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ABSTRAK 

Setyo P, Ayu. 2007. METODE ANALISIS AKTIVASI NEUTRON CEPAT 
(AANC) UNTUK PENENTUAN DISTRIBUSI LOGAM PADA 
CUPLIKAN DI SUNGAI KALIGARANG. Skripsi jurusan Fisika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 
Semarang. 
Pembimbing: I. Dra. Dwi Yulianti, M.Si, II. Sunardi, ST. 
 

Kata Kunci : Metode AANC, analisis kualitatif, analisis kuantitatif. 

 

 Telah dilakukan penelitian tentang penentuan distribusi logam pada cuplikan 
air sungai Kaligarang dengan metode analisis aktivasi neutron cepat (AANC) 
dengan tujuan untuk pemantauan kualitas air sungai Kaligarang dengan melihat 
tingkat pencemaran air sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan 
pencemaran. Cuplikan diambil 10 lokasi sepanjang sungai Kaligarang dari 
Ungaran sampai Pleret Banjir Kanal Barat. Kemudian cuplikan 1 liter dipekatkan 
dengan cara dipanaskan hingga 8 milliliter dan ditempatkan pada wadah (ampul 
polietilyne) dan di aktivasi dengan neutron cepat 14 MeV menggunakan 
Generator Neutron, setelah itu dilakukan pencacahan dengan spektrometer 
gamma.  
 Hasil analisis kualitatif bahwa cuplikan  teridentfikasi unsur : Mg-24, Al-27, 
Si-28, P-31, K-41, Mn-55, Fe-56, Cu-63, dan Zn-65 sedangkan hasil analisis 
kuantitatif dari cuplikan tersebut masing-masing unsur kadarnya mulai dari Mg-
24: 1.61-2.29 mg/l, Al-27:0.23-1.28 mg/l, Si-28: 0.29-4.75 mg/l, P-31: 0.57-4.98 
mg/l, K-41:1.05-13.41mg/l, Mn-55: 5.15-7.34 mg/l, Fe-56: 0.66-9.42 mg/l, Cu-63: 
0.12-0.48 mg/l, Zn-65: 0.35-2.63 mg/l. Dari data tersebut kadar K-41 melebihi 
batas baku mutu yang telah ditetapkan, sedangkan kadar dari unsur-unsur yang 
lain masih dianggap normal. Hampir seluruh unsur terdistribusi merata di setiap 
lokasi pengambilan cuplikan kecuali Mg-24 dan Mn-55. Unsur Mg-24 merupakan 
unsur yang paling sedikit. Unsur K-41 kadarnya tertinggi sedang yang terendah 
kadarnya Cu-63. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air sangat penting bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Air diperlukan 

untuk proses hidup dalam tubuh makhluk hidup. Air juga diperlukan manusia 

untuk berbagai macam keperluan rumah tangga, pengairan pertanian, industri, 

rekreasi, dan lain-lainnya.  

Pada saat ini persedian air untuk kota-kota besar mungkin masih cukup. 

Ada air sumur yang digunakan untuk rumah tangga atau tanaman. Ada aliran air 

minum yang dialirkan ke rumah-rumah, sekolah, hotel atau pabrik. Ada air sungai 

yang mengaliri sawah, kolam, bendungan untuk pembangkit listrik dan air baku 

air minum.  

Sungai adalah perairan terbuka dan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan 

sekitar serta mata air yang menghubungkan ke laut sehingga sungai merupakan 

tempat pembuangan limbah yang dipandang efektif oleh masyarakat yang tinggal 

di sekitar aliran sungai tersebut. Ribuan tahun orang menggunakan air sungai 

untuk segala keperluan hidupnya, tanpa ada bahaya yang mengancam. 

Pembangunan yang dilaksanakan secara besar-besaran di Indonesia dapat 

membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pembangunan tersebut tanpa 

disadari telah mengakibatkan banyaknya bahan buangan yang masuk ke dalam sungai 

yang akan menyebabkan kondisi sungai terus menerus mengalami perubahan. 
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Pengotoran sungai oleh limbah pabrik-pabrik industri yang pengolahan 

limbahnya sempurna dapat menyebabkan keracunan pada ikan dan manusia. 

Limbah dapat pula meresap ke dalam tanah dan mencemarkan sumur. 

Pembuangan limbah yang didalamnya terkandung logam-logam berat ke 

lingkungan pada akhirnya sampai pada manusia melalui rantai makanan. 

Sumber pencemar atau polutan dapat dibedakan menjadi sumber domestik 

(rumah tangga) yaitu perkampungan, kota, pasar, jalan, terminal, rumah sakit, dan 

sebagainya, serta sumber nondomestik,yaitu dari pabrik, industri, pertanian, 

peternakan, perikanan, transpotasi, dan sumber-sumber lainnya. 

Logam berat sebagai komponen alami dari tanah yang tidak dapat 

dihancurkan maupun didegradasi. Logam berat sangat berbahaya bagi kehidupan 

biota laut. Jika dosisnya melebihi batas yang telah ditetapkan, logam berat dapat 

mengakibatkan keracunan pada makhluk hidup. Beberapa bahan cemaran yang 

biasa dijumpai pada sumber air adalah tembaga, nitrat, fosfat, klorin, kloramin, 

peptisida, kalsium, magnesium, natrium, besi, alumunium, seng, mangan, timbal. 

Salah satu sungai terpanjang dan terbesar di daerah kota Semarang adalah 

sungai Kaligarang. Berbagai kegiatan terdapat di sepanjang aliran sugai 

Kaligarang antara lain : perkampungan, industri-industri, rumah makan, apotek, 

pertanian, perikanan yang keseluruhannya memberikan kontribusi berbagai jenis 

polutan yang terbawa arus dalam aliran sungai Kaligarang sebagian akan 

mengalami proses pengendapan bersama lumpur dalam sedimen. Padahal sungai 

Kaligarang sebagai sumber air baku air minum pada Produksi I PDAM kota 

Semarang. 
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Pemantauan kualitas air sungai Kaligarang sangat dibutuhkan untuk 

melihat seberapa besar tingkat pencemaran sehingga dengan cepat dan tepat 

dilakukan tindakan untuk mengurangi atau mencegah pencemaran. Sistem 

pemantauan kondisi air dapat dilakukan secara kualitatif untuk mengetahui unsur-

unsur logam yang terkandung didalamnya maupun secara kuantitatif untuk 

mengetahui nilai kadar unsur-unsurnya. 

Ada beberapa macam metode yang dapat digunakan untuk 

mengindentifikasi adanya unsur-unsur yang terdapat di Sungai Kaligarang. Dalam 

penelitian ini menggunakan Metode AANC (Analisis Aktivasi Neutron Cepat). 

Metode AANC salah satu teknik analisis dengan membuat cuplikan menjadi 

radioaktif dengan diiradiasi neutron cepat yang dihasilkan oleh Generator Neutron 

(GN). Inti atom unsur-unsur yang berada dalam cuplikan akan menangkap neutron 

dan berubah menjadi radioaktif. Sinar-γ   yang dipancarkan oleh berbagai unsur 

dalam cuplikan dapat dianalisis dengan spektrometri- γ . Analisis kualitatif 

dilakukan berdasarkan penentuan tenaga sinar- γ , sedangkan analisis kuantitatif 

dilakukan dengan menentukan intensitasnya. (Susetyo, 1988: 157). 

Metode AANC digunakan dalam penelitian ini karena cepat, mampu 

mendeteksi dalam jumlah sampel atau cuplikan lebih dari satu secara bersamaan, 

tidak merusak cuplikan, dapat membedakan masing-masing isotop dari cuplikan 

yang sama, dan ketelitiannya tinggi serta dapat digunakan untuk mengetahui 

kandungan unsur-unsur logam dalam limbah cair, padat dan gas. Berdasarkan 

uraian diatas penelitian : “METODE AANC (ANALISIS AKTIVASI 
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NEUTRON CEPAT) UNTUK PENENTUAN DISTRIBUSI LOGAM PADA 

CUPLIKAN AIR DI SUNGAI KALIGARANG“ perlu dilakukan. 

 

1.2    Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

dapt diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :  

1. Pendistribusian logam apa saja yang terdapat pada cuplikan air di sungai 

Kaligarang ?  

2. Berapa kadar dari distribusi logam tersebut dengan menggunakan Metode 

Analisis Aktivasi Neuteron Cepat ? 

 

1.3    Batasan Masalah 

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini dibatasi pada kandungan 

dan kadar unsur logam dalam cuplikan air di sungai Kaligarang serta 

pendistribusian logam tersebut. 

 

1.4    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi dan mengetahui pendistribusian logam atau yang 

lainnya pada cuplikan air sungai Kaligarang. 

2. Menentukan kadar distribusi logam tersebut atau yang lainnya dalam 

cuplikan air sungai Kaligarang. 
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1.5    Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan :  

1. Dapat memberikan infomarsi bagi masyarakat tentang distribusi dan 

kadar logam pada sungai Kaligarang. 

2. Memperoleh pengetahuan untuk menguji karakteristik unsur-unsur 

logam dalam limbah tertentu dengan menggunakan metode Analisis 

Aktivasi Neutron Cepat (AANC). 

3. Mengetahui tingkat pencemaran lingkungan sungai Kaligarang sehingga 

dapat memacu upaya penyelamatan lingkungan perairan sungai 

Kaligarang. 

4. Media untuk mendukung penelitian di bidang industri, kedokteran, 

bioteknolgi, dan lingkungan. 

 

1.6    Sistematika Skripsi 

BAB I   PENDAHULUAN 

1.4 Latar Belakang 

1.5 Identifikasi Masalah 

1.6 Batasan Masalah 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.6 Sistematika Skripsi 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pencemaran Air 
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2.1.1 Pengertian pencemaran air 

2.1.2 Sumber pencemaran air 

2.1.3 Pembagian zat pencemar 

2.1.4 Pencemaran logam berat 

2.2 Metode Analisis Aktivasi Neutron Cepat (AANC) 

2.2.1 Neutron 

2.2.2 Interaksi neutron dengan materi 

2.2.3 Prinsip dasar AANC 

2.2.4 Analisis kualitatif 

2.2.5 Analisis kuantitatif 

2.3 Sistem Generator Neutron 

2.4 Interaksi Sinar- γ  dengan Materi 

2.5 Spektrometri Gamma 

2.5.1          Detektor NaI(Tl) 

2.5.2          Penguat awal 

2.5.3          Penguat 

2.5.4          Multi Channel Analyzer (MCA) 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1          Penyediaan dan preparasi sampel 
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3.4.3          Pencacahan sampel 
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5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Pencemaran Air 

2.1.1 Pengertian pencemaran air 

Pencemaran lingkungan kadang-kadang tampak jelas pada kita seperti 

timbunan sampah di pasar-pasar, pendangkalan sungai yang penuh kotoran, 

ataupun sesaknya napas karena asap knalpot atau cerobong asap pabrik. 

Tetapi ada juga yang kurang nampak, misalnya terlepasnya gas hidrogen 

sulfida dari sumber minyak tua. Ada kalanya disamping merugikan, 

pencemaran juga menguntungkan seperti ion fosfat dalam limbah pabrik 

merupakan pencemar tetapi merupakan rabuk yang baik bagi pepohonan. 

Pencemaran lingkungan adalah perubahan lingkungan yang tidak 

menguntungkan, sebagian disebabkan karena tindakan manusia, pola 

penggunaan energi dan materi, tingkatan radiasi, bahan-bahan fisika dan 

kimia, dan jumlah organisme (Sastrawijaya, 1991: 57). Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

pengertian pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan 

hidup oleh kegitan manusia sehingga kualitas lingkungan turun sampai 

tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai 

dengan peruntukkannya. 
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Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 1990 tentang 

Pengendalian Pencemaran Air, pengertian pencemaran air adalah masuknya 

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain 

kedalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau 

proses alam sehingga kualitas air turun sampai tertentu yang menyebabkan 

air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan 

peruntukkannya. 

 

2.1.2 Sumber pencemaran air 

Sumber pencemaran ialah setiap kegiatan yang membuang atau 

menyebarkan zat atau bahan pencemar dalam kadar tertentu ke dalam 

lingkungan. Sumber pencemaran dapat dibedakan menjadi 2 yaitu domestik 

dan nondomestik. Sedangkan bentuk pencemar dapat dibagi menjadi bentuk 

cair, padat, dan gas serta kebisingan. 

Sumber domestik atau rumah tangga yaitu sumber yang berasal dari 

perkampungan, kota, pasar, jalan, terminal, rumah sakit, dan sebagainya. 

Limbah domestik adalah semua buangan yang berasal dari kamar mandi, 

kakus, dapur, tempat cuci pakaian, cuci peralatan rumah tangga, apotek, 

rumah sakit, rumah makan, dan sebagainya yang secara kuantitatif limbah 

tersebut terdiri atas zat organik baik berupa padatan atau cair; bahan 

berbahaya dan beracun (B3); garam terlarut lemah dan bakteri terutama 

golongan fekal coli, jasad patogen dan parasit. 
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Sumber nondomestik yaitu sumber yang berasal dari pabrik industri, 

pertanian, peternakan, perikanan, transportasi dan sebagainya. Limbah 

pertanian biasanya terdiri atas bahan padat bekas tanaman yang bersifat 

organis, bahan pemberantas hama dan penyakit (pestisida), bahan pupuk 

yang mengandung nitrogen, sulfur, fosfor, mineral (K, Ca) dan sebagainya. 

