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DI DALAM HUMUS
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ABSTRAK
KONSENTRASI TRITIUM DALAM BENTUK MOLEKUL AIR (FWT) DI DALAM HUMUS.

Tritium dalam molekul air (FWT) di dalam humus dianalisis uiituk mengetahui konsentrasi dan fluktuasinya.
Sampel humus dikoleksi di sebuah hutan pinus di kota Toki, Jepang, selama tahun 1991 dan 1992. FWT
diperoleh dengaii cara pengembunan pada proses pengeringan sampel dengan metode freeze drying. Konsentrasi
FWT kemudian diukur dengan menggunakan pencacah sintilasi caii. Dari hasil pengukuran diperoleh konsentrasi
FWT di dalam humus berkisar antara 0,51 ± 0,06 Bq/1 sampai 1,03 + 0,06 Bq/1 dengan rata-rata 0,83 ± 0,17
Bq/1. Konsentrasi FWT dalam humus bervariasi tergantung kepada waktu pcngambilan sampel. Curah hujan
mempengaruhi konsentrasi FWT dalam humus berupa efek pengenceran.

ABSTRACT
CONCENTRATION OF FREE WATER TRITIUM (FWT) IN HUMUS LAYER. The free water

tritium (FWT) in humus layer has been analyzed to evaluate its concentration and fluctuation. Humus sampel was
collected in a pine stand in Toki City, Japan, during 1991 and 1992. The FWT was obtained by condensation
during the freeze drying process of sampel. FWT concentration was then measured using a liquid scintillation
counter. The concentration of FWT ranged from 0.51 ± 0.06 Bq/1 to 1.03 ± 0.06 Bq/1 with average 0.83 ±0.17
Bq/1. The FWT concentration in humus layer varied depending on sampling time. The amount of precipitation
seems to influence the concentration of FWT in humus layer as a dilution effect.

PENDAHULUAN

Tritium merupakan isotop hidrogen
yang bersifat radioaktif, memancarkan sinar p
lemah dengan energi maksimum 18,6 keV. Di
alam terdapat lebih kurang 1,0 - 1,3 x 1018 Bq
tritium yang terjadi secara alami [1], yaitu
melalui interaksi netron atau proton dari luar
angkasa dengan inti atom nitrogen atau
oksigen.

Tahun 60-an jumlah tritium di alam
meningkat karena adanya percobaan senjata
nuklir, dan sekarang ini kegiatan di bidang
nuklir juga turut meningkatkan jumlah tritium
di alam. Diperkirakan setiap tahunnya lebih
kurang 2 x 1016 Bq tritium terlepas ke
lingkungan [2].

Tritium yang terlepas ke lingkungan
dari suatu instalasi nuklir sebagian besar
berbentuk tritiated hydrogen (HT), tritiated
water (HTO) dan tritiated methane (CH3T).
HT yang terlepas ke lingkungan akan
teroksidasi menjadi HTO melalui proses reaksi
dengan radikal OH di udara atau akan
teroksidasi pada pennukaan tanah dengan
perantaraan mikroorganisme tanah. HTO akan
menjalani siklus seperti air biasa, sedangkan
tritium dalam bentuk CH-,T sebagian besar
akan bereaksi dengan radikal OH di udara.

Tritium yang terlepas ke lingkungan
kemudian akan masuk ke dalam materi
lingkungan yang mengandung hidrogen, dan
terdapat dalam bentuk senyawa molekul air,
disebut dengan free water tritium (FWT), atau
bersenyawa dengan molekul organik, disebut
dengan organically bound tritium (OBT).

