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ABSTRAK
PENENTUAN KANDUNGAN UNSUR BERACUN DALAM ASAP ROKOK DENGAN METODE

PENGAKTIFAN NEUTRON. Tujuan percobaan ini adalah untuk mendapatkan informasi kandungan unsur
beracun dalam asap rokok sehmgga dapat diperkirakan kontribusinya pada pencemaran udara. Contoh adalah
asap rokok dari campuran rokok terkenal dipasaran Atnerika, yang dikumpulkan oleh Pusat Penelitian Rokok
Universitas Kentucky Amerika Serikat. Pengaktifan neutron dilakukan di reaktor HOR (Hoger Onderwijs
Reactor) IRI Delft Belanda, dengan neutron tennal yang mempunyai fluks 4,8xlO16 n cm"2 detik"1, selama 4 jam.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pada asap rokok ditemukan unsur beracun Cd, As, Sb, dan Br.

ABSTRACT

DETERMINATION OF TOXIC ELEMENTS IN CIGARETTES SMOKE, USING NEUTRON
ACTIVATION METHOD. The purpose of the experiments was to get information of the toxic elements
content in cigarettes smoke which could be used to estimate the cigarettes smoke contribution in air pollution.
The sample were cigarette smoke from the mixture of 7 popular brand cigarettes collected by The Centre
Cigarettes Research, University of Kentucky, USA. Neutron activation was done in the Hoger Onderwijs
Reactor, 1RI Delft Netherlands, using thermal neutron flux 4.8x10l6n cm"2 second"' for 4 hours. Result of the
analysis showed that the cigarettes smoke contained Cd, As, Sb, and Br which are toxic elements.

PENDAHULUAN

Dewasa ini pencemaran udara meru-
pakan masalah penting, baik dinegara yang
tnaju maupun di negara berkembang. Hal ini
berkaitan. dengan makin banyaknya daerali
industri. Penyebab pencemaran udara ialah
buangan gas-gas beracun dari berbagai
industri, kendaraan bermotor serta kegiatan
manusia lainnya, terutama yang membuang
limbahnya ke atmosfir (udara). [1]

Secara tidak langsung perokok juga
dapat memberikan kontribusi yang nyata
terhadap polusi udara, terutama di ruangan
tertutup, karena banyaknya asap rokok yang
dihembuskan ke udara. Seperti diketahui, lebih
dari 3800 senyawa kimia ditemukan dalam
tembakau rokok, dan kelompok terbesar adalah
senyawa nitrogen, yaitu 24%, serta hidro-
karbon 15%. Komponen utamanya adalah
karbon monoksida (CO), yaitu 5-23 mg/batang
rokok, asam nitrat: 0,1-1,6 mg/batang rokok,
asetaldehid: 0,2-1,3 mg/batang rokok, asam
format: 0,1-1,1 mg/batang rokok, metil klorida
0,1-0,8 mg/batang rokok, asam sianida: 0,03 -
0,7 mg/batang rokok, serta 50 macam senyawa
karsinogen lainnya. Asap rokok selain dapat
membahayakan kesehatan perokok sendiri. juga

dapat membahayakan lingkungannya, yaitu
orang-orang yang berada disekitarnya. Menu-
rut hasil penelitian, asap rokok mengandung
senyawa racun organoklorin seperti : metil-
klorida, metilen-klorida, kloroform, tri-
kloroetilen, tetrakloro-etilen, dan vinil
klorida. [2]

Hasil penelitian di beberapa negara
menunjukkan bahwa tembakau rokok dan
asapnya mengandung berbagai unsur, dan
sebagian diantaranya merupakan unsur
beracun, misalnya dari Iran ditemukan unsur
beracun Hg, Sb, dan Br, dari India ditemukan
unsur Sb dan Br, dari Pakistan unsur As, Br,
Hg, dan Sb, sedang dari Turki unsur As, Br,
dan Hg. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa jenis unsur beracun dan tidak beracun
yang ditemukan sangat bervariasi. Hal tersebut
berkaitan dengan jenis tanah perkebunan
tembakau, kondisi penanaman, serta
penggunaan bahan penyubur tanaman dan
pembasmi hama yang berbeda.[3,6]

Dari berbagai alasan tersebut, penulis
mencoba menganalisis kandungan unsur dalam
contoh asap rokok, dengan metode pengaktifan
neutron. Seperti diketahui, metode pengaktifan
neutron mempunyai beberapa kelebihan.
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diantaranya yaitu: sistem analisis serentak
(semua kandungan imsurnya terdeteksi
bersama-sama), relatif cepat, dan mempunyai
kepekaan tinggi. [7,8]

Tujuan percobaan adalah untuk
mengembangkan metode analisis pengaktifan
neutron dan untuk mengetahui berapa banyak
dalam asap rokok terkandung unsur beracun,
sehingga diperoleh gambaran kontribusi asap
rokok pada pencemaran udara.