Air buangan PLTU yang sangat panas dapat merusak ekosistem dalam air. 

Limbah perikanan dan peternakan pada umumnya berupa hasil samping dari 

sistem pengelolaan di perikanan dan peternakan tersebut dan dari ternaknya 

sendiri. (Sastrawijaya, 1991: 105). 

 

2.1.3 Pembagian zat pencemar 

Suatu zat dikatakan pencemar jika zat tersebut berpengaruh jelek 

terhadap lingkungan. Pencemar menyebabkan lingkungan mempunyai 

penyimpangan yang diakibatan dari zat pencemar tersebut. 

Zat pencemar dapat dibagi dua yaitu degradable dan nondegradable. 

Degradable adalah pencemar yang dapat dihancurkan dengan cukup cepat 

oleh proses kimiawi alamiah sejauh kemampuan alam untuk mengolah tidak 

terlampui. Zat tersebut anatara lain air buangan domestik, air buangan dari 

pabrik bahan makanan dan beberapa senyawa sintetik. Biasanya zat-zat 

pencemar ini bisa diturunkan atau dihilangkan, tetapi beberapa kasus 

membuktikan bahwa ada yang memperkuat daya pencemarannya. Sebagai 

contoh adalah mikroorganisme dalam air yang bersifat asam dapat 

membentuk senyawa logam yang berbahaya dan mengubah senyawa 
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merkuri anorganik menjadi senyawa organik metil merkuri yang sangat 

beracun. 

Zat pencemar nondegradable tidak dapat diuraikan oleh proses 

pemurnian alamiah. Dalam kelompok ini termasuk beberapa jenis logam 

(merkuri, timah, arsen) senyawa garam dari logam senyawa sintetik 

(plastik), beberapa bakteri dan virus. Zat-zat pencemar ini (degradable dan 

nondegradable) harus dikendalikan dengan proses pengolahan tertentu atau 

harus dicegah agar tidak memasuki lingkungan alamiah. 

 

2.1.4 Pencemaran logam berat 

Secara umum masuknya logam berat ke perairan berasal dari berbagai 

sumber anatara lain : pengikisan batuan, kegiatan industri, kegiatan 

pertambangan, limbah domestik yang mengandung logam dan limbah 

pertanian. (Djuaningsih et all, 1982:79). 

Adanya sumber pencemaran air oleh logam berat dari berbagai sumber 

akan menyebabkan populasi biota terganggu. Masuknya zat pencemaran 

logam berat dalam perairan selain mengendap di dasar perairan, juga akan 

diakumulasi oleh tumbuhan dan hewan air. Kadar residu logam yang 

diakumulasikan tersebut dapat untuk menggambarkan tingkat pencemaran 

air di perairan tersebut. (Moore et al, 1984: 56). 

Logam berat merupakan komponen alami tanah, elemen ini tidak dapat 

dihancurkan maupun didegradasi. Logam berat  sangat berbahaya bagi 

kehidupan biota laut. Logam-logam berat biasanya mengakibatkan 
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keracunan pada makhluk hidup jika dosisnya melebihi batas yang 

ditetapkan. Limbah yang belum diolah dapat memberikan dampak negatif 

terhadap lingkungan. Pembuangan limbah yang didalamnya terkandung 

logam-logam berat ke lingkungan pada akhirnya sampai ke manusia melalui 

jalur rantai makanan. 

Pencemaran logam biasanya berasal dari pabrik-pabrik industri tetapi 

juga ada yang berasal dari pertanian dan peternakan. Logam-logam berat 

tersebut mempunyai sifat :  

1. beracun 

2. tidak dapat dirombak atau dihancurkan oleh organisme hidup 

3. dapat diakumulasikan dalam tubuh organisme termasuk manusia, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Ada empat golongan sifat racun dari logam berat : 

1. Sangat beracun 

Dapat menyebabkan kematian atau gangguan kesehatan yang tidak pulih 

dalam waktu singkat, yakni : Pb, Hg, Cd, Cr, As, Sb, Ti, Li, Be. 

2. Moderat 

Menyebabkan gangguan kesehatan baik yang dapat pulih maupun yang 

tidak dapat pulih dalam jangka waktu yang relatif lama, yakni : Ba, Be, 

Cu, Li,Mn, Au, Se, Te, Va, Co, Rb. 

3. Kurang racun 

Dalam jumlah besar mengakibatkan gangguan kesehatan, yakni : Bi, Fe, 

Ca, Co, Mg, Ni, K, Ag, Ti, Zn. 
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4. Tidak beracun 

Tidak menimbulkan gangguan, yakni : Al, Na, Sr, Ca. 

Beberapa bahan cemaran yang biasa dijumpai pada sumber air adalah : 

1. Tembaga 

Biasanya berasal dari pelapukan pipa air minum atau dapat berasal dari 

kontaminan secara alamiah. 

2. Nitrat (Fosfat) 

Kedua bahan ini umumnya berasal dari bocoran kegiatan pemupukan 

pada pertanian intensif yang kemudian mencemari sumber – sumber air 

setempat. 

3. Klorin 

Pada air minum bahan ini biasanya ditambahkan sebagai pembunuh 

bakteri. 

4. Kloramin 

Biasanya ditambahkan pada proses pemurnian air minum. 

5. Pestisida 

Merupakan residu kegiatan pertanian intensif yang sering  menggunakan 

pestisida untuk membasmi hama dan penyakit tanaman. 

Selain  itu, sering dijumpai bahan-bahan terlarut. Bahan-bahan terlarut 

tersebut akan sangat tergantung pada kondisi geologi daerah aliran sungai. 

Beberapa unsur yang dijumpai adalah Ca, Mg, Na, Fe, Al, Mn, Zn, Cu, dan 

Pb. 
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2.2   Metode Analisis Aktivasi Neutron Cepat (AANC) 

Akselator generator neutron adalah suatu alat yang dapat memproduksi 

neutron cepat melalui reaksi fusi deutron (D) dengan tritium (T) atau reaksi 

HendH 43 ),( . Energi neutron yang dibangkitkan dari akselerator generator 

neutron berenergi tunggal dengan E n =14,5 MeV.(Sunardi, 2007: 1). 

Gas deutrium dialirkan ke sumber ion untuk diionisasi dengan medan RF, 

ion-ion yang dibangkitkan didorong keluar dengan tenaga pendorong dan 

tengangan ekstraktor keluar menuju tabung akselerator untuk dipercepat dengan 

tegangan tinggi pemercepat 110 keV. Dalam perjalanannya berkas ion cenderung 

menyebar yang akibatnya akan terjadi kehilangan berkas (beam loss), ini tidak 

diinginkan maka berkas ion tersebut difokuskan dengan lensa kuadrupol listrik, 

yang kemudian menumbukkan berkas ion deuteron kepada suatu target tritium. 

Sehingga terjadi interaksi antara D dan T yang menghasilkan neutron cepat 

melalui reaksi HendT 4),(  atau nHeHH +→+ 423
. Neutron yang dihasilkan 

dari reaksi tersebut dimanfaatkan untuk iradiasi bahan atau cuplikan. 

 

2.2.1 Neutron 

a. Pengertian neutron 

Neutron adalah partikel tidak bermuatan yang timbul dari reaksi inti 

penghasil neutron. Neutron memiliki massa 1,008665 sma yang setara 

dengan 934,5 MeV dan merupakan partikel radioaktif. Di luar inti atom atau 

neutron bebas, neutron berada dalam keadaan tidak stabil sehingga meluruh 
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menjadi proton dengan memancarkan elektron anti antineutrino serta 

meimiliki waktu paruh (half-time) sekitar 11,7 menit, sesuai dengan reaksi :  

υ++→ −
0

1
1

1
1

0 epn     (2.1) 

Karena neutron tidak bermuatan maka dalam menembus atom-atom 

bahan tidak dipengaruhi oleh gaya-gaya Coulomb yang ada. Oleh karena itu, 

neutron sangat mudah sampai ke inti meskipun dengan energi yang rendah 

dan mengadakan interaksi nuklir dengan inti-inti atom target. Perbedaan 

utama neutron dengan partikel subatomik lainnya ialah neutron tidak 

bermuatan sehingga membuat penemuannya lebih terbelakang. 

Kemampuannya yang sangat menembus, membuatnya sulit diamati secara 

langsung dan tembusannya sangat penting sebagai agen dalam perubahan 

nuklir. (http://id.wikipedia.org/wiki/neutron) 

Jika ditinjau dari energi yang dimilikinya, neutron dapat dibedakan 

menjadi 5 macam, antara lain : (Arya, 1996: 60) 

1. Neutron thermal, energinya kurang dari 0,025 eV 

2. Neutron lambat, energinya antara 0,025 - 1000 eV 

3. Neutron intermediet, energinya antara 1 - 500 keV 

4. Neutron cepat, energinya  0,5 - 10 MeV 

5. Neutron tinggi, energinya lebih dari 10 MeV 
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b. Sumber neutron 

Menurut Susetyo (1988: 159) energi dan intensitas berkas neutron 

yang dihasilkannya, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk 

memproduksi neutron diantaranya :  

1. Neutron dari reaktor inti 

Bahan bakar reaktor inti adalah Uranium. Dalam Uranium alam terdapat 

dua isotop utama yaitu U235
 dan U238

. Dalam reaksi fisi U235
 oleh 

neutron thermal, rata-rata menghasilkan 2,5 neutron cepat. Neutron ini 

dalam sistem reaktor akan mengalami beberapa interaksi dengan atom-

atom sehingga neutron mempunyai energi yang bervariasi dari energi 

neutron thermal hingga 18 MeV. 

2. Neutron dari akselerator 

Neutron monoenergetik diperoleh dengan cara penembakan target 

tertentu dengan partikel bermuatan yang dipercepat. Akselerator 

merupakan suatu alat pemercepat partikel yang dapat menghasilkan 

partikel dengan energi tinggi. Partikel-partikel yang dipercepat adalah 

partikel bermuatan listrik diantaranya elektron, proton, dan ion. Reaksi 

yang digunakan untuk menghasilkan neutron dari akselerator antara lain: 

 MeVnHedH 28.33
2

2
1 ++→+  (Reaksi D-D)          (2.2) 

 MeVnHedH 6.174
2

3
1 ++→+  (Reaksi D-T)           (2.3) 

Reaksi diatas sering digunakan ketika deutron dipercepat pada energi 

100-200 KeV. 
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3. Sumber neutron isotropik 

Merupakan sumber neutron yang berisi isotop radioaktif dan bahan 

sasaran. Radiasi yang dipancarkan oleh radioisotop tersebut berinteraksi 

dengan bahan sasaran dan menghasilkan neutron. 

 

2.2.2 Interaksi neutron dengan materi 

Momen magnetik neutron sangat kecil dibandingkan dengan elektron 

sehingga dalam berinteraksi dengan atom materi, neutron tidak berinteraksi 

dengan inti atom tanpa perintang Coulomb (Beisser, 1992: 484). Tidak 

adanya perintang Coulomb neutron lambat pun dapat masuk ke dalam 

medan inti. Inti-inti bahan yang direaksikan dengan neutron akan menjadi 

radioaktif dan akan meluruh sehingga mencapai waktu paruhnya. 

Jenis interaksi yang terjadi antar neutron dengan inti atom materi 

ditentukan oleh energi neutron yang datang. Perbedaan yang dimiliki oleh 

neutron dengan partikel subatomik menyebabkan timbulnya bermacam-

macam bentuk interaksi antara neutron dengan materi. Bentuk-bentuk 

interaksi yang mungkin antara neutron dengan materi, antara lain : 

1. Hamburan neutron 

Peristiwa hamburan neutron terjadi jika neutron memasuki inti dan 

sebelum terjadi peristiwa yang lain neutron dilepas lagi dari inti sasaran.  
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Reaksi hamburan dapat digolongkan menjadi : 

a. Hamburan elastis  

Neutron mendekati inti atom dan segera dibelokkan arah 

geraknya oleh medan inti sehingga inti atom dan neutron tidak 

mengalami perubahan bentuk atau dengan kata lain tumbukan antara 

neutron dengan inti dihamburkan kembali dengan energi tetap, 

sedangkan inti sendiri tidak berubah atau tidak terjadi eksitasi. 

Hamburan elastis ini akan didominasi pada energi neutron rendah 

yaitu 0,1-10 MeV.  

b. Hamburan tak elastis  

Sebagian energi neutron datang digunakan untuk mengeksitasi 

inti target. Jumlah momentum linier dan jumlah energi neutron 

datang serta inti target sebelum atau setelah tumbukan tidak sama 

besar. Inti terksitasi yang terbentuk segera mengalami perluruhan γ . 

Peristiwa hamburan tak elastis ini mempunyai kebolehjadian yang 

besar pada energi neutron diatas 10 MeV. (Arya, 1966: 40). 

