     105.70    0.42
  4        779.07     12409          2309          2.12         4.02        850.30     847    7       20.70    1.06
  5        964.15      11505          1342          2.18         4.20      1051.92    1048   8       19.18    1.05
  6      1085.80        5984          2008          2.25         3.51      1184.44    1182   6         9.97    1.67
  7      1112.11        9052         1293          2.30         4.57      1213.10    1210   8       15.09    1.21
  8      1407.81      11431            174          2.55         4.95      1535.22    1531   9       19.05    0.95

Kalibrasi tenaga dilakukan menggunakan persamaan garis regresi linier
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133.96 121.49 16274.8004

268.01 244.54 65539.1654

376.66 344.27 129672.7382

850.3 779.07 662443.221

1051.92 964.15 1014208.668

1184.44 1085.8 1286064.952

1213.1 1112.11 1349100.641

1535.22 1407.81 2161298.0682



Lampiran i

Σ Xi = 6613,61 Σ Xi2 = 7292603,345

Σ Yi = 6059,24 (Σ Xi)2 = 43739837,23

Σ XiYi = 6684602,254 n = 8

918,0

8

23,43739837
345,7292603

8

24,605961,6613
254,6684602
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61,6613
918,0

8

24,6059
b

Selanjutnya didapatkan kurva kalibrasi tenaga dengan persamaan:

Y = 0,918X – 1,488

Y = tenaga (keV)

X = nomor salur 



Lampiran iv

Perhitungan kadar merkuri

Cps0 = Ao = At exp (ln 2 x t / T1/2) 

A0 = laju cacah awal

At = Cpst = laju cacah saat pencacahan

t  = jeda waktu saat pencacahan dan aktifasi

T1/2 = waktu paruh 197Hg = 65 jam = 234000 detik

A0 harus dikurangi terlebih dahulu dengan faktor koreksi alamiah dalam 

penentuan kuantitas unsur.

Misal untuk cuplikan tanah 1 :

At = 0,09   , ln 2 = 0,693

t  = 483760 det , T1/2 = 234000

A0 = 0,09 x exp(0,693 x 483760 / 234000) = 0,377 cps

Cacah awal blangko adalah :

At = 0,03   , ln 2 = 0,693

t  = 488034 det , T1/2 = 234000

A0 = 0,09 x exp(0,693 x 488034 / 234000) = 0,127 cps

Cacah awal tanah 1 menjadi

A0 = 0,377 – 0,127 = 0.240



Setelah diketahui  cacah awal tiap-tiap cuplikan maka dapat kita tentukan kadar 

dari merkuri.  Penentuan kuantitas merkuri dalam penelitian ini menggunakan 

cara nisbi berikut :

                            standart  
   standart  

    cuplikan  
Cuplikan    w  

(Cps)   

(Cps)   
   W

misal untuk cuplikan tanah 1 :

Cps cuplikan = 0,240

Cps standar   = 3,128

W standar      = 5 ppm

ppm0,384ppm5    
3,128   

0,240   
   Cuplikan  W

Dari hasil ini selanjutnya ditentukan ketidakpastian kadar merkuri pada tiap 

cuplikan dengan menggunakan persamaan (3.4).
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Sehingga kadar Cuplikan Tanah 1 adalah :

Wc1 = 0,384 ± 0,135

Demikian juga berlaku untuk cuplikan yang lain, sehingga didapatkan hasil seperti 

pada tabel di bawah :



Tabel.L.1 Kuantitas unsur  Merkuri dalam tiap cuplikan

Cuplikan Kuantitas (ppm)

Tanah 1 0,384 ± 0,135

Tanah 2 1,141 ± 0,139 

Tanah 3 2,225 ± 0,180

Tanah 4 1,360 ± 0,177

Tanah 5 4,229 ± 0,195



Lampiran v

Tampilan Spektrum Energi Sampel









Lampiran vi

Data Cacah Sampel

     

Configuration Name:    PHISYC97                 GROUP:      1
     Sample Identification:  tanah1
     Ecal Zero:     -1.4853  Ecal Slope:     0.91797  Ecal Quad: 0.00000000
     EUnits:            keV  Start Channel:        1  End Channel:     2048

REG  ENERGY      AREA     BKGND      FWHM               FWTM        CHAN  LEFT  PW     CPS   %ERR
  1        78.36               26            353      -49283374.04     -9856674.99      86.97    86         3       0.09    88.92