BAHAN DAN METODE

Bahan

Contoh yaitu 7 macam asap rokok
merupakan campuran asap rokok terkenal di
pasaran Amerika. Pengumpulan rokok dan
pengambilan asapnya dilakukan oleh Pusat
Penelitian Rokok Universitas Kentucky
Amerika Serikat. Sebagai standar digunakan
bahan acuan "Coal" yang diperoleh dari NBS
(National Bureau Standard) Amerika, yaitu
SRM-1632 A. [9] Selain itu juga digunakan
bahan-bahan penunjang seperti plastik, kertas
saring tak berabu, yaitu millipore berdiameter
0,8 urn (No.Seri 0877) buatan Amerika, vial
polietilen (tinggi 10 mm dan 5 mm, dengan
diameter 7 mm) buatan Belanda, aseton, dan
HNO3dari Merck Jerman.

Peralatan

Dalam penelitian ini digunakan alat
Spektrometer gamma Pencacah Salur Ganda
(Multi Channel Analyzer) yang mempunyai
4096 saluran, yang dirangkaikan dengan
detektor semikonduktor Gemianium murni tipe
sumur (well type) buatan Canberra Belgia,
dengan efisiensi absolut 5%. Untuk analisis
data digunakan perangkat lunak "Apollo".
Selain itu juga digunakan alat penunjang
seperti: penahan radiasi (shielding) disekeliling
detektor, alat pengering (oven dan freeze
dryer), penyimpan contoh (eksikator),
pemindah contoh (sample changer), dan
timbangan analitik (Mettler).

Penyiapan Contoh dan Standar

Contoh yaitu kertas saring millipore
mengandung asap rokok, yang telah diterima

dari laboratorium Pusat Penelitian Rokok
Universitas Kentucky, Oak Ridge, Amerika
Serikat (tiap batang rokok 10 kali hisap, 30
ml/hisapan, 1 hisap/menit, pembakaran rokok
dan penyedotan asapnya menggunakan
smoking machine. Masing-masing contoh
ditimbang dengan seksama dan dimasukkan ke
dalam vial polietilen. Standar dibuat dengan
cara memipet masing-masing larutan standar
sebanyak ±50 ul larutan Cd (± 100 |a.g), larutan
As (± 5 jxg), larutan Cr (± 25 ug), larutan Zn
(± 650 u.g), dan larutan Fe (± 1500 jig).
Kemudian larutan tersebut diteteskan pada
kertas whatman-41 yang terdapat dalam vial
polietilen secara bergantian, dan dikeringkan
pada suhu 30 - 40°C selama ± 2 jam. Proses ini
diulangi untuk unsur berikutnya. Bahan standar
acuan coal dari NBS, yaitu SRM-1632A
dikeringkan dalam oven pada suhu 85°C
selama ± 2 jam, kemudian didinginkan dalam
eksikator, diambil secara acak dan ditimbang
dengan seksama sejumlah ± 200 mg. Lalu
dimasukkan dalam vial.[10]

Iradiasi

Contoh, blanko (kertas saring
millipore), bahan standar acuan, dan standar
pembanding, diiradiasi di reaktor HOR (Hoger
Onderwijs Reactor) IRI Delft, dengan fluks
neutron termal 4,8 x 1016 cm"2 detik"1, selama
15 menit dan 4 jam, tergantung pada waktu
paruh radionuklida yang dihasilkan. Kemudian
setelah selesai iradiasi, secara otomatis contoh-
contoh tersebut dikirim ke laboratorium untuk
dilakukan pendinginan selama 4 hari sampai 1
bulan, serta preparasi lainnya sebelum
dilakukan pengukuran, diantaranya pembersih-
an permukaan vial dengan HNO3 encer untuk
menghilangkan zat-zat kontaminan.