2. Tangkapan atau serapan neutron 

Jika neutron dengan energi tertentu memasuki daerah inti sasaran dan 

berinteraksi secara langsung dengan inti tersebut, maka energi yang 

dimiliki akan terdistribusi ke seluruh permukaan nukleon, sehingga akan 

terbentuk inti majemuk yang tereksitasi. Jika energi yang diterima oleh 

nukleon lebih besar dari energi eksitasinya maka nukleon dalam inti 
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akan dipancarkan keluar dengan menggunakan energi sisa eksitasi yang 

dimilikinya. Peristiwa yang terjadi sesudah ini yakni : 

a. Tangkapan radiasi neutron (n, γ ) 

Terjadi untuk semua reaksi bilamana neurtron benar-benar masuk 

ke dalam inti atom. Inti yang baru terbentuk biasanya tidak stabil dan 

akan mengalami proses peluruhan radioaktif. Kebolehjadian terbesar 

reaksi ini untuk neutron thermal. Inti majemuk akan bertransisi ke 

keadaan tingkat tenaga yang lebih stabil dengan memancarkan 

tenaga-γ . 

b. Reaksi pembentukan proton (n, p) 

Secara umum reaksi ini dituliskan sebagai berikut : 

  QpZAnZA +++−→+ γ1
1

1
0 )1,(),(        (2.4) 

c. Reaksi pembentukan partikel alpha ),( αn  

Secara umum reaksi ini dituliskan sebagai berikut : 

  QZAnZA +++−−→+ γα)2,3(),( 1
0  (2.5) 

Hampir semua reaksi ),( αn  dapat digolongkan ke dalam rekasi 

pembentukan proton karena harga Q > 0. 

d. Reaksi pembentukan neutron (n, n) 

Pada reaksi ini diperlukan energi neutron yang tinggi sebesar > 

10 MeV. Terjadinya reaksi ini diperlukan pula energi neutron 

minimum sama dengan energi ikat neutron dalam inti. Hal ini 
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dimaksudkan agar neutron dalam inti dapat terlepas. Secara umum 

reaksi ini dituliskan sebagai berikut : 

  QnZAnZA +++−→+ γ1
0

1
0 2),1(),(  (2.6) 

e. Reaksi pembelahan 

Penyinaran neutron untuk inti-inti berat akan menyebabkan 

terjadinya reaksi pembelahan inti menjadi dua inti sebagai belahan-

belahan yang pada umumnya tidak stabil dan akan mengalami proses 

peluruhan radioaktif. Secara umum reaksi ini dituliskan sebagai 

berikut : 

 QnbZAZAnZA ++++→+ γ1
02211

1
0 ),(),(),(   (2.7) 

dengan b adalah jumlah neutron yang dihasilkan. (Darsono, 1988: 8). 

 

2.2.3 Prinsip dasar AANC 

Teknik analisis AANC didasarkan pada reaksi neutron cepat dengan 

inti, dimana cuplikan yang akan dianalisis dengan neutron cepat 14 MeV 

menggunakan generator neutron. Inti atom unsur yang berada dalam 

cuplikan akan menangkap neutron dan berubah menjadi radioaktif dengan 

memancarkan sinar γ . Sinar γ   yang dipancarkan umumnya memiliki 

energi yang sangat karakteristik untuk setiap unsur/radionuklida, sehingga 

dapat diidentifikasi dengan menggunakan teknik spektrometri gamma. 
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Gb.2.1 Teknik analisis AANC  

 

  = Cuplikan atau sampel 

* 
  = Radionuklida  

Akibat iradiasi neutron pada cuplikan, sebagian unsur dalam cuplikan 

menjadi radioaktif, tetapi pada saat yang sama radionuklida yang terbentuk 

tersebut meluruh, maka laju bersih pembentukan radionuklida merupakan 

selisih antara laju cacah produksi total dengan laju peluruhannya. Secara 

matematis dapat dituliskan sebagai berikut :  

nT
peluruhanproduksi

N
dt
dn

dt
dn

dt
dn λφσ −=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

  (2.8) 

dengan : 

n   = jumlah inti radioaktif yang terbentuk 

  σ   = tampang lintang aktivasi (cm 2 ) 

  λ     = tetapan peluruhan radionuklida yang terbentuk 

  φ     = fluks neutron (neutron per cm 2  detik) 

  TN  = jumlah nuklida sasaran 

n 

γ Detektor 
Spektrometri 
gamma 

β

α

*
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Persamaan di atas merupakan persamaan diferensial orde 1. Untuk 

waktu iradiasi irt  dan sebelum iradiasi inti cuplikan stabil (n = 0 pada saat 

t=0), maka penyelesain persamaan (2.8) adalah sebagai berikut : 

( )irtT e
N

n λ

λ
σφ −−= 1

      (2.9) 

sehingga aktivasinya ialah 

( )irt
Tir eNnA λσφλ −−== 1      (2.10) 

Harga irA  dalam persamaan di atas adalah aktivasi pada saat 

berakhirnya iradiasi, tetapi dalam kenyataan untuk melakukan pencacahan 

tepat pada saat berakhirnya iradiasi tidak mungkin. Untuk melakukan 

pencacahan cuplikan harus dipindahkan dari ruang iradiasi ke ruang 

pencacahan. Waktu pemindahan ini dikenal dengan waktu transit dan harus 

diketahui secara cermat, khususnya analisis unsur dengan waktu paro 

pendek, sedang unsur dengan waktu paro panjang kadang diberi waktu tunda 

sebelum dilakukan pencacahan. Waktu tunda ini lazim disebut sebagai 

waktu pendinginan (cooling time). Berikut ini merupakan diagram waktu 

analisis aktivasi neutron : 

 

Gb 2.2 Diagram waktu pada analisis aktivasi neutron (Sunardi, 2007: 3) 

Aktivitas radionuklida pada saat dt  setelah berakhirnya iradiasi adalah : 

Waktu iradiasi (t ir ) Waktu 
pencacahan 

Waktu transit Waktu 
pendinginan

Waktu tunda (t d ) 
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( ) dird tt
T

t
ird eeNeAA λλλ σφ −−− −== 1    (2.11) 

Jumlah cacah kejadian peluruhan selama waktu untuk pencacahan 

)( ct isotop ialah : 

∫
=

−=
ct

t

t
d dteAkC

0

λ

 

( ) ( )cda ttt eeeNkC λλλ

λ
σφ −−− −−= 11

    (2.12) 

air tt =  

dengan Yk ε=  dimana ε  = efiensi pencacahan 

    Y = prosentasi peluruhan gamma (gamma yield) 

Jumlah nuklida sasaran dapat dihitung dengan kesetaraan nol : 

a
BA
Nm

N A
T =

       (2.13) 

dengan : m    = massa cuplikan 

  AN  = bilangan avogadro 

  BA  = berat atom unsur cuplikan 

  a     = kelimpahan relatif radionuklida cuplikan 

Dengan demikian persamaan (2.8) menjadi : 

( ) ( )cda tttA eeeYa
BA
Nm

C λλλ

λ
εσφ −−− −−= 11

   (2.14) 

dengan :   φ   = fluks nutron dari generator   neutron  
σ  = tampang lintang aktivasi 

λ  = tetapan peluruhan 
ε  = efisiensi deteksi 
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at  = waktu iradiasi  

dt  = waktu tunda 

ct  = waktu cacah 

Persamaan (2.14) tersebut dapat dipandang sebagai dasar dan 

persamaan akhir analisis aktivasi. 

 

2.2.4 Analisis kualitatif 

Analisis kualitatif adalah untuk mengetahui unsur-unsur yang 

terkandung dalam cuplikan dari jenis reaksi inti yang terjadi. Hal ini dapat 

dilakukan karena untuk setiap isotop hasil reaksi inti akan memancarkan 

radisai gamma karakteristik yang berbeda-beda.(Sunardi, 2007: 3) 

2.2.5 Analisis kuantitatif 

Untuk menghitung kadar cuplikan digunakan metode absolut atau 

metode komparasi atau metode relatif. Metode absolut menggunakan 

persamaan (2.14), sedangkan untuk metode relatif diperlukan standar yang 

mengandung unsur yang akan ditentukan, yang jumlahnya diketahui pasti. 

Cuplikan standar tersebut dipersiapkan tepat seperti cuplikan yang diselidiki 

dan diiradiasi bersama-sama, sehingga mengalami paparan neutron yang 

sama besarnya. Dengan membandingkan laju cacah cuplikan standar, maka 

akan dapat dihitung kadar unsur dalam cuplikan. Menurut Susetyo (1988: 

171) dalam Sunardi (2007: 4), untuk menghitung kadar cuplikan yang 
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diselidiki dapat dihitung dengan rumus :  

 

( )
( ) dars

dars

cuplikan W
cps
cps

W tan
tan

=
    (2.15) 

dengan : W      = kadar unsur yang diselidiki 

   darsaW tan   = kadar unsur standar 
 

2.3   Sistem Generator Neutron 

Menurut Djoko S.P (1994: 11) generator neutron adalah  perangkat 

akselerator yang berfungsi sebagai penghasil neutron cepat melalui reaksi inti 

antara deutron dan tritium (reaksi D-T). Pada prinsipnya generator neutron terdiri 

atas bagian-bagian pokok, antara lain : 

1. Sumber tegangan tinggi 

Sumber tegangan tingggi yang digunakan adalah sumber tegangan 

tinggi jenis Cockroff-Walton. Sumber tegangan tinggi ini berfungsi 

untuk menghasilkan tegangan tinggi searah (DC) dengan keluaran 

sebesar 150 keV. Sumber tegangan ini terdiri atas dua kapasitor yang 

dihubungkan oleh diode-diode tegangan tinggi yang berfungsi sebagai 

penyambung dan pemutus tegangan yang berasal dari sebuah generator 

pulsa. 

2. Sumber ion 

Sumber ion adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan ion-

ion deutron dari gas deuterium yang ada di dalam sumber ion. Tipe yang 

digunakan ialah sumber ion tipe RF (radio frekuensi) yang bekerja 

dengan gelombang elektromagnetik untuk menghasilkan ion-ion. Gas 
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deuterium di dalam sumber ion diionisasi sehingga menjadi ion-ion 

positif dan negatif oleh osilator. 

Ion-ion positif (deutron) selanjutnya dikeluarkan dari tabung sumber 

ion menggunakan probe anoda yang berfungsi sebagai ekstraktor. Ion-

ion yang telah keluar dari tabung ionisasi perlu difokuskan dengan lensa 

pemfokus untuk mendapatkan berkas ion yang sejajar, mengingat sifat 

ion yang sejenis akan saling menolak sehingga apabila tidak difokuskan 

berkas ion akan menyebar. Untuk memperbesar efisiensi ionisasi gas 

deutrium di dalam tabung ionisasi, sumber ion dilengkapi dengan 

kumparan magnet yang menghasilkan medan magnet aksial sehingga 

lintasa ion-ion positif berbentuk spiral. 

3. Tabung  pemercepat 

Tabung pemercepat berfungsi untuk mempercepat ion-ion deutron 

yang keluar dari sumber ion hingga mencapai tenaga di atas 100 keV. 

Tabung pemercepat ini terdiri atas beberapa elektrode yang diberi 

tegangan tinggi Cockroff-Walton melalui pembagi tegangan (voltage 

devider) sedemikian rupa sehingga antara elektrode-elektrode tersebut 

terjadi gradien potensial yang memberikan percepatan pada ion-ion 

deutron. 

4. Pompa rotari dan pompa difusi 

Pompa rotari dan pompa difusi atau pompa turbo molekul ialah 

sebuah alat yang diperlukan dalam sistem hampa. Hal ini dikarenakan, 

pompa-pompa tersebut dapat mencapai tingkat kehampaan yang tinggi 
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yaitu mencapai 
610 −
 torr. Kehampaan yang diperlukan pada generator 

neutron minimal 
510 −
 torr. 

Sistem hampa generator neutron mutlak diperlukan, yaitu untuk 

mencegah atau paling tidak memperkecil terjadinya tumbukan ion-ion 

positif yang dihasilkan sumber ion dengan atom-atom gas sisa. Jika 

terjadi tumbukan makan dapat terjadi ionisasi gas dimana ion-ion negatif 

hasil ionisasi tersebut akan bergerak berlawanan arah dengan deutron, 

dan bila mengenai terminal maka akan menimbulkan sinar-X yang tidak 

diharapkan. 

5. Lensa kuadrupol 

Lensa kuadupol terletak di belakang tabung pemercepat dan 

berfungsi untuk memfokuskan ion-ion deutron yang keluar dari tabung 

pemercepat. Lensa ini terdiri dari 2 elemen yang masing-masing berupa 

susunan 4 buah elektrode hiperbola yang saling berhadapan membentuk 

kuadrupol. Masing-masing elemen mempunyai sumber daya sendiri 

yang dapat divariasi secara terpisah dari 0-20 keV. 