    

Configuration Name:   PHISYC97                     GROUP:      1
     Sample Identification: tanah2
     Ecal Zero:     -1.4853  Ecal Slope:     0.91797  Ecal Quad: 0.00000000
     EUnits:            keV  Start Channel:        1  End Channel:     2048

REG  ENERGY      AREA     BKGND  FWHM  FWTM    CHAN  LEFT  PW     CPS   %ERR
  1          77.27            59            661           2.56       4.59        85.80     83       6       0.20    62.99



Configuration Name:   PHISYC97                     GROUP:      1
     Sample Identification: tanah3
     Ecal Zero:     -1.4853  Ecal Slope:     0.91797  Ecal Quad: 0.00000000
     EUnits:            keV  Start Channel:        1  End Channel:     2048

REG  ENERGY      AREA     BKGND       FWHM         FWTM         CHAN   LEFT  PW     CPS   %ERR
  1        77.20                85          3542    -22401523.34   -4480296.68     85.71        84     12      0.28     121.76

     Configuration Name:     PHISYC97                     GROUP:      1
     Sample Identification:   tanah4
     Ecal Zero:     -1.4853  Ecal Slope:     0.91797  Ecal Quad: 0.00000000
     EUnits:            keV  Start Channel:        1  End Channel:     2048

REG  ENERGY      AREA     BKGND  FWHM  FWTM    CHAN  LEFT  PW     CPS   %ERR
  1         77.23             54             1871         4.07     4.79         85.75      83      7        0.18   116.87     

     Configuration Name:     PHISYC97                     GROUP:      1
     Sample Identification:   tanah5
     Ecal Zero:     -1.4853  Ecal Slope:     0.91797  Ecal Quad: 0.00000000
     EUnits:            keV  Start Channel:        1  End Channel:     2048

REG  ENERGY      AREA     BKGND  FWHM  FWTM    CHAN  LEFT  PW     CPS   %ERR
  1         77.02             151           4656        10.66     11.02      85.52      82     17       0.51    88.35



    
 Configuration Name:     PHYSIC97                 GROUP:      1
     Sample Identification: BL1
     Ecal Zero:     -1.4853  Ecal Slope:     0.91797  Ecal Quad: 0.00000000
     EUnits:            keV  Start Channel:        1  End Channel:     2048

REG  ENERGY      AREA     BKGND  FWHM  FWTM    CHAN  LEFT  PW     CPS   %ERR
  1         77.25              10             115        12.70     12.21       85.77    74       16       0.03  200.86

Configuration Name:     PHYSIC97                 GROUP:      1
     Sample Identification: STD1
     Ecal Zero:     -1.4853  Ecal Slope:     0.91797  Ecal Quad: 0.00000000
     EUnits:            keV  Start Channel:        1  End Channel:     2048

REG  ENERGY      AREA     BKGND  FWHM  FWTM    CHAN  LEFT  PW     CPS   %ERR
  1          77.49            234            153         1.43       3.87       86.04       83     11       0.78  10.99

     





Lampiran vii

Analisa Kualitatif Unsur Lain

Dari hasil spektroskopi sampel ditemukan puncak-puncak energi  lain. Dengan 

menggunakan analisis kualitatif didapatkan jenis-jenis unsur lain yang terdapat 

dalam sampel seperti disajikan pada tabel dibawah :  

Tabel L.2. Jenis-jenis unsur lain yang terdapat pada sampel

Energi Unsur Waktu Paruh

69.20 Sm-153 47.1 jam
103.16 Sm-153 47.1 jam
328.98 La-140 40.27 jam
486.41 La-140 40.27 jam
511.66 Ni-57 36 jam
889.88 Sc-46 83.9 hari
1121.19 Sc-46 83.9 hari
1291.94 Sc-47 3.43 hari
1369.05 Na-24 15 jam
1569.70 La-140 40.27 jam
1731.65 Al-28 2.31 menit





Lampiran viii
Denah Lokasi Pengambilan Sampel

Aliran sungai

Pengairan sungai Aliran limbah

1   pengairan  limbah

          4 2
                 5

3

                Jl Solo-Sragen

Denah Lokasi Pengambilan Sampel     ◘ 1, 2, 3, 4, 5 Adalah titik-titik pengambilan sampel

PT PALUR   
RAYA

PT 
PALUR 
RAYA
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