Pencacahan

Mas ing-mas ing vial berisi contoh yang
sudah diiradiasi (asap rokok, standar, dan
blanko), diletakkan pada alat pemindah contoh
(sample changer) secara berurutan. Lalu
dicacah dengan alat Spektrometer gamma
yang dirangkaikan dengan detektor Ge murni,
selama 1 jam per contoh.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengukuran unsur dengan metode
pengaktifan neutron pada bahan standar acuan
dari NBS (National Bureau Standard) yaitu:
coal (SRM-1632 A) dan standar pembanding
(campuran Cr, Cd, As, Fe, dan Zn) terlihat
pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Hasil analisis unsur dalam bahan standar
acuan "Coal" (SRM-1632) dari NBS, masing-
masing 5 kali ulangan percobaan.

Tabel 3. Hasil analisis kandungan unsur dalam
contoh asap rokok, dengan metode pengaktifan
neutron, masing-masing 5 kali ulangan.

Unsur

Sc

Cr

Fe
Co

Zn
As

Se

Rb
Sb

Cs

Ce

Konsentrasi ( ug/g):
Sertifikal

6,23 ±0,07

32.66 ± 1,34

10720 ±203
6,63 ± 2,05

22,71 ±3,63

9,18 ±0,20
2,50 ± 0,60

25,43 ±2,21
0,55 ± 0,03

2,27 ± 1,65

30,01± 1,65

Hasil analisis

6,30 ± 0,30

34,30 ± 1.50

11100 ± 200
6,70 ± 0,40

23 ±2

9,30 ± 1,02

2,60 ± 0,70

24 ± 2
0,58 ± 0,04

2,40 ± 0,20

30 ± 2

Penyimpang-
an (%)

1

5
3,5

1
I
1

4
5,6

5
6
1

Dengan membandingkan konsentrasi yang tertera
dalam sertifikat dan hasil analisis maka terlihat
besarnya penyimpangan antara 1 dan 5,6 % (dari
11 unsur yang dianalisis). Hasil tersebut inasih
dalam batasan cukup baik, yaitu ± 5 %, sehingga
metode pengaktifan neutron memenuhi syarat
untuk digunakan pada analisis kuantitatif .[11]

Tabel 2. Hasil analisis unsur Cr, Cd, As, Fe, dan
Zn dalam standar pembanding masing-masing 14
kali ulangan.

Unsur

Unsur
Cd

As
Fe

Zn

Konsentrasi ( ug)
Perhitungan

teoritis

25,50 ±0,11
105,61 ±0,40

4,30 ± 0,09
1456.89 ±3,54

641,11 ±4,58

Hasil analisis

26, 80 ± 0,61

101,01 ± 2,69
4.42 ±0,11

1424,44 ±34,67

665,89 ± 12,03

Penyimpang-
an (%)

4
4

3

2
3

Demikian juga hasil analisis standar
pembanding yang bisa digunakan sebagai
pengganti standar acuan, dengan membanding-
kan hasil analisis yang diperoleh dengan nilai
secara teoritis maka diperoleh penyimpangan
antara 2 dan 4 % (dari 5 unsur yang dianalisis).
Hal ini menunjukkan bahwa standar tersebut
juga cukup memenuhi persyaratan untuk
digunakan sebagai standar alternatif.

Hasil analisis kandungan unsur dalam
contoh asap rokok terlihat pada Tabel 3,

Konsentrasi unsur ( u.g/g):
Kode

Contoh

A

B
C

D
E
F
G

Cd

1,25±0,44

5,4O±l,78
1.43±0,27
0,59±0,18
5,18±l,90
O,13±O,O8

tt

As

0,56±0,21

l,55±l,22
0,72±0,36
0,OS±0,02
O,23±O,1I
0,02±0,0l

tt

Br

I0,90±3,l
2

8,28±1,96
8,65±2,68
2,12±1,33
5,70±l,84
0,55±0,49

tt

Sb*

tt

tt

tt

tt

3±1

31 ±21
u

Cs

tt

tt

tt

tt

tt

tt

0,11±
0,02

Konsentrasi unsur (ug/g) :
Kode

Contoh
A

B

C

D

E

F

G

Au*

t t

t t
6± 1

tt

tl

0,64±0,07
tl

Fe

tt

99,4O±3,65
tt

tt

tl

tt

tt

Na**

113±4
44 ± 6
273±17
117±13
63 ± 8
14± 9

tt

K**

1,13 = 0,05
0,50 ± 0.02

,14 ±0,07
0,27 ± 0,03
0,35 = 0,11
0,11=0,07
0.03±0.02

La

tt

It

tt

tt

tt

tt

0,14±
0,06

Keterangan:
* = ng/g = mg/g

Diantara unsur-unsur yang terdeteksi, kadmium
(Cd), arsen (As), antimoni (Sb), dan brom (Br),
termasuk kelompok unsur beracun.