6. Tegangan tinggi lensa kuadrupol 

Sumber tegangan yang digunakan pada lensa kuadrupol terdiri dari 2 

buah (terlihat pada gambar 2.8). Hal ini disebabkan karena lensa 

kuadrupol memiliki 2 buah elemen. Besarnya masing-masing divariasi 

secara terpisah yakni dari 0 sampai 20 keV. 
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7. Rotating probe 

Sebuah probe yang berfungsi untuk memutar antara lensa kuadrupol 

dengan target tritium agar ion tepat ditembakkan pada target tersebut. 

8. Target tritium 

Target ialah bahan yang diharapkan dapat menghasilkan neutron 

dengan fluks yang tinggi ketika berinteraksi dengan deutron. Target juga 

harusmempunyai umur paro yang panjang. Kelimpahan neutron yang 

tinggi, tidak banyak menyerap neutron, serta mempunyai bentuk matriks 

yang dapat meminimalkan atenuasi neutron. Pada generator neutron 

Sames J-25 digunakan bahan tritium (T) sebagai target utama yang 

diendapkan pada titanium (Ti) sebagai target perantara. Oleh karena itu 

sering disebut target TiT. 

9. Sistem kendali 

Sistem kendali berupa panel yang berfungsi untuk memantau dan 

mengendalikan kerja generator neutron sesuai dengan kondisi operasi 

yang diinginkan. Agar operasi aman dari kemungkinan radiasi neutron, 

sistem kendali ditempatkan di ruang terpisah dari generator neutron. 

Sistem kendali juga dilengkapi dengan monitor televisi sehingga 

operator dapat mengoperasikan da memonitori keadaan generator 

neutron selama operasi berlangsung. 
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1. Sumber tegangan tinggi 
2. Sumber ion 
3. Tabung pemercepat 
4. Pompa rotari dan pompa 

difusi 

5. Lensa kuadropul 
6. Tegangan tinggi lensa 

kuadropul 
7. Rotaring probe 
8. Target tritium 

 

Gb. 2.3 Skema Sistem Generator Neutron SAMES J-25 (Sunardi, 2007: 1) 

 

2.4   Interaksi Sinar-γ  dengan Materi 

Spektrum sinar-γ  terbentuk sebagai hasil interaksi antara sinar-γ  dengan 

detektor. (Susetyo, 1988: 36). Jika sinar- γ  mengenai suatu materi maka sinar- γ  

akan menyerahkan seluruh atau sebagian energinya pada materi tersebut. Interakasi 

sinar-γ  dengan materi bisa terjadi melalui berbagai proses, antara lain : 

1. Efek Fotolistrik 

Efek fotolistrik merupakan interaksi antara foton-γ  dengan sebuah 

elektron yang terikat kuat dalam atom yaitu pada kulit bagian dalam suatu 

atom, biasanya kulit K dan L. Foton-γ  akan menumbuk elektron tersebut dan 

karena terikat kuat-kuat elektron akan menyerap seluruh tenaga foton-γ . 

Sistem 
Kendali 
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Sebagai akibatnya elektron akan dipancarkan keluar dari atom dengan tenaga 

gerak sebesar selisih tenaga foton-γ  dan tenaga ikat elektron : 

WEEe −= γ       (2.16) 

dimana : 

  eE  : tenaga kinetik elektron 

  γE  : tenaga foton-γ  

  W  : tenaga ikat elektron 

Elektron yang dipancarkan itu disebut fotoelektron. Efek fotolistrik secara 

skematis dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2.4 Efek Fotolistrik (Susetyo, 1988: 38) 

Arti penting efek fotolistrik dalam spektrometri-γ  ialah bahwa foton- γ  

monoenergetik yang berinteraksi dengan materi (detektor) akan menghasilkan 

fotoelektron yang monoenergetik pula. (Susetyo, 1988: 38). 

Atom yang terionisasi akibat efek fotolistrik tentu saja dalam keadaan 

tereksitasi. Lowongan yang ditinggalkan fotoelektron akan segera diisi oleh 

elektron pada kulit berikutnya dan demikian seterusnya. Efek fotolistrik ini 

hanya dominan pada daerah energi rendah sampai 100 keV. 

inti 

K L 
M

foto elektron 
Sinar -
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2. Hamburan Compton 

Cara lain radiasi berinteraksi dengan atom adalah melalui efek Compton. 

Hamburan Compton terjadi antara foton-γ  dengan sebuah elektron bebas atau 

yang terikat lemah pada atom.(Krane, 1992: 104). Elektron yang di kategorikan 

sebagai elektron terikat lemah adalah elektron yang berada pada kulit terluar 

suatu atom. Jika foton-γ  menumbuk elektron ini, maka berdasarkan hukum 

kekekalan momentum tidak mungkin elektron dapat menyerap seluruh energi 

foton-γ . Foton-γ  akan menyerahkan sebaguan energiya kepada elektron dan 

kemudian terhambur menurut sudut θ  terhadap arah gerak foton-γ  mula-mula. 

Elektron yang mula-mula bebas dan diam akan terlempar kedepan dan keluar 

dari sistem atom. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 
Gb. 2.5 Hamburan Compton (Beiser, 1986: 60) 

Elektron Compton adalah elektron yang dilepaskan. Elektron Compton 

selalu terhambur ke depan dan tidak pernah ke arah belakang. Kebolehjadian 

hamburan akan naik pada daerah sudut kecil dengan naiknya tenaga foton. 

Tampang total hamburan atau kebolehjadian total terjadinya hamburan 

bergantung pada cacah elektron yang tersedia atau pada nomor atom Z materi 

yang menjadi sasaran interaksi sinar-γ . 

KLMNO
In

φθ

Elektron 
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Hamburan Compton dapat dijelaskan sebagai berikut sebuah foton-γ  

menumbuk elektron atom pada kulit O dan hanya memberikan sebagian 

energinya pada elektron tersebut. Foton-γ  datang akan terhambur dengan 

sudut θ  dan energinya yang lebih kecil dari semula sedangkan elektron yang 

ditumbuk akan terhambur ke depan dengan sudut ϕ  dan keluar dari atom. 

(Susetyo, 1988: 40). 

3. Pembentukan pasangan 

Interaksi ini terjadi jika suatu foton-γ  yang bertenaga cukup tinggi 

melalui medan listrik yang sangat kuat disekitar inti atom (medan Coulomb 

inti) maka foton-γ  tersebut akan lenyap dan sebagai gantinya muncul 

pasangan elektron dan positron (
−e  dan 

+e ). Peristiwa ini disebut efek 

pembentukan pasangan (pair production). 

Pembentukan anti materi positron dapat dilihat sebagai pemancaran 

sebuah elektron dari suatu tingkat tenaga negatif menuju ke tingkat tenaga 

positif dengan meninggalkan suatu lowong dalam daerah yang baiasanya diisi 

oleh tingkat tenaga negatif. Dan lowong ini disebut dengan positron. 

Energi diam elektron dan positron adalah sama yaitu sebesar 0,511 

MeV dan produksi pasangan memerlukan energi foton sekurang-kurangnya 

1,02 MeV. (Beiser, 1986: 62). Untuk itu perlu mengetahui energi total yang 

terjadi bila 2 pasangan itu terbentuk, yaitu berdasarkan Hukum Kekekalan 

Energi (Rosana et al,2000: 70) : 

  
−+

−+

++=

+++=

KKo

oKKotot

EEcmfh

cmEEcmE
2

22

2    (2.17) 
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dimana : 

  
−
KE  = energi gerak elektron 

  
+
KE  = energi gerak positron 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2.6 Pembentukan Pasangan (Beiser, 1986: 64) 

Bila positron bertemu dengan elektron yang lain akan terjadi proses 

anihilasi (penghancuran) dan menghasilkan 2 sinar-γ  uang saling berlawanan 

arah rambatnya. (Dwijananti. P, 2004: 38). 

 

2.5    Spektrometri Gamma 

Spektrometri gamma dapat didefinisikan sebagai suatu cara pengukuran dan 

identifikasi zat-zat radioaktif dengan jalan mengamati spektrum karakterisitik yang 

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

tersebut dengan detektor. (Susetyo,1988:1). 

Interaksi foton-γ  dengan detektor akan menghasilkan signal pulsa. Tinggi 

pulsa yang dihasilkan detektor bersesuaian dengan energi foton-γ  yang mengenai 

detektor. Selanjutnya pulsa-pulsa tersebut diproses secara elektronik dalam 

serangkaian peralatan yang membentuk perangkat spektrometri gamma. 

e- 

e+  

γ 
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2.5.1 Detektor NaI(Tl) 

Pengukuran radioaktivitas diperlukan detektor yang dapat berinteraksi 

secara efisien dengan sinar radioaktif yang diselidiki. Ada bermacam-macam 

detektor sintilator yang dapat dipakai untuk mendeteksi baik zarah α  dan β  

maupun γ . Dalam spektrometri- γ , detektor yang paling sering digunakan 

adalah yang terbuat dari kristal tunggal natrium  iodida yang telah ’dikotori’ 

dengan sedikit talium. Detektor jenis ini dinamakan  detektor NaI(Tl). 

Oleh karena kristal bersifat higroskopis (mudah menyerap air) maka 

kristal tersebut ditutup rapat-rapat dalam wadah aluminium yang dilapisi 

kromium. Dalam wadah tersebut kristal NaI(Tl) dibungkus dengan reflektor 

yang terbuat bahan mangan oxida (MgO) atau aluminium trioxida (Al 2 O 3 ) 

dan kemudian direkatkan pada sebuah tabung  pelipatganda foton (photo 

multiplier tube) menggunakan perekat bening yang terbuat dari silikon. Hal 

ini dimaksudkan agar kelipan cahaya yang dihasilkan sintilator dapat masuk 

secara efektif ke dalam tabung pelipatganda foton tersebut. 

Di ujung tabung pelipatganda foton terdapat fotokatoda yang terbuat 

dari bahan yang mempunyai potensial ionisasi rendah sedemikian hingga 

apabila permukaannya terkena tumbukan foton-γ  maka akan dilepaskan 

elektron. Cacah dan tenaga gerak elektron yang dilepaskan bergantung pada 

intensitas dan tenaga sinar- γ  yang mengenai sintilator. Intensitas sinar- γ  

yang dideteksi mempengaruhi cacah elektron yang dibebaskan. Makin tinggi 

intensitas makin banyak elektron yang dibebaskan dan makin banyak pulsa 

yang dihasilkan detektor. Makin tinggi tenaga sinar-γ  makin tinggi tenaga 
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foton kelipan yang dihasilkan dan makin tinggi tenaga gerak elektron yang 

dilepaskan serta makin  tinggi pulsanya. 

Antara fotokatoda dan anoda terdapat dinoda-dinoda yang mempunyai 

tegangan tinggi dan diatur sedemikian hingga tegangan dinoda yang 

dibelakang selalu lebih tinggi daipada dinoda didepannya. Elektron yang 

dilepaskan oleh fotokatoda akan dipercepat oleh medan listrik dalam tabung 

pelipatganda foton menuju dinoda pertama. Dalam proses tumbukan akan 

dilepaskan elektron-elektron lain yang kemudian dipercepat menuju dinoda 

kedua dan demikian seterusnya. Anoda adalah dinoda terakhir. 

Sebuah tabung pelipatganda elektron mempunyai 10 tingkat dinoda atau 

lebih dan pada anoda bisa didapatkan faktor penggandaan antara 
87 1010 −  

kali. Sinar-γ  yang dideteksi akan menghasilkan pulsa listrik sebagai output 

detektor NaI(Tl). (Susetyo, 1988: 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gb. 2.7 Detektor NaI(Tl) (Susetyo, 1988: 54) 
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2.5.2 Penguat awal 

Penguat awal terletak diantara detektor dengan penguat. Alat ini 

mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut (Susetyo, 1988: 79) : 

1. Untuk melakukan amplifikasi awal terhadap pulsa keluaran detektor. 

2. Untuk melakukan pembentukan pulsa pendahuluan. 

3. Untuk  mencocokkan impedansi keluaran detektor dengan kabel signal 

masuk ke penguat. 

4. Untuk mengadakan  perubahan muatan menjadi tegangan pada pulsa 

keluaran detektor. 

Selain itu, penguat awal juga dapat menurunkan signal. Sebaiknya 

penguat awal dipasang sedekat mungkin dengan detektor. Pada penggunaan 

detektor NaI(Tl) sebaiknya dipasang pada jarak kurang dari 30 cm. 

Ada dua jenis penguat awal, yaitu penguat awal peka tegangan dan 

penguat awal peka muatan. Penguat awal peka tegangan mempunyai 

kelebihan dalam hal memiliki signal yang tinggi akan tetapi mempunyai 

kelemahan dalam hal stabilitas. Oleh karena itu dalam spektrometri-γ  lebih 

sering digunakan penguat awal peka muatan.  

 

2.5.3 Penguat 

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 yang biasa 

disebut penguat linier. Pulsa dipertinggi sampai mencapai amplitudo yang dapat 

dianalisis dengan alat penganalisis tinggi pulsa. 
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Kemampuan suatu penguat untuk memperkuat pulsa disebut dengan 

gain. Penguat dirancang agar dapat memberikan gain yang linier dan dapat 

diatur secara sinambung dalam suatu jangkau (range) yang cukup luas. 