Di dalam tanah tritium terdapat dalam
bentuk terikat pada molekul air (FWT) dan
dalam bentuk ikatan senyawa organik (OBT).
Tritium masuk dan bergerak di dalam tanah
melalui proses difiisi gas (HT, HTO, dan
CH3T), atau melalui pergerakan air karena
proses grafitasi dan kapilaritas. HT yang
berdifusi ke dalam tanah akan dioksidasi
menjadi HTO dengan bantuan mikroorganisme
tanah penghasil enzim hydrogenase dan akan
terikat pada partikel tanah sebagai FWT [3].
Pada pengukuran konsentrasi tritium di dalam
serasah, lapisan atas tanah yang terdiri dari
jatuhan daun yang sudah kering diketahui
konsentrasi FWT dipengaruhi oleh faktor
Hngkungan lainnya, yaitu curah hujan [4].
Konsentrasi FWT di dalam serasah cenderung
menu run pada saat curah hujan tinggi dan
sebaliknya meningkat pada saat curah hujan
sedikit.

Pada penelitian ini dilakukan analisis
tritium (FWT) di dalam humus, lapisan tanah
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bagian bawah yang sebagian besar berupa
bahan organik hasil dekomposisi tanaman
ataupun hewan yang sudah mati, untuk
mengetahui konsentrasi dan fluktuasinya di
dalam humus yang dapat dipakai sebagai data
dasar untuk mengevaluasi konsentrasi tritium
di alam.

BAHAN DAN METODE

Sampel humus dikoleksi dari sebuah
hutan pinus yang terletak di sebelah timur dan
barat sebuah instalasi pcnclitian reaksi fusi, di
kota Toki, propinsi Gifu. Jepang. Pengambilan
sampel dilakukan 4 kali selama tahun 1991,
yaitu tanggal 23 Januari, 5 Mei, 6 Agustus,
dan 30 Oktober; dan 3 kali selama tahun 1992,
yaitu tanggal 5 Febuari, 23 Maret, dan 12 Juni.
Sampel humus sebanyak lebih kurang 1500 g
dimasukkan ke dalam kantung plastik
kemudian disimpan di dalam lemari pendingin,
pada suhu 10°C, sampai waktu pemrosesan.

Sampel humus diletakkan di dalam
desikator plastik dan dikeringkan selama
beberapa hari dengan metode freeze drying.
FWT dalam humus dikondensasikan pada suhu
es kering dalam tabung gelas yang dipasang di
antara desikator dan alat freeze drying
(Gambar 1).

FWT yang tertampung di dalam
tabung pengembunan kemudian didestilasi dan
dikonsentrasikan dengan metode elektrolisa
pengayaan. Sebanyak 200 ml sampel FWT
dimasukkan ke dalam sel elektrolisa setelah
ditambah dengan sedikit Na2O2 sehingga
diperoleh larutan alkali 0,5 %. Proses
elektrolisa dilakukan dengan densitas arus
listrik 75 mA/cm2 sampai volume sampel
berkurang menjadi sekitar 15 ml. Sampel yang

Tabung pengembunan

Desikator plastik

telah dielektrolisa dinetralkan dengan PbCb dan
didestilasi secara sempurna.

Sebanyak 10 ml sampel FWT yang
telah didestilasi dicampur dengan sintilator
Picofluor LLT, Packard, dengan perbandingan
1: 1 di dalam botol teflon 20 ml. Kemudian
akti vitas tritium di dalam sampel FWT diukur
dengan pencacah sintilasi cair latar rendah
Aloka LB II selama 1000 menit. Laju cacah
latar ditentukan dengan mengukur aktivitas
tritium di dalam air bebas tritium yang diambil
dari sumur sedalam 350 m.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengukuran konsentrasi FWT di
dalam sampel humus disajikan dalam Tabel 1.
Konsentrasi FWT dalam humus bervariasi
selama tahun 1991 dan 1992, yaitu berkisar
antara 0,51 ± 0,06 Bq/1 sampai 1,03 ± 0,06
Bq/1 dengan konsentrasi rata-rata 0,83 ±0,17
Bq/1. Konsentrasi FWT dalam lapisan humus
tidak berbeda dengan konsentrasinya dalam
serasah yang terdapat di atasnya, yaitu 0,83 ±
0,26 Bq/1 [4].