Kandungan unsur kadmium (Cd)
dalam contoh asap rokok yang dianalisis
ditemukan sangat bervariasi, yaitu antara 0,13
dan 5,40 ppm. Menurut pustaka, perokok yang
menghabiskan 2 pak rokok sehari berturut-
turut, dalam 20 tahun dapat menambah
akumulasi unsur Cd dalam tubuhnya sebanyak
15 mg. [12]

Kandungan unsur arsen (As) dalam
contoh asap rokok yang dianalisis adalah
antara 0,02 dan 1,55 ppm. Unsur tersebut
tergolong beracun karena dapat menyebabkan
miokardial nekrosis. Menurut FRIBERG(12),
10-20% dari jumlah As total dalam rokok
menguap pada proses pembakaran rokok. Data
yang diperoleh SMITH dan LENfflAN [5],
±5% dari jumlah As total dalam rokok terhisap
oleh siperokok dan tertinggal dalam paru-paru.
Keberadaan unsur As dalam asap rokok
berkaitan dengan peng-gunaan insektisida Pb-
arsenat yang diberikan pada tanaman
tembakau.[12]

Kandungan brom (Br) dalam contoh
ditemukan bervariasi, yaitu antara 0,55 dan
10,90 ppm. Menurut AHMAD, S., dkk.
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Mengutip dari WHO (Tech. Rep. Ser. 502,
1972), batas maksimum yang diperbolehkan
adalah 1 mg/kg berat badan per hari, karena
dalam jumlah cukup tinggi unsur Br dapat
menyebabkan gangguan pada jaringan hati. [5]

Kandungan unsur antimoni (Sb)
ditemukan hanya pada 2 contoh dan 7 contoh
yang dianalisis, dengan konsentrasi antara 3
dan 31 ppb. Unsur tersebut tergolong beracun
karena dapat mengganggu sistem metabolisme
tubuh, dan menu rut FRIBERG [12], ± 20 %
dari jumlah Sb dalam rokok terhisap si
perokok.

Selain unsur-unsur yang tergolong
beracun, juga ditemukan unsur-unsur lain,
yaitu Na, K, Fe, Au, Cs, dan La. Sifat-sifat
radionuklida yang terbentuk dari hasil
pengaktifan neutron untuk pengukuran unsur-
unsur tersebut dalam contoh asap rokok terlihat
pada Tabel 4.

Tabel 4. Sifat-sifat radionuklida (hasil aktifasi
neutron) dalam contoh asap rokok yang digunakan
pada penentuan kuantitatif.(7)

Unsur/
nuklida:

slBr(n,g)82Br
75As(n,g)7<iAs

""Cd^gy^Cd

"Na(n,gf Na

' 'Ktn.g^K
58Fe(n,g)MFe

mSb(n,g)l22Sb

"7Au(n,g)"8Au

'35Cs(n,g)IMCs

139U(n,g)l40La

Waklu
paruh:

35,30 jam

26.32 jam

53,46 jam

14.96 jam

12.35 jam

44.50 hari

2,70 liari

2,70 liari

2.06 tahun

40,27 jam

Energi -
a (fceV)

554 dan 776

559

527

1368

1524

1099 dan

1291

564

411

604 dan 795

487 dan

1596

Intensitas
(%)

71 dan 84

45

28

100

18

56 dan 43

69

95

97 dan 85

44 dan 95

KESIMPULAN

Bahan standar acuan "coal" SRM-
1632A dari NBS dapat digunakan untuk
analisis kuantitatif unsur-unsur dalam contoh
asap rokok, dan hasil analisis pengaktifan
neutron memberikan penyimpangan sebesar 1 -5
%. Begitu juga dengan standar pembanding
menggunakan larutan standar, hasil percobaan
memberikan penyimpangan sebesar 2 - 4 %.

Dari hasil analisis kandungan unsur
dalam 7 macam contoh asap rokok, ditemukan

adanya unsur beracun: Cd, As, dan Br pada 6
contoh, dan Sb pada 2 contoh yang dianalisis.
Selain unsur-unsur tersebut juga ditemukan
unsur: Cs, Au, Fe, Na, K, dan La.

Dengan demikian dapat diketahui
bahwa asap rokok mempunyai kontribusi
dalam peningkatan kandungan unsur-unsur
tersebut dalam udara.
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DISKUSI

Joesran Zoebar - PSPKR :
1. Darimanakah dipcrkirakan unsur-unsur

beracun tersebut (Cd, As, Sb dan Br)
berasal, apakah dari aktivasinya atau bahan
tambahan yang dicampurkan ke rokok
tersebut ?.