Kebanyakan penguat yang dipakai dalam spektrometri- γ  mempunyai gain 

yang jangkaunya mulai dari lima sampai dua ribu. 

Biasanya sebuah penguat mempunyai dua macam keluaran yaitu 

keluaran unipolar dan bipolar. Pemilihannya tergantung pada pengguanaan 

detektor. Jika yang dipakai adalah detektor NaI(Tl) biasanya dipilih keluaran 

bipolar. Keluaran bipolar juga dapat dipilih untuk laju cacah cuplikan yang 

tinggi. (Susetyo, 1988:80). 

 

2.5.4 Multi Channel Analyzer (MCA) 

Multi Channel Analyzer (MCA) disebut sebagai penganalisis salur 

ganda yang boleh dianggap gabungan dari banyak penganalisis salur tunggal 

dan dapat membuat spektrum- γ  secara sekaligus atau dalam sekali 

pengukuran. (Susetyo,1988:87) 

Fungsi utama MCA adalah mengolah dan membuat grafik spektrum 

tinggi pulsa dengan isi cacah setiap kanal. Peralatan ini mutlak untuk 

keperluan spektroskopi energi maupun spektroskopi waktu dari radiasi yang 

memasuki detektor. (Haditjahyono, 1992: 33). 

Menurut Susetyo (1988: 76), mula-mula pulsa yang dihasilkan detektor 

akan diperkuat atau lebih tepat : dipertinggi (amplified) dan dbentuk dalam 

penguat awal dan kemudian dalam penguat (amplifier). Pulsa yang telah 
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dibentuk dan diperkuat itu dikirim menuju suatu alat yang apat memilah-

milahkan pulsa-pulsa menurut tingginya. Alat tersebut mempunyai banyak 

memori yang dinyatakan dalam cacah salur (channel) yang dimilikinya. Alat ini 

dinamakan Penganalisis salur ganda (Multi Channel Analyzer). Pulsa dengan 

tinggi tertentu akan dicatat cacahnya dalam salur dengan nomor salur tertentu. 

Data numerik hasil pencacahan tersebut setiap saat diakumulasikan dalam salur 

itu sampai waktu pencacahan selesai. Sebagai hasilnya, secara analog dapat 

dilihat spektrum-γ  pada layar penganilisis salur ganda atau melalui plotter. Data 

numerik dapat juga dikeluarkan melalui printer, teletype writer, dll. Sistem 

pembentukan spektrum semacam ini disebut analisis tinggi pulsa.  

Secara skematis seperangkat spektrometri gamma seperti dintujukkan 

gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2.8 Sumber-γ  dan perangkat spektrometri gamma
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Teknologi Akselerator dan Proses 

Bahan  (PTAPB) BATAN Yogyakarta. Cuplikan air sungai Kaligarang diambil 10 

titik sepanjang sungai tersebut. Penelitian dilaksanakan pada 5 Maret sampai 

dengan 5 Agustus 2007, pengambilan cuplikan dilakukan dari Ungaran sampai 

Pleret sungai Banjir Kanal Barat. 

 

3.2    Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1. Bahan penelitian 

a. Cuplikan air Sungai Kaligarang. 

b. Sumber standar Eu-152, untuk kalibrasi efisiensi. 

c. Foil activation standard Cu-63, untuk menentukan fluks neutron 

dari Generator Neutron. 

d.  Foil activation standard Co-60, Ba-133, dan Cs-137 untuk 

kalibrasi energi. 

e. Standar Zn, Mg, Cd, Fe, Si, Pb, dan Mn untuk menghitung kadar 

cuplikan. 
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3.2.2. Alat penelitian 

a. Alat pengambilan cuplikan terdiri atas : ember plastik, gayung, 

botol plastik 1.5 liter. 

b. Alat preparasi cuplikan terdiri dari : gelas beker 1 liter, kompor 

listrik, vial polyetilene. 

c.    Alat iradiasi cuplikan menggunakan akselerator Generator 

Neutron Sames J-25 

d. Alat pencacah menggunakan seperangkat spektometri gamma 

dengan spesifikasi sebagai berikut : detektor, sumber tegangan 

tinggi (HV),  preamplifier, amplifier, MCA, komputer. 

e. Stopwatch. 
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3.3    Desain Penelitian 

 

      Gb 3.1 Skema Penelitian 

 

3.4    Prosedur Penelitian 

3.4.1 Penyediaan dan preparasi sampel 

Cuplikan pada penelitian ini diambil dari sungai Kaligarang yang 

lokasinya di batasi dari Ungaran sampai pleret sungai Banjir Kanal Barat 

kota Semarang. Cuplikan diambil dengan cara menentukan titik-titik 

lokasinya di sepanjang sungai Kaligarang, kemudian tiap satu lokasi diambil 

Pengambilan cuplikan 

Preparasi cuplikan 

Iradiasi

Kalibrasi energi 

Kalibrasi efisiensi

Pencacahan

Analisis kualitatif 

Analisis kuantitatif 

Hasil

Kesimpulan 
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4.5 liter yang berasal dari tiga titik sepanjang lebar sungai dengan 

menggunakan gayung yang kemudian dimasukkan ke dalam botol. Dari tiga 

titik tersebut ke dalam ember yang kemudian diaduk dan diambil 1.5 liter air 

dimasukkan kembali ke dalam botol tersebut. Cuplikan 1.5 liter itu sebagai 

perwakilan data dari satu titik lokasi. 

Langkah berikutnya setelah pengambilan sampel atau cuplikan ialah 

melakukan preparasi dengan cara dipekatkan. Pemekatan disini tidak 

menggunakan atau mencampuri sampel dengan bahan kimia tetapi dengan 

cara dipanaskan  menggunakan kompor listrik. Cuplikan air dimasukkan ke 

dalam gelas ukur 1 liter dan dipekatkan hingga ±  8 milliliter kemudian 

dimasukkan ke dalam vial polyetilene yang telah diberi label. 

 

3.4.2 Iradiasi cuplikan dan standar 

Cuplikan air dan standar yang telah dipreparasi diiradiasi bersama-

sama dengan generator neutron SAMES J-25. Standar yang digunakan 

adalah Zn, Mg, Cd, Fe, Si, Pb, dan Mn yang masing-masing 1 milliliter 

dimasukkan ke dalam vial. Setelah disiapkan semua maka cuplikan dan 

standar tersebut diiradiasi dengan langkah : 

1. Menempelkan cuplikan dan standar pada target tritium sistem generator 

neutron. 

2. Menghidupkan mesin generator neutron dengan bantuan operator. Saat 

mesin generator neutron dihidupkan, di dalam ruang iradiasi harus 
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kosong atau tidak boleh ada orang di dalamnya karena menghindari 

bahaya radiasi neutron. Lama iradiasi 30 menit. 

 

3.4.3 Pencacahan cuplikan 

Setelah iradiasi selesai dilakukan cuplikan air dan standar tersebut 

segera diambil dari ruang radiasi dan dilakukan pencacahan. Pencacahan 

menggunakan spektrometri gamma yang telah dikalibrasi baik kalibrasi 

energi maupun kalibrasi efisiensi. 

Dalam penelitian ini, diupayakan waktu tunda yang sesingkat 

mungkin. Hal ini bertujuan agar intensitas dari isotop dengan waktu paro 

pendek dan kadar kecil dapat terdeteksi oleh detektor. 

 

3.4.4 Kalibrasi spektrometri -γ  

Spektrometri- γ  adalah suatu metode pengukuran yang bersifat nisbi 

(relatif), oleh karena itu sebelum suatu perangkat spektrometer-γ  dapat 

dipakai untuk melakukan analisis alat tersebut perlu dikalibrasi lebih dahulu 

secara cermat dan teliti. Ada dua macam kalibrasi yang perlu dilakukan, 

yaitu kalibrasi energi dan kalibrasi efisiensi. (Susetyo, 1988: 108). 

a.   Kalibrasi energi 

Untuk suatu perangkat spektrometer-γ  dan suatu setting kondisi 

kerja (tegangan tinggi, gain penguat, dan lain-lain) perlu dicari 

hubungan antara nomor salur dan tenaga atau energi. Hal ini dilakukan 

dengan cara mencacah beberapa sumber radioaktif standar yaitu sumber 
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yang sudah diketahui tenaganya dengan tepat. Dalam penelitian ini, 

kalibrasi energi menggunakan sumber radioaktif Ba-133, Co-60 dan Cs-

137. Hasil pencacahan terdapat dalam lampiran. Perhitungan kalibrasi 

energi menggunakan metode kuadrat terkecil linier atau regresi linier 

yaitu: 

  bXaY +=       (3.1) 

Jika ordinat Y adalah tenaga  dan absis X adalah nomor salur maka 

untuk setiap pengukuran puncak serapan total- γ  dari sumber standar 

akan didapatkan sepasang harga ),( ii YX . Untuk pengukuran n puncak-

γ  dapat ditentukan harga slope a dan titik potong b secara regresi linier, 

menurut Susetyo (1988: 109) sebagai berikut : 

  n
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    (3.2) 

 

b. Kalibrasi efisiensi 

Analisis kuantitatif dalam spektrometer-γ  membutuhkan kalibrasi 

efisiensi. Suatu sumber radioaktif selalu memancarkan sinar radioaktif 

ke segala arah )4( π . Biasanya cuplikan radioaktif diukur pada jarak 

tertentu terhadap detektor, sehingga sebenarnya hanya sebagian saja dari 

sinar-γ  yang dipancarkan oleh cuplikan yang terdeteksi. Oleh karena itu 
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dibutuhkan kalibrasi efisiensi mutlak dari puncak serapan total yang 

secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut : 

  
%100)(% ×

×
=

Ydps
CpsEε

    (3.3) 

dengan : 

 )(Eε  = efisiensi mutlak detektor pada energi E 

 Cps  = cacah per sekon 

 dps  = disintegrasi per sekon / aktivitas sumber pada saat 

pengukuran 

 Y  = yield 

Harga laju cacah (Cps) didapatkan dengan menghitung luas puncak 

serapan total dibagi pencacahan (dalam detik) : 

  )(sekonpencacahanwaktu
totalserapanpuncakluasCps =

   (3.4) 

Dalam penelitian ini untuk menentukan kalibrasi efisiensi digunakan 

sumber standar multi energi Eu-152. Hasil dari kalibrasi efisiensi dengan 

persamaan 3.3 dapat dilihat dalam lampiran. Data kalibrasi dapat diolah 

menggunakan metode regresi linier persamaan (3.2) dengan Y  adalah 

)(log Eε  dan X  adalah Elog , oleh karena itu dideroleh persamaan 

baru:  
)log(10)(

)(
bEaE

bELogaELog
bXaY

+=

+=
+=

ε
ε

   (3.5)           
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3.5    Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis kualitatif 

Analisis kualitatif dilakukan untuk mengetahui jenis isotop atau unsur-

unsur apa saja yang terdapat dalam cuplikan air sungai Kaligarang 

Semarang. Namun dalam kenyataannya ada beberapa unsur yang memiliki 

tingkat energi yang sama sehingga diperlukan kejelian agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam menentukan unsur apa saja yang terkandung di dalam 

cuplikan. Langkah-langkah dalam analisis kualitatif pada tiap sampel atau 

cuplikan ialah : 

a.    Menentukan energi tiap puncak spektrum-γ . 

b. Menyesuaikan energi- γ  dari puncak spektrum, dengan energi berbagai 

isotop yang tercantum dalam tabel energi isotop sehingga dapat 

ditentukan isotop apa saja yang terdapat dalam tiap cuplikan. 

Dalam menyesuaikan energi- γ  isotop cuplikan dengan energi- γ  dari 

tabel isotop, perlu juga dipertimbangkan tampang lintang reaksi, waktu 

paruh, kelimpahan isotop yang diperkirakan memiliki energi- γ  tersebut. 

Dari hasil analisis kualitatif ini dapat diambil banyak informasi yang 

penting untuk analisis kuantitatif. Hal yang penting diperhatikan misalnya 

adalah ada atau tidaknya penimbrungan yang berasal dari nuklida lain pada 

puncak nuklida yang dikehendaki juga akan mengganggu analisis 

kuantitatif. (Susetyo, 1988: 168). 
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3.5.2 Analisis kuantitatif 

Setelah puncak-puncak dalam spektrum- γ  cuplikan selesai 

diidentifikasi barulah analisis kuantitatif dapat dilakukan. Radionuklida 

yang akan ditentukan bisa mempunyai beberapa puncak dalam spektrum 

cuplikan tersebut. Dalam hal ini perlu dipilih sebuah puncak yang paling 

baik untuk dipakai untuk penentuan secara kuantitatif. 

Analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui kadar atau konsentrasi 

masing-masing unsur dalam cuplikan. Dalam metode ini puncak yang telah 

dipilih dari radionuklida yang diperhatikan dipakai untuk menentukan 

aktivitas radionuklida tersebut (dps). Penentuan aktivitas inti yang dipilih 

berdasarkan hasil yang didapatkan pada pengukuran. (Susetyo, 1988: 168). 