Humus yang terdapat di bawah lapisan
serasah terdiri dari materi organik yang berasal
dari dekomposisi serasah, sehingga ada
kemungkinan tritium dalam bentuk FWT yang
terikat pada serasah masih tetap ada pada
humus yang mengakibatkan konsentrasi FWT
dalam humus tidak berbeda dengan kon-
sentrasinya dalam serasah. Selain itu karena
bentuknya yang terikat pada molekul air
menyebabkan konsentrasinya sangat dipenga-
ruhi oleh tritium dalam air yang bersirkulasi di
dalam tanah, yang konsentrasinya sama baik
dalam lapisan serasah maupun humus.

reeze drying

sampel humus
Gambar 1. Rangkaian alat untuk mengisolasi FWT dari sampel humus.
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Tabel 1. Konsentrasi tritium (FWT) di dalani humus dibandingkan dengan konsentrasinya di dalam
serasah

Sampel

23- 1-1991
9 - 5 - 1991
6 - 8 - 1991

3 0 - 1 0 - 1991
5 - 2 - 1992

23 - 3 - 1992
1 2 - 6 - 1992

Rata-rata

Konsentrasi FWT
dalam humus

(Bq/1)

0,74 ± 0,06*
0,84 + 0,06
0,97 ± 0,06
0,51 ±0,06
0,77 ± 0,06
0,97 ± 0,06
1,03 ±0,06

0,83 ±0,17**

Konsentrasi FWT
dalam serasah [4]

(Bq/1)

0,82 ± 0,06*
0,61 ±0,07
1,13 ±0,06
0,48 ± 0,06
0,74 ± 0,06
0,74 ± 0,06
1,28 ±0,07

0,83 ±0,26**
= kcsalahan pencacahan
= sunpangan baku

Konsentrasi FWT dalam humus atau-
pun mated lingkungan lainnya sebanding
konsentrasi HTO di lingkungan, karena tritium,
baik dalam bentuk FWT maupun HTO, terikat
pada molekul air yang bersirkulasi di
lingkungan. Kandungan tritium dalam bentuk
FWT, baik dalam humus maupun dalam
serasah sebanding dengan konsentrasi tritium
dalam air di Jepang, yaitu 0,71 Bq/1 untuk air
laut di daerah pantai pada tahun 1983 [5],
1,00 Bq/l untuk air sungai di Pulau Kyushu
pada tahun 1989 [6] dan 0,73 Bq/1 untuk air
hujan di Fukuoka, Pulau Kyushu [7].

Fluktuasi konsentrasi FWT dalam
humus yang dikoleksi selama tahun 1991 dan
1992 diperlihatkan pada Gambar 2. Kon-
sentrasi FWT dalam sampel humus yang
dikoleksi pada tanggal 30 Oktober 1991
terlihat paling rendah, yaitu 0,5 1 Bq/1, sedang
yang dikoleksi pada tanggal 12 Juni 1992
terlihat paling tinggi, yaitu 1,03 Bq/1.

Fluktuasi konsentrasi FWT dalam
humus diduga ada hubungannya dengan jumlah
curah hujan, seperti halnya dengan serasah,
yaitu Iapisan yang terdapat di atasnya,
(Gambar 3). Dari Gambar 3 terlihat bahwa
konsentrasi FWT dalam humus cenderung
menurun dengan bertambah tingginya curah
hujan. Untuk sampel yang dikoleksi pada
tanggal 6 Agustus 1991. 23 Maret 1992, dan
tanggal 12 Juni 1992. pada saat curah hujan
rendah, yaitu 5 mm, 8 mm, dan 7 mm,
konsentrasi FWT terlihat relatii' tinggi, yaitu
masing-masing 0,97 Bq/1: 0.97 Bq/1; dan 1,03