2. Sebagai senyawa apakah unsur-unsur
tersebut dalam asap rokok ?.

June Mellawali :
1. Unsur-unsur tersebut diduga dari aktivasi

karena dalam analisis digunakan rokok
putih (tanpa cengkeh).

2. Sebagai contoh As dilepaskan ke udara
sebagai AsH3 (arsin), Cd sebagai CdO, dsb.

Sutisna - PPSM:
1. Apakah penggunaan SRM Coal 1632A

sudah memenuhi persyaratan yakni
matrikjiya sama dengan matrik cuplikan ?.
Mengapa tidak menggunakan SRM 1633A
Coal Fly Ash ?.

2. Apakah perbedaan bentuk cuplikan antara
sampel (filter tnilipore) dan SRM (powder)
cukup relcvan ?.

3. Mohon penjelasan mengenai konfigurasi
target yang anda gunakan, khususnya untuk
SRM, Blank, Cuplikan dan Standard Lab.

June Mellawati :
1. Coal SRM 1632A mengandung beberapa

unsur yang lebih rendah dari Coal Fly Ash
SRM 1633A sehingga Coal SRM 1632A
dianggap lebih tepat digunakan, mengingat
kandungan logam berat dalam rokok tidak
begitu tinggi.

2. Dari hasil yang diperoleh telah
dibandingkan antara standar SRM dengan
standar pembanding dan secara teoritis
tidak memberikan perbedaan yang jauh
(<5%) sehingga dianggap cukup relevan.

3. Konfigurasinya adalah contoh diletakkan di
antara fluks neutron monitor, SRM,
Blangko, Standar pembanding.

Titik Wahyudiyati - RS. Soetomo :
1. Dalam penelitian ini, rokok yang dipakai

adalah rokok tanpa atau dengan filter ?.
2. Untuk jenis rokok dengan filter, seberapa

jauh nilai kemampuannya bagi si perokok
sendiri dibanding yang tanpa filter atau
filter tidak ada gunanya ?.

June Mellawati:
1. Tidak dibedakan antara rokok dengan dan

tanpa filter.
2. Bagi si perokok dengan filter sedikit lebih

aman, namun justru memberikan kontribusi
ke udara.

Minarni Affandi - PSPKR :
1. Penelitian ini dilekukan di luar negeri yang

berarti rokoknya berbeda dengan rokok di
Indonesia. Apakah sudah dicoba dengan
rokok Indonesia ?.

2. Kalau sudah, apakah ada perbedaan dari
hasil analisisnya ?.

June Mellawati :
1. Sudah dicoba analisis kandungan logam

berat dalam tembakau, kertas pembungkus
dan abu beberapa rokok Indonesia.

2. Beberapa rokok di Indonesia, tembakaunya
mengandung Hg sedang asap yang
dianalisis tidak mengandung Hg.
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Zubaidah Alalas - PSPKR :
1. Bila mengacu pada bahan penyusun rokok

maka unsur-unsur beracun seperti Cd. As
dll diperkirakan berasal dari bahan apa ?.

2. Bagaimana menurut Anda risiko yang
ditanggung oleh perokok pasif bila
dibandingkan dengan risiko yang diterima
oleh perokok aktif ?.

June Mellawati :
1. Sebagian besar adalah tembakau.
2. Perokok aktif berisiko terkena kanker paru-

paru "7 kali lebih besar" dari perokok pasif.

Ermi Juita - PSPKR :
Dalam sampling asap rokok, vvadah apa yang
digunakan dan bagaimana caranya ?. Apakah
semua unsur yang berbahaya dalam asap rokok
bisa tertangkap?. Bagaimana dengan abu
rokok yang dihasilkan dari pembakaran rokok
tsb. ?.

June Mellawati :
Asap ditampung dalam alat kaca, sehingga
tidak ada yang keluar dan langsung disedot
dengan smoking machine yang sudah dirangkai
bersama alat kaca. Saya tidak menganalisis
unsur-unsur dalam abu rokoknya (hanya asap).

SofiiieM. Ch-PAIR:
Seberapa jauh unsur-unsur yang terdapat
dalam asap rokok tersebut dapat terkontribusi
pada lingkungan ?. Apakah kandungan unsur-
unsur tsb. masih berada di bawah ambang
batas ?.