Oleh karena itu analisis ini dapat dilakukan jika parameter-parameter 

pada persamaan (2.14) telah diketahui maka perhitungannya dapat dilakukan 

dengan persamaan : 

  
( ) ( )cda ttt

A

A

eeeTYaN
BC

m λλλεσφ −−− −−
×=

11
12ln

2
1  (3.6) 

Menurut Tsoulfanidis (1983: 35) ralat terhadap hasil hitungan fluks neutron 

)(φ  dan kadar (m) menggunakan ralat relatif terhadap pencacahan yang 

dilakukan pada cuplikan, dengan standar deviasi dari cacah C  adalah C , 

sehingga kesalahan relatif dari pencacahan C  adalah :  

CC
C 1

=
      (3.7)  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Kalibrasi Spektrometer-γ  

Spektrometer-γ  adalah suatu metoda pengukuran yang bersifat nisbi oleh 

karena itu sebelum suatu perangkat spektrometer-γ  dapat digunakan untuk 

melakukan analisis alat tersebut perlu dikalibrasi terlebih dahulu secara cermat 

dan teliti. Ada dua macam kalibrasi yang perlu dilakukan, yakni :    

 

4.1.1 Kalibrasi energi 

Kalibrasi energi bertujuan mencocokkan antara nomor salur dengan 

energi- γ . Kalibrasi energi ini dilakukan dengan mencacah sumber radioaktif 

standar yang sudah diketahui tenaganya dengan tepat. Dalam penelitian ini, 

kalibrasi energi menggunakan sumber radioaktif Ba-133, Co-60 dan Cs-137 

yang hasil pencacahannya dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Data Kalibrasi Energi dengan Menggunakan Sumber Standar Ba-133, 

Co-60 dan Cs-137 

No  Sumber Standar No. Salur Energi (keV) 
1  Ba‐133 167 356 
2  Cs‐137  435 662 
3  Co‐60  872 1173 
4  Co‐60  1011 1332 

 

Dari hasil pencacahan yang disajikan dalam Tabel 4.1 dapat dibuat grafik 

hubungan antara nomor salur dengan energi- γ  seperti gambar 4.1 : 
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Gb. 4.1 Grafik Hubungan antara Nomor Salur dengan Energi-γ  

Dengan menggunakan analisis regresi linier, diperoleh y = 1.159x + 160.7 

dan nilai r = 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat spektrometer-

γ  masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk pencacahan 

radioisotop. 

 

4.1.2 Kalibrasi efisiensi 

Kalibrasi efisiensi dilakukan untuk mengetahui nilai perbandingan 

antara aktivitas sumber standar dan laju cacah yang diterima oleh detektor. 

Ini dikarenakan tidak semua sinar- γ  yang dipancarkan oleh sumber 

radioaktif ditangkap oleh detektor. Harga efisiensi deteksi suatu pengukuran 

ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain : jarak cuplikan dengan detektor, 

bentuk sumber radioaktif cuplikan, volume detektor, daya pisah peralatan 

elektronik dan sebagainya.( Susetyo, 1988 : hal 121) 
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Kalibrasi ini dilakukan dengan mencacah sumber standar multi gamma 

Eu-152 dengan detektor gamma NaI(Tl). Sumber standar tersebut diproduksi 

pada 1 Oktober 2006 dan memiliki waktu paro 4943 hari dengan aktivitas  

awal 
3108.42 ×  dps. Umur Eu-152 sampai dengan tanggal 27 Maret 2007 

ialah 178 hari dan memiliki aktivitas (atau sama dengan dps) 
310745.41 ×  

dps. Untuk menghitung efisiensi digunakan persamaan berikut : 

   Ydps
Cps
×

=ε
     (4.1) 

data kalibrasi efisiensi yang diperoleh dapat disajikan dalam tabel 4.2 : 

Tabel 4.2 Data Kalibrasi Efisiensi dengan Menggunakan Sumber Standar Eu-152 

No E keV Cps Y  ε  
1  241.76 222.29 0.0738  0.072 
2  345.86 868.12 0.2640  0.079 
3  788.84 169.5 0.1300  0.031 
4  977.03 90.66 0.1448  0.015 
5  1433.04 143.88 0.2070  0.016 

 

Grafik hubungan antara energi dengan efisiensi dapat dibuat grafik pada 

gambar 4.2: 

 

Gb. 4.2 Grafik Hubungan antara Energi dan Efisiensi 
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Dari gambar 4.2  di atas didapatkan persamaan linier  y = -6E-05x + 0.086  dengan 

εln=Y  dan EX ln=   maka dapat  diperoleh fungsi efisiensinya sebesar : 

( ) 0.086 logE05--6E10)( +=Eε  

 

4.2    Analisis kualitatif 

Analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang 

terkandung di dalam cuplikan. Penentuan jenis unsur ini dilakukan dengan 

menentukan puncak spektrum energi gamma cuplikan. Besarnya energi gamma 

tersebut dicocokkan dengan tabel isotop (Neutron Activation Tables). Energi 

gamma yang terpancar oleh suatu radionuklida akan menggambarkan sifat 

karakteristik dari radionuklida tersebut. Misalnya hasil analisis untuk lokasi 1, 

diketahui energi sebesar 843 keV namun setelah dicocokan dengan tabel isotop 

ternyata energi tersebut sama dengan energi Al-27 yang merupakan energi isotop 

Mg-27 berinteraksi antara neutron dengan Al-27 dan reaksinya Al-27(n,p)Mg-27. 

Dengan cara yang sama maka dapat diperoleh hasil analisis kualitatif unsur-unsur 

pada cuplikan air Sungai Kaligarang yang disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.3 Data kualitatif unsur-unsur yang terkandung dalam cuplikan air 

No  Unsur  Lokasi
    1  2 3 4 5 6 7 8  9  10
1  Mg-24 - - - - - √ - - √ - 
2  Al-27 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 
3  Si-28 √ √ √ √ √ √ √ - - √ 
4  P-31 √ √ √ √ √ √ √ - - √ 
5  K-41 √ √ - - √ - √ √ √ - 
6  Mn-55 - - - - √ √ √ - - - 
7  Fe-56 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 
8  Cu-63 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 
9  Zn-65 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 
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Lokasi : 
1. Ungaran 
2. Jembatan Kradenan Semarang 
3. Tugu Soeharto Semarang 
4. Jl. Panjangan 
5. Muara dari Pasar Sampangan 
6. Muara dari Pasar BK dan Kimia 

Farma 

7. Sebelum pabrik Semarang 
Makmur 

8. Sebelum PDAM Kota Semarang 
9. Petompon Semarang 

10. Pleret Lemah Gempal Semarang 

 

4.3   Analisis kuantitatif 

Analisis kuantitatif ini dilakukan untuk menentukan kadar unsur-unsur 

yang telah diketahui dari analisis kualitatif. Analisis kuantitatif dengan 2 metode 

yaitu metode mutlak atau absolut dan metode nisbi atau relatif. Analisis kuantitatif 

metode mutlak menggunakan persamaan(2.14), sedangkan metode relatif 

menggunakan persamaan (2.15). Hasil dari analisis kuantitatif dapat dilihat dalam 

tabel 4.2 berikut ini : 

 Tabel 4.4 Data kuantitatif unsur-unsur yang terkandung dalam cuplikan air 

 

Gambar 4.3 menunjukkan grafik antara lokasi cuplikan pengambilan 

dengan kadar unsur-unsur logam yang terkandung di dalamnya serta secara tidak 

Lokasi  Kadar (mg/l) 

   Mg‐24  Al‐27  Si‐28  P‐31  K‐41  Mn‐55  Fe‐56  Cu‐63  Zn‐65 
1  ‐  0.70  1.74  1.83  2.43  ‐  5.61  0.40  2.63 
2  ‐  0.63  1.07  2.46  13.41  ‐  4.63  0.24  1.61 
3  ‐  0.86  4.75  4.98  ‐  ‐  0.66  0.34  0.73 
4  ‐  0.49  0.45  0.90  ‐  ‐  2.72  0.19  1.35 
5  ‐  0.47  0.29  0.57  4.74  5.15  3.52  0.12  0.96 
6  2.29  1.28  2.39  4.73  ‐  6.83  9.42  0.48  1.20 
7  ‐  0.23  0.55  1.10  1.05  7.34  1.54  0.32  0.35 
8  ‐  0.65  ‐  ‐  5.95  ‐  5.02  ‐  ‐ 
9  1.61  0.35  ‐  ‐  3.46  ‐  2.73  0.12  0.53 
10  ‐  ‐  1.60  3.17  ‐  ‐  ‐  0.34  0.64 
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langsung menunjukkan pendistribusian logam di sungai Kaligarang Semarang. 

Hampir semua unsur terdistribusi merata di seluruh lokasi cuplikan kecuali Mg-24 

dan Mn-55. Terlihat pada tabel 4.4 di atas kadar Fe-56 dalam jumlah yang cukup 

tinggi bila dibandingkan dengan unsur yang lainnya. Unsur Al-27, P-31, Cu-63 

dan Zn-65 ditemukan dalam jumlah yang rendah atau kecil kadarnya. 

Unsur Si-28 terdeteksi yang tertinggi terlihat pada gambar 4.3 lokasi 3, ini 

dikarenakan oleh letak titik pengambilan cuplikan yaitu berada di daerah sekitar 

sebelum pabrik seng (PT.Semarang Makmur), hal ini dimungkinkan karena 

adanya limbah-limbah yang berasal dari limbah rumah tangga (perkampungan), 

limbah industri kecil, limbah industri-industri berat. Silikon dapat dimanfaatkan 

untuk pelapis logam (coating); sebagai cairan hidraulik, antifoam agent: merawat 

kulit sebagai bahan anti air (diperuntukan kulit pada tekstil, bangunan batu dan 

preparat kosmetika). Si-28 pada lokasi-lokasi yang lainnya juga terlihat cukup 

tinggi, ini disebabkan oleh letak pengambilan cuplikan yang telah dikotori oleh 

limbah-limbah industri. Limbah-limbah industri tersebut ada di sepanjang sungai 

Kaligarang terdapat industri-industri baik kecil maupun industri berat serta 

terdapat perkampungan. Dalam grafik di bawah ini nampak bahwa Si-28 

terdistribusi merata di dalam cuplikan air sungai Kaligarang. 
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Gb. 4.3 Grafik Hubungan antara lokasi cuplikan dengan kadar 

Besi adalah logam yang dihasilkan dari bijih besi, dan jarang dijumpai dalam 

keadaan unsur bebas serta besi merupakan salah satu unsur paling biasa di Bumi, 

membentuk 5% kerak Bumi. Kebanyakan besi ini hadir dalam pelbagai jenis oksida 

besi, seperti bahan galian hematit, magnetit, dan takonit. Sebahagian besar permukaan 

bumi dipercayai mengandungi aloi logam besi-nikel. Sekitar 5% daripada meteorit 

juga mengandung aloi besi-nikel. (http://ms.wikipedia.org/wiki/Besi). Fe-56 yang 

tertinggi dalam gambar 4.3 ditunjukkan pada lokasi 6, karena lokasi 6 merupakan 

muara sungai dari pasar BK dan Kimia Farma yang dimungkinkan banyak terjadi 

pencemaran oleh limbah-limbah industri dan limbah rumah tangga. Pendistribusian 

Fe-56 yang lainnya di sepanjang sungai disebabkan industri yang berada sekitar 

sungai, seperti industri besi, seng, kayu, pipa. Menurut WHO standar air minum 
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dengan syarat-syarat air minum yang diperbolehkan 0.3-1 mg/liter, tetapi menurut 

Kepmen Kesehatan Indonesia 0.1-1 mg/liter. Jika dilihat pada tabel 4.4 maka kadar 

Fe-56 sudah tidak diperkenankan lagi tetapi cuplikan ini masih berupa air baku untuk 

air minum dan belum diolah.  

Kalium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki 

lambang K dan nomor atom 19. Kalium berbentuk logam lunak berwarna putih 

keperakan dan termasuk golongan alkali tanah. Secara alami, kalium ditemukan 

sebagai senyawa dengan unsur lain dalam air laut atau mineral lainnya. Kalium 

teroksidasi dengan sangat cepat dengan udara, sangat reaktif terutama dalam air, 

dan secara kimiawi memiliki sifat yang mirip dengan natrium. Dalam bahasa 

Inggris, Kalium sering disebut Potassium. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kalium). 

K-41 dalam gambar 4.3 ditunjukkan bahwa jumlah kadar unsurnya cukup tinggi 

untuk di setiap lokasi yang terdeteksi. Jumlah unsur K-41 yang paling tinggi 

terdeteksi pada lokasi 2 yaitu jembatan Kradenan Semarang, kemudian disusul 

oleh lokasi sebelum masuk ke PDAM sebagai sumber air baku air minum, muara 

sungai yang berasal dari pasar Sampangan, di daerah petompon, dari gunung 

Ungaran, dan sebelum pabrik seng. Pendistribusian K-41 di setiap lokasi-lokasi 

tersebut disebabkan oleh pencemaran limbah-limbah yang berasal dari pabrik-

pabrik industri baik yang ringan maupun berat, pertanian, dan perkampungan. 