Bq/1. Konsentrasi FWT terendah (0,51 Bq/1)
terdapat pada sampel humus yang dikoleksi
pada tanggal 30 Oktober 1991, pada saat curah
hujan sangat tinggi, yaitu 57 mm. Konsentrasi
FWT pada saat curah hujan relatif tinggi
mendekati atau hampir sama dengan
konsentrasi tritium dalam air hujan pada tahun
1990, yaitu 0,73 Bq/1 [7].
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Gambar 2. Variasi konsentrasi FWT dalam
humus selama tahun 1991 dan 1992.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis tritium dalam bentuk
FWT di dalam humus diketahui bahwa
konsentrasi FWT dalam humus berkisar antara
0,51 Bq/1 sampai 1,03 Bq/1 dengan rata-rata
0.83 ± 0,17 Bq/1. Konsentrasi FWT dalam
humus sama dengan konsentrasinya dalam
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serasah, yaitu 0,83 + 0,26 Bq/1, yang
menunjukkan bahwa tritium dalam bentuk
FWT terdistribusi secara merata dalam tanah.

Konsentrasi tritium dalam bentuk FWT
bervariasi menurut waktu pengambilan sampel.
Sampel yang dikoleksi pada saat atau sesudah
curah hujan yang tinggi mengandung FWT
dengan konsentrasi rendah dan sebaliknya
untuk sampel yang dikoleksi pada saat atau
sesudah curah hujan rendah konsentrasinya
tinggi. Hal ini menunjukkan adanya efek
pengenceran tritium dalam humus oleh air
hujan yang mempunyai konsentrasi tritium
relatif rendah.

Gambar 3. Hubungan antara jumlah curah
hujan dengan konsentrasi FWT di
dalam humus.

(—) adalah persamaan least square
polynomial untuk mempermudah melihat
kecenderungan data.
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DISKUSI

Rochestry Sofyan - PPTN:
Untuk mendesain penelitian serupa dengan
yang Anda lakukan di Jepang, kira-kira
modifikasi apa yang perlu dilakukan untuk
daerah tropis seperti Indonesia (misal sampel
yang dipilih dsb.).

Poppy lntan T. :
Modifikasi yang perlu dilakukan hanyalah
teknik sampling, sedang preparasi dan
pengukuran dilakukan dengan cara sama.
Untuk sampling mungkin dipilih lokasi yang
berdekatan dengan instalasi nuklir dan waktu
sampling tidak empat kali tetapi cukup dua kali
setahun disesuaikan kondisi iklim di Indonesia
yang mengenal dua musim yang cukup ekstrim
(kering dan hujan). Di Indonesia yang beriklim
tropis diketahui kandungan mikroba tanah dan
kelembaban cukup tinggi, jadi lapisan humus
lebih tebal. Jadi perlu dipertimbangkan pada
saat sampling agar diperhatikan supaya seluruh
lapisan humus dapat terambil.

Leli Nirwani - PSPKR :
Penelitian ini dilakukan di Jepang dengan
menggunakan sampel humus Jepang. Apa
manfaatnya bagi kita di Indonesia dan apakah
hal serupa sudah dilakukan di Indonesia ?.
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Poppy Intan T:
Penelitian ini bertujuan untuk mencari/
menentukan data dasar kandungan tritium
(FWT) dalam humus. Manfaatnya bagi kita di
Indonesia secara langsung memang tidak
terlihat tetapi dapat diambil sebagai tambahan
informasi. Hal serupa memang belum
dilakukan di Indonesia dan kami rasa perlu
untuk dilakukan sebagai data dasar lingkungan
terutama pada calon tapak PLTN.

Diah Lestari - BTKL :
Mengapa konsentrasi tritium dalam humus
lebih tinggi dibandingkan pada serasah?.

Poppy Intan T. :
Dalam transparan, konsentrasi tritium dalam
humus relatif sama dengan dalam serasah
sebab humus berasal dari serasah dan air tanah
yang bersirkulasi dalam tanah yang mempunyai
FWT adalah sama antara lapisan serasah dan
humus.
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