June Mellawati :
Per batang rokok asap yang didapatkan 0,0332
± 0,0029 g (±3% rokok). Semakin banyak
perokok, makin banyak asap sehingga makin
banyak kontribusi unsur-unsur ke lingkungan.
Tidak ada ambang batas, yang ada adalah
"acceptable average concentration" (mikrogram
/m3).
Warmo S. - BTKL :
Saya kira rokok di luar negeri berupa sigaret
(putih) sedang di Indonesia adalah campuran
sigaret dan kretek yang tentunya komposisinya
berlainan. Kami mohon penjelasan unsur
beracun dari asap rokok yang beredar di
Indonesia.

June Mellawati :
Memang demikian dan tujuan studi ini adalah
mempelajari apakah asap rokok ikut meng-
kontribusi pencemaran udara serta teknik
penentuannya. Sudah tetapi jenisnya tidak
banyak.

Rochestry Sofyan - PPTN :
1. Apakah teknik pengambilan sampel ini bisa

untuk pengambilan gas buang dari
kendaraan bermotor ?.

2. Apakah akan ada perbedaan kualitatif dan
kuantitatif unbsur beracun dari asap rokok
kretek dibanding rokok sebagai sampel
dalam penelitian ini ?.

June Mellawati :
1. Tidak karena sampling asap rokok

menggunakan "smoking machine" yang
relatif kecil bila dibanding sampling gas
buang yang besar dan tinggi.

2. Ya karena rokok kretek menggunakan
cengkeh selain tembakau sedang rokok
disini adalah rokok putih (tanpa cengkeh).

Diah Lestari - BTKL :
1. Unsur-unsur organik apakah dalam asap

rokok ?.
2. Berasal dari mana unsur-unsur beracun

dalam asap rokok ?.

June Mellawati:
1. Banyak sekali seperti nikotin, tar, HCN,

benzopiren, CO, naftalen, toluidin, uretan,
dibenzuridin, fenol, dsb.

2. Berasal dari tembakau dan kertas pem-
bungkus seperti Cd dan Sb berasal dari
impuritis pupuk dan tanah, As dan Br dari
pestisida misalnya Pb arsenat,
metilbromida, bromopropilat.

Sri Sordini - PSPKR :
Apakah mungkin dilakukan penentuan
kandungan unsur beracun dalam berbagai jenis
merek di pasaran di Indonesia dengan metode
lain selain metode pengaktifan neutron ?.

June Mellawati :
Kemungkinan ada. Sudah pernah dilakukan di
tahun 80-an dan 90-an. Perkembangan industri
rokok yang demikian pesat menyebabkan
berbagai merck rokok bermunculan lagi
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sehingga PAIR akan menganalisis semua rokok
kretek dan rokok putih dengan metode yang
lebih baik.

Asep Warsona - PSPKR :
Apakah tidak ditentukan kandungan Cd, As, Sb
dan Sr dalam satu batang rokok ?. Apa
bahayanya'?.

June Mellawati :
Satu batang rokok mengandung Cd = 0,0043-
0,1793 ug, As = 0,0006-0,0515 ug, Br =
0,0183-0,3619 u.g, dan Sb = 0,0996-1,0292
|iig. Bahayanya akan memberikan kontribusi
yang nyata kandungan unsur-unsur di udara.

Roftq Syaifiidin - PSPKR :
Apakah ada perbedaan komposisi rokok yang
digunakan dalam penelitian ini dengan rokok di
Indonesia dan apakah sudah dilakukan untuk
rokok Indonesia ?. Berapa hasilnya ?.

June Mellawati :
Komposisinya berbeda karena berbeda
kandungan cengkehnya. Sudah tetapi bukan
dalam asap rokok. Hasilnya dapat dilihat
dalam Presiding PPNY.

Sutarman - PSPKR :
Berapa banyak rokok yang dicampur?. Apakah
unsur-unsur radioaktif juga diukur ?. Karena
menurut literatur rokok (tembakau)
mengandung unsur Po-210.

June Mellawati :
Digunakan 7 macam rokok di pasaran lalu
dibongkar bungkusnya, diaduk dan dicampur
kemudian disampling kembali masing-masing
jenis rokok 5 dus. Tidak dilakukan.

Abbas Ras _ PAIR :
Apakah bisa dilanjutkan untuk meneliti unsur-
unsur berbahaya dalam asap rokok merk
terkenal di Indonesia mengingat kita sudah
memiliki reaktor riset ?.

June Mellawati :
Akan dilanjutkan dan tidak hanya unsur-unsur
anorganik tetapi juga unsur-unsur organik.
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