Karena K-41 dalam berbagai senyawa dan campuran digunakan sebagai rabuk, 

pembuatan sabun cair, sabun lunak, dan digunakan pada industri kaca serta dapat 

digunakan untuk bahan campuran obat. 
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Cuprum merupakan elemen kimia dengan simbol Cu, sangat luas dalam 

pemakaian baik berdiri sendiri maupun dikombinasi dengan elemen kimia 

lainnya. Cu salah satu unsur yang sangat banyak digunakan dalam pembentukkan 

logam campuran, setelah besi dan aluminium. Dari gambar 4.3 dan tabel 4.4 

terlihat unsur Cu-63 tersebar merata di setiap lokasi cuplikan tetapi dalam jumlah 

kadar yang rendah. Hal ini dikarenakan oleh limbah-limbah yang dibuang ke 

dalam sungai Kaligarang yang berasal dari industri-industri, perkampungan, 

rumah sakit, pertanian dan peternakan. Biasanya tembaga digunakan untuk jaring-

jaring kawat listrik, pemanas listrik, sebagai campuran bahan pembuat uang 

logam, sebagai bahan campuran dalam pembuatan mesin-mesin industri kimia dan 

farmasi, serta untuk pemberantas hama. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas 

Air Minum, bahan kimia anorganik yang memiliki pengaruh langsung pada 

kesehatan kadar maksimum yang diperbolehkan untuk tembaga (Cu) sebesar 2 

mg/liter serta berdasarkan bahan kimia anorganik yang kemungkinan dapat 

menimbulkan keluhan pada konsumen kadar maksimum yang diperbolehkan 

sebesar 1 mg/liter. Jadi kadar Cu-63 dalam cuplikan air sungai Kaligarang 

Semarang masih diperkenankan. 

Aluminium adalah suatu elemen logam dengan simbol Al dan merupakan 

logam yang lunak dan tidak kuat. Aluminium tidak pernah diperoleh dalam 

bentuk murni di alam bebas. Biasanya Al digunakan untuk bangunan rumah, 

pesawat terbang, mobil AC, radiator, badan mesin, badan mobil, felek mobil, 

mobil box, kabel, cat. Kadar cuplikan air untuk Al-27 dalam jumlah yang rendah 
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dan tersebar merata keseluruh lokasi kecuali lokasi akhir dari titik pengambilan 

cuplikan yaitu Pleret Sungai Banjir Kanal Barat. Nilai yang tertinggi ditunjukkan 

pada lokasi muara sungai dari pasar BK dan Kimia Farma serta yang terendah 

pada lokasi sebelum pabrik seng. Ini semua kemungkinan dikarenakan 

pembuangan limbah-limbah yang berasal dari perkampungan (rumah tangga), 

peternakan, pertanian dan industri-industri baik berat maupun ringan sehingga 

kondisi sungai yang berbeda pula. Bila dibandingkan dengan nilai kandungan 

logam dalam air berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No 907 Tahun 

2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum bahwa untuk 

bahan kimia anorganik yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada 

konsumen kadar maksimum yang diperbolehkan sebesar 0.2 mg/liter tetapi kadar 

cuplikan air sungai Kaligarang sudah melebihi batas. Walaupun masih ditemukan, 

cuplikan air ini hanya berupa bahan baku air minum dan perlu diolah lebih lanjut 

untuk menjadi air minum agar dapat memenuhi syarat-syarat tersebut. 

Suatu elemen kimia dengan simbol Zn dalam bahasa Indonesia dikenal 

dengan nama seng. Zink (Zn) diperoleh dari lapisan bumi atau kerak bumi. Zink 

juga terdapat pada  di dalam tubuh manusia, hewan dan tanaman. Karena seng 

diperlukan oleh tubuh untuk metabolisme protein bagi pertumbuhan. Tetapi 

kekurangan seng dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan anak, dan gejala 

ketidak dewasaan serta dapat menyebabkan anemia. Dalam jumlah besar dapat 

menimbulkan rasa pahit dan memberikan kenampakan buram serta membentuk 

lapisan seperti lemak pada pendidihan air. Seng biasanya digunakan untuk 

pelapisan besi atau baja (proses galvanisasi), untuk proses metalisasi, untuk 



58 

 

pengobatan penyakit kulit dan penyakit diabetes millitus. Gambar 4.3 

menunjukkan bahwa setiap cuplikan air sungai Kaligarang terdapat kadar logam 

Zn kecuali pada lokasi sebelum masuk ke PDAM kota Semarang. Kadar Zn paling 

banyak terdeteksi pada lokasi Ungaran, karena lokasi tersebut adalah ujung dari 

lokasi-lokasi yang lainnya dan berasal dari gunung Ungaran. Pada lokasi-lokasi 

lain diperkirakan logam Zn berasal dari limbah industri yang ada di sekitar sungai 

Kaligarang, seperti limbah dari industri besi dan baja, industri kayu, industri obat, 

industri seng, dan limbah yang berasal dari rumah tangga sendiri. 

Magnesium merupakan elemen esensial yang sangat diperlukan di dalam 

tubuh terutama untuk pertumbuhan tulang. Distribusi Mg biasanya dimana-mana, 

antara lain di bawah tanah, air laut, dan endapan garam. Senyawa magnesium 

banyak dipakai pada industri teknik dan pertanian. Lokasi 6 merupakan lokasi 

titik pengambilan sampel pada muara sungai Kaligarang dengan sungai yang 

berasal dari limbah industri obat dan pasar BK sehingga dalam gambar 4.3 

menunjukkan kadar logam Mg tertinggi. Lokasi lainnya yang terdeteksi ialah 

lokasi pengambilan cuplikan di daerah Petompon, ini dimungkinkan karena letak 

titik pengambilan cuplikan air sungai Kaligarang yaitu setelah pabrik-pabrik 

industri yang membuang limbah ke sungai tersebut serta waktu pengambilan 

cuplikan yang berbeda. Hal ini juga dimungkinkan karena Mg digunakan untuk 

kesuburan tanah, garam pendingin, mencegah kebakaran, penyamak kulit, perekat 

kertas, pencelupan dan pencetakan pada pabrik tekstil, dan keramik serta 

digunakan pada bidang kedokteran dan farmasi. 
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Mangan terdapat dalam bentuk kompleks dengan bikarbonat, mineral dan 

organik. Unsur mangan pada ”air permukaan” berupa ion bervalensi empat dalam 

bentuk organik kompleks. Pada ”air permukaan” yang belum diolah ditemukan 

konsentrasi mangan rata-rata lebih dari 1 mg/liter, walaupun demikian dalam 

keadaan tertentu unsur mangan dapat timbul dalam konsentrasi besar dalam suatu 

tandon atau sungai pada kedalaman dan saat tertentu. Hal ini terjadi akibat adanya 

aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan dan mereduksi bahan organik dan 

mangan (IV) menjadi mangan (II) pada kondisi hypolimin (kondisi adanya cahaya 

matahari). Gambar 4.3 menunjukkan bahwa lokasi 5 sampai lokasi 7 terdeteksi 

logam Mn, ini dikarenakan lokasi-lokasi tersebut berada pada muara sungai dari 

pasar Sampangan, muara dari pasar BK dan Kimia Farma, pada sebelum pabrik 

seng dan terdapat warga yang menambang pasir di sekitarnya. Kadar yang 

tertinggi berada pada lokasi 7 yaitu sebelum pabrik seng dan di sekitar banyak 

masyarakat yang menambang pasir. Hal ini disebabkan oleh mangan sebagai 

pengering, katalisator pada pengecatan dan vernis, sebagai zat penghilang warna 

pada gelas, digunakan pada baterai, sebagai zat pemutih, penghilang warna pada 

minyak, dan lain sebagainya. Konsentrasi mangan yang berlebihan dapat 

menyebabkan rasa pahit pada minuman dan meninggalkan noda kecoklat-coklatan 

pada pakaian. Keracunan kronis memberi gejala susunan syaraf : insomnia, 

kemudian lemah pada kaki dan otot muka seperti beku sehingga tampak seperti 

topeng, bila terpapar terus maka bicaranya lambat, monoton, terjadi hyper-

refleksi, dan berjalan seperti penderita parkinsonism. 
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Logam P-31 tersebar merata di seluruh lokasi cuplikan kecuali lokasi 8 dan 

9, ini dikarenakan sepanjang sungai Kaligarang terdapat pabrik-pabrik industri yang 

membuang limbahnya. Limbah industri diperkirakan berasal dari pabrik obat dan 

pabrik besi. Selain berasal dari pabrik industri, dimungkinkan juga berasal dari 

limbah apotek, rumah sakit, maupun rumah tangga serta pertanian dan peternakan. 

Hal ini dikarenakan phosphorous sebagai bahan tambahan pembuat obat , bahan 

pembersih, penyubur tanah, insektisida, makanan tambahan pada hewan ternak, dan 

sebagai bahan pelapis pada permukaan logam. Walaupun demikian, phosphorous 

juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-sehari antara lain untuk 

metabolisme,fotosintesis, fungsi saraf, aktivitas otot, pembentukan asam nukleat 

dan untuk pembentukan RNA serta DNA. (Gabriel, 2001: 62). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Metode Analisis Aktivasi Neutron Cepat (AANC) sangat efektif 

dipergunakan untuk mengetahui unsur-unsur logam berat yang 

terkandung didalam cuplikan maupun untuk kadar unsur-unsur logam 

berat. 

2. Hasil analisis kualitatif dapat diketahui bahwa air sungai Kaligarang 

Semarang mengandung unsur-unsur Mg-24, Cu-63, Zn-65, Al-27, Fe-56, 

Si-28, K-41,Mn-55, dan P-31 serta unsur-unsur logam tersebut 

terdistribusi merata ke seluruh lokasi pengambilan cuplikan air sungai 

Kaligarang Semarang. 

3. Hasil analisis kuantitatif diketahui kadar kandungan unsur-unsur logam 

yang terdeteksi pada cuplikan air sungai Kaligarang Semarang mulai 

dari 0.12 mg/liter sampai dengan 13.41 mg/liter dan kadar dari unsur-

unsur tersebut belum melebihi batas ambang yang telah ditetapkan 

pemerintah dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 907 Tahun 

2002. 
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5.2    Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan titik 

pengambilan cuplikan yang berbeda dan lebih banyak untuk 

mengetahui dampak pencemaran sungai Kaligarang. 

2. Ada beberapa kelemahan dari penelitian ini yaitu pengambilan 

cuplikan dalam waktu yang berbeda oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian dengan waktu pengambilan cuplikan dalam satu hari 

sehingga data yang diperoleh lebih akurat. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pendistribusian 

logam Fe dalam cuplikan air minum PDAM, ini dikarenakan sungai 

Kaligarang dipergunakan untuk air baku air minum se-Kotamadya 

Semarang yang dikelola oleh PDAM Kota Semarang. 
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LAMPIRAN I 
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LAMPIRAN II 

 

Analisis kuantitatif 

Analisis kuantitatif cuplikan air sungai Kaligarang dengan persamaan 

berikut ini : 
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misalnya menghitung kadar Mg-24 dalam cuplikan air sungai Kaligarang 
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sehingga data analisis kuantitatif cuplikan air sungai Kaligarang sebagai 

berikut : 

 



67 

 

Tabel Data Analisis kuantitatif unsur-unsur yang terkandung dalam cuplikan air 
sungai Kaligarang 

Lokasi  Energi Isotop  Isotop Reaksi cps Kadar (mg/l)  Ralat (%)
1  511  Cu‐63 (n,2n)Cu‐62 14.75 0.40  0.01
  511  Zn‐65 (n,2n)Zn‐63 14.75 2.63  0.05
  843.8  Al‐27 (n,p)Mg‐27 3.10 0.70  0.01
  846.6  Fe‐56 (n,p)Mn‐56 3.10 5.61  0.11
  1293.6  K‐41 (n,p)Ar‐41 2.17 2.43  0.05
  1778.8  Si‐28 (n,p)Al‐28 7.02 1.74  0.04
  1778.8  P‐31  (n, α  )Al‐28  7.02  1.83  0.04 
     
2  511  Cu‐63 (n,2n)Cu‐62 8.99 0.24  0.01
  511  Zn‐65 (n,2n)Zn‐63 8.99 1.61  0.03
  843.8  Al‐27 (n,p)Mg‐27 2.58 0.63  0.01
  846.6  Fe‐56 (n,p)Mn‐56 2.58 4.63  0.09
  1293.6  K‐41 (n,p)Ar‐41 12.12 13.41  0.27
  1778.8  Si‐28 (n,p)Al‐28 9.47 1.07  0.02
  1778.8  P‐31  (n, α )Al‐28  9.47  2.46  0.05 
     
3  511  Cu‐63 (n,2n)Cu‐62 12.39 0.34  0.01
  511  Zn‐65 (n,2n)Zn‐63 12.39 0.73  0.01
  843.8  Al‐27 (n,p)Mg‐27 3.67 0.86  0.02
  846.6  Fe‐56 (n,p)Mn‐56 3.67 0.66  0.01
  1778.8  Si‐28 (n,p)Al‐28 19.04 4.75  0.09
  1778.8  P‐31  (n, α )Al‐28  19.04  4.98  0.09 
     
4  511  Cu‐63 (n,2n)Cu‐62 6.01 0.19  0.004
  511  Zn‐65 (n,2n)Zn‐63 6.01 1.35  0.03
  843.8  Al‐27 (n,p)Mg‐27 1.50 0.49  0.01
  846.6  Fe‐56 (n,p)Mn‐56 1.50 2.72  0.05
  1778.8  Si‐28 (n,p)Al‐28 1.85 0.45  0.01
  1778.8  P‐31  (n, α  )Al‐28  1.85  0.90  0.02 
     
5  511  Cu‐63 (n,2n)Cu‐62 4.44 0.12  0.002
  511  Zn‐65 (n,2n)Zn‐63 4.44 0.96  0.02
  843.8  Al‐27 (n,p)Mg‐27 1.96 0.47  0.01
  846.6  Fe‐56 (n,p)Mn‐56 1.96 3.52  0.07
  1293.6  K‐41 (n,p)Ar‐41 4.29 4.74  0.09
  1434.2  Mn‐55  (n, α  )V‐52  1.78  5.15  0.10 
  1778.8  Si‐28 (n,p)Al‐28 2.26 0.29  0.006
  1778.8  P‐31  (n, α )Al‐28  2.26  0.57  0.01 
     
6  511  Cu‐63 (n,2n)Cu‐62 17.58 0.48  0.01
  511  Zn‐65 (n,2n)Zn‐63 17.58 1.20  0.02
  843.8  Al‐27 (n,p)Mg‐27 5.25 1.28  0.03
  846.6  Fe‐56 (n,p)Mn‐56 5.25 9.42  0.19
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  1369.6  Mg‐24 (n,p)Na‐24(cum) 9.34 2.29  0.05
  1434.2  Mn‐55  (n, α  )V‐52  2.33  6.83  0.14 
  1778.8  Si‐28 (n,p)Al‐28 18.02 2.39  0.05
  1778.8  P‐31  (n, α )Al‐28  18.02  4.73  0.09 
     
7  511  Cu‐63 (n,2n)Cu‐62 10.15 0.32  0.006
  511  Zn‐65 (n,2n)Zn‐63 10.15 0.35  0.007
  843.8  Al‐27 (n,p)Mg‐27 0.85 0.23  0.005
  846.6  Fe‐56 (n,p)Mn‐56 0.85 1.54  0.03
  1293.6  K‐41 (n,p)Ar‐41 0.94 1.05  0.02
  1434.2  Mn‐55  (n, α )V‐52  1.68  7.34  0.15 
  1778.8  Si‐28 (n,p)Al‐28 2.12 0.55  0.01
  1778.8  P‐31  (n,α  )Al‐28  2.12  1.10  0.02 
     
8  843.8  Al‐27 (n,p)Mg‐27 2.80 0.65  0.01
  846.6  Fe‐56 (n,p)Mn‐56 2.80 5.02  0.10
  1293.6  K‐41 (n,p)Ar‐41 5.38 5.95  0.12
     
9  511  Cu‐63 (n,2n)Cu‐62 4.33 0.12  0.002
  511  Zn‐65 (n,2n)Zn‐63 4.33 0.53  0.01
  843.8  Al‐27 (n,p)Mg‐27 1.52 0.35  0.007
  846.6  Fe‐56 (n,p)Mn‐56 1.52 2.73  0.05
  1293.6  K‐41 (n,p)Ar‐41 3.13 3.46  0.07
  1369.6  Mg‐24 (n,p)Na‐24(cum) 0.69 1.61  0.03
     
10  511  Cu‐63 (n,2n)Cu‐62 10.87 0.34  0.007
  511  Zn‐65 (n,2n)Zn‐63 10.87 0.64  0.01
  1778.8  Si‐28 (n,p)Al‐28 6.42 1.60  0.03
  1778.8  P‐31  (n, α )Al‐28  6.42  3.17  0.06 
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LAMPIRAN III 

 

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK 
INDONESIA 

NOMOR 907/MENKES/SK/VII/2002 
TENTANG 

SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Tanggal : 29 Juli 2002 
PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM            

1. BAKTERIOLOGIS 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
yang diperbolehkan Keterangan 

1 2 3 4 
a. Air Minum 

E.Coli atau fecal 
coli 

 
Jumlah per 

100 ml 
sampel 

 
0 

 

b. Air yang masuk 
sistem distribusi 

   

E.Coli atau fecal 
coli 

Jumlah per 
100 ml 
sampel 

0  

Total Bakteri 
Coliform 

Jumlah per 
100 ml 
sampel 

0  

c. Air pada sistem 
distribusi 

   

E.Coli atau fecal 
coli 

Jumlah per 
100 ml 
sampel 

0  

Total Bakteri 
Coliform 

Jumlah per 
100 ml 
sampel 

0  
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2. KIMIAWI 
2.1. Bahan kimia yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan. 

A. Bahan Anorganik 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
yang diperbolehkan Keterangan 

1 2 3 4 
Antimon (mg/liter) 0.005  
Air Raksa (mg/liter) 0.001  
Arsenic (mg/liter) 0.01  
Barium (mg/liter) 0.7  
Boron (mg/liter) 0,3  
Kadmium (mg/liter) 0,003  
Kromium (Valensi 6) (mg/liter) 0,05  
Tembaga (mg/liter) 2  
Sianida (mg/liter) 0.07  
Fluorida (mg/liter) 1,5  
Timbal (mg/liter) 0.01  
Molybdenum (mg/liter) 0.07  
Nikel (mg/liter) 0.02  
Nitrat( sebagai N03) (mg/liter) 50  
Nitrit( sebagai NO 2 ) (mg/liter) 3  
Selenium (mg/liter) 0.01  
 
B. Bahan Organik 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
yang diperbolehkan Keterangan 

1 2 3 4 
Chlorinated alkanes    
Carbon tetrachloride (µg/liter) 2  
Dichloromethane (µg/liter) 20  
1,2-dichloroethane (µg/liter) 30  
1,1,1-trichloroethane (µg/liter) 2000  
Chlorinated ethenes    
Vinyl chloride (µg/liter) 5  
1,1-dichloroethene (µg/liter) 30  
1,2-dichloroethene (µg/liter) 50  
Trichloroethene (µg/liter) 70  
Tetrachloroethene (µg/liter) 40  
Aromatic hydrocarbons    
Benzene (µg/liter) 10  
Toluene (µg/liter) 700  
Xylenes (µg/liter) 500  
Benzo[a]pyrne (µg/liter) 0,7  
Chlorinated benzenes    
Monochlorobenzene (µg/liter) 300  
1,2-dichlorobenzene (µg/liter) 1000  
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Parameter Satuan Kadar Maksimum 
yang diperbolehkan Keterangan 

1 2 3 4 
1,4-dichlorobenzene (µg/liter) 300  
Trichlorobenzenes (togal) (µg/liter) 20  
Lain-lain    
Di(2-ethyl hexy)adipate (µg/liter) 80  
Di(2-ethylhexyl) phthalate (µg/liter) 8  
Acrylamide (µg/liter) 0,5  
Epichlorohydrin (µg/liter) 0,4  
Hexachlorobutadiene (µg/liter) 0,6  
Edetic acid (EDTA)  (µg/liter) 200  
Tributyltin oxide (µg/liter) 10  
 
C. Pestisida 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
yang diperbolehkan Keterangan 

1 2 3 4 
Alachlor (µg/liter) 20  
Aldicarb (µg/liter) 10  
Aldrin/dieldrin (µg/liter) 0,03  
Atrazine (µg/liter) 2  
Bentazone (µg/liter) 30  
Carbofuran (µg/liter) 5  
Chlordane (µg/liter) 0,2  
Chlorotoluron (µg/liter) 30  
DDT (µg/liter) 2  
1,2-dibromo - (µg/liter)   
3-chloropropane (µg/liter) 1  
2,4-D (µg/liter) 30  
1,2-dichloropropane (µg/liter) 20  
1,3-dichloropropene (µg/liter) 20  
Heptachlor and (µg/liter)   
Heptachlor epoxide (µg/liter) 0,03  
Hexachlorobenzene (µg/liter) 1  
Isoproturon (µg/liter) 9  
Lindane (µg/liter) 2  
MCPA (µg/liter) 2  
Methoxychlor (µg/liter) 20  
Metolachlor (µg/liter) 10  
Molinate (µg/liter) 6  
Pendimethalin (µg/liter) 20  
Pentachlorophenol (µg/liter) 9  
Permethrin (µg/liter) 20  
Propanil (µg/liter) 20  
Pyridate (µg/liter) 100  
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Parameter Satuan Kadar Maksimum 
yang diperbolehkan Keterangan 

1 2 3 4 
Simazine (µg/liter) 2  
Trifluralin (µg/liter) 20  
Chlorophenoxy (µg/liter)   
Herbicides (µg/liter)   
selain 2,4D dan MCPA (µg/liter)   
2,4-DB (µg/liter) 90  
Dichlorprop (µg/liter) 100  
Fenoprop (µg/liter) 9  
Mecoprop (µg/liter) 10  
2,4,5-T (µg/liter) 9  
  
D. Desinfektan dan hasil sampingannya 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
yang diperbolehkan Keterangan 

1 2 3 4 
Monochloramine (mg/liter) 3  
Chlorine (mg/liter) 5  
Bromate (µg/liter) 25  
Chlorite (µg/liter) 200  
Chlorophenol (µg/liter)   
2,4,6-trichlorophenol (µg/liter) 200  
Formaldehyde (µg/liter) 900  
Trihalomethanes    
Bromoform (µg/liter) 100  
Dibromochloromethane (µg/liter) 100  
Bromodichloromethane (µg/liter) 60  
Chloroform (µg/liter) 200  
Chlorinated acetic acids    
Dichloroacetic acid (µg/liter) 50  
Trichloroacetic acid (µg/liter) 100  
Chloral hydrate (µg/liter)   
(trichloroacetaldehyde) (µg/liter) 10  
Halogenated acetonitriles    
Dichloroacetonitrile (µg/liter) 90  
Dibromoacetonitrile (µg/liter) 100  
Trichloracetonitrile (µg/liter) 1  
Cyanogen chloride    
(sebagai CN) (µg/liter) 70  
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2.2 Bahan Kimia yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada 
konsumen 

A. Bahan Anorganik 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
yang diperbolehkan Keterangan 

1 2 3 4 
Ammonia mg/l 1,5  
Alumunium mg/l 0,2  
Klorida mg/l 250  
Tembaga mg/l 1  
Kesadahan mg/l 500  
Hidrogen Sulfida mg/l 0.05  
Besi mg/l 0.3  
Mangan mg/l 0.1  
Ph - 6,5-8,5  
Sodium mg/l 200  
Sulfat mg/l 250  
Total zat padat terlarut mg/l 1000  
Seng mg/l 3  
 
 
 
 
B. Bahan Organik, Desinfektan dan hasil sampingannya 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
yang diperbolehkan Keterangan 

1 2 3 4 
Organik    
Toluene (µg/l) 24-170  
Xylene (µg/l) 20-1800  
Ethylbenzene (µg/l) 2-200  
Styrene (µg/l) 4-2600  
Monochlorobenzene (µg/l) 10-120  
1,2-dichlorobenzene (µg/l) 1 -10  
1,4-dichlorobenzene (µg/l) 0,3-30  
Trichloorbenzenes (total) (µg/l) 5-50  
Deterjen (µg/l) 50  
Desinfektan dan hasil 
sampingannya 

   

Chlorine (µg/l) 600-1000  
2-chlorophenol (µg/l) 0.1 -10  
2,4-dichlorophenol (µg/l) 0,3-40  
2,4,6-trichlorophenol (µg/l) 2-300  
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3. RADIOAKTIFITAS 

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
yang diperbolehkan Keterangan 

1 2 3 4 
Gross alpha activity (Bq/liter) 0,1  
Gross beta activity (Bq/liter) 1  
 
 
 
 
 
4. FISIK  

Parameter Satuan Kadar Maksimum 
yang diperbolehkan Keterangan 

1 2 3 4 
Parameter Fisik    
Warna TCU 15  
Rasa dan bau _ _ tidak berbau 

dan berasa 
Temperatur °C Suhu udara ± 3`C  
Kekeruhan NTU 5  
 

MENTERI KESEHATAN R1,  
 
ttd. 
 
Dr. ACHMAD SUJUDI 
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LAMPIRAN IV 
 

 

Contoh Spektrum pada AANC 

 

Gb. Spektrum pada AANC antara Energi (keV) dengan Intensitas 
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LAMPIRAN V 

Daftar industri 

Daftar Industri yang membuang limbah ke Sungai Kaligarang, antara lain: 

No Nama Perusahaan Jenis Industri 

1 Alam Daya Sakti Ubin 

2 Damatex Tekstil 

3 ISTW Pipa 

4 Kimia Farma Minyak Goreng dan Komestik 

5 Phapros Farmasi 

6 Ratu Keramik Keramik 

7 Raja Besi Baja siku 

8 Semarang Makmur Seng 

9 Sinar Panca Jaya Tekstil 

 
Sumber: Bappedal Propinsi Jateng 
Tahun  2007 

 

 


