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ABSTRAK
MEMPELAJARI
UMUR AIRTANAH
DI DAERAH
SEMARANG
DENGAN
MENINJAU
AKTIVITAS BETA DARI TRITIUM. Telah dipelajari umur airtanah di daerah Semarang yaitu
Genuk, Pedurungan,
Semarang
Utero, Semarang
Kota, Mijen, Mangkang,
Manyaran,
Tembalang, Sekaran dengan meninjau kandungan tritium di dalamnya. Kandungan tritium
dalam cuplikan alrtanah diberi perlakuan awal dengan cera kandungan tritiumnya diperkaya
lebih dahulu menggunakan teknik sintesis dengan Blat benzene synthesizer (mengubah H2O
menjadi CsHs). Aktivitas tritium dalam C6H6 dianalisis menggunakan pencacah kelip cair
Packard 2000CAlLL. Kondisi optimum perbandingan pengelip picofluor dan cuplikan dicapai
pads perbandingan 10 :10, efisiensi deteksi (e) = 42,16%, sedangkan faktor merit = 1,981 x 105.
Dari 2 lokasi yang dapat terdeteksi menunjukkan bahwa hasil analisis umur airtanah pada
lokasi Manyaran (fomlasi damar) lebih muda dibanding lokasi Semarang kola (endapan
aluvium), hat ini sesuai dengan penelitian secara geologis dengan meninjau lapisan geologinya
yang menunjukkan bahwa pada lapi$an geologi di daerah endapan breksi vulkanik mempunyai
umur lebih muda dibanding daerah fomlasi damar sedangkan daerah yang paling tuB adalah
daerah endapan aluvium.

ABSTRACT
THE STUDY OF GROUNDWATER
AGE IN SEMARANG
AREA CONSIDERING
ACTIVITY
OF TRITIUM. The groundwater age in Semarang regency, they are
Pedurungan,
North
Sekaran
considering

Semarang,
Urban
Semarang,
Mijen,
tritium content inside has been done.

BETA
Genuk,

Mangkang,
Manyaran,
Tembalang,
Tritium content in groundwater
given

pretreatment
that is enriching tritium content using synthesize technique
by benzene
synthesizer (H2O converted into C6H6). Tritium activity in C6H6 was analyzed using liquid
scintillation counter Packard 2000CAIl.L. Optimum condition of volume ratio between cocktail
(picofluor) and sample solution is reached ratio of 10 :10. Efficiency detection (c) = 42.16 %,
while merit factor = 1,981.1if. From two locations that can be detected show that analysis on
groundwater age on Manyaran location (damar fonnation) is younger than Urban Semarang
(aluvium sediment), which is match to geological analysis considering geological layer shows
that on geology layer of vulcanic breksi layer is younger than damar fonnation area and the
oldest is the aluvium sediment area.

PENDAHULUAN
A

ir merupaka~ salah satu k~butuhan .pokok
dalam
kehldupan
manusla.
Pentmgnya
penyelamatan daerah imbuh (recharge area)
khususnya di daerah Semarang suatu hal yang
mendesak karena banyaknya kegiatan yang tidak
sesuai dengan peruntukan sehingga berpotensi untuk
mengganggu pasokan airtanah dalam. Seperti
diketahui bahwa airtanah adalah istilah yang
digunakan untuk menunjukkan semua air di bawah
permukaan tanah dan berada di dalam ruang

antarbutir atau rekahan-rekahan batuadl). Airtanah
dari tempat kejadiannya dapat dibedakan menjadi
airtanah tertekan (confined groundwater) dan
airtanah
yang
tidak
tertekan
(unconfined
groundwater). Airtanah tertekan terdapat pada
akuifer yang diapit oleh lapisan kedap air di bagian
bawah clan bagian atasnya. Tekanan hidrostatik
airtanah akan mengikuti penyebaran batuannya clan
semakin ke tempat dalam, tekanan hidrostatiknya
semakin besar. Airtanah tidak tertekan adalah
airtanah yang terdapat pada akuifer yang dibagian
atasnya tidak tertutup oleh lapisan kedap air dan
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.
permukaan
airtanahnya
berhubungan
langsung
dengan atmosfer, sering disebut sebagai airtanah
bebas. Akuifer adalah lapisan geologi yang terdiri
dari material permeabel sehingga dapat menyimpan
dan me!ewatkan sejumlah air dalam ruang dan
rongga
antarbutir
(lapisan
pasir yang
tidak
terkonsolidasi
dengan
campuran
butir
kasar
umumnya bertindak sebagai akuifer). Istilah akuifer
berasal dari bahasa Latin kata aqua yang berarti air,
dan
fer
berasal
dari
ferre
yang
artinya
menghasilkan.
Kebalikan akuifer adalah akuiklud
yaitu formasi yang dapat menyimpan air tetapi tidak
dapat melewatkan
sejumlah
air pada kondisi
lapangan (lapisan lempungf2).
Ada dua jenis aplikasi isotop dalam bidang
hidrologi
yaitu teknik isotop buatan dan teknik
isotop alam, baik yang bersifat radioaktif (14C dan
3H) atau yang bersifat stabil fH
dan 180).
Kandungan
isotop
alam
radioaktif
dapat
memberikan
informasi
tentang
waktu
tinggal
airtanah di akuifernya sehingga umur airtanah yang
bersangkutan dapat diperkirakan.
Perbandingan
umur
airtanah
dapat
dilakukan
dengan membandingkan
konsentrasi
tritium yang terdapat pad a airtanah dalam. Semakin
besar konsentrasi tritium dalam sebuah cuplikan
airtanah dibanding cuplikan yang lain, maka umur
airtanah cuplikan pertama mempunyai umur yang
lebih muda dibanding umur airtanah kedua dengan
menggunakan asumsi bahwa semakin tua airtanah
mendiami suatu akuifer maka kandungan tritium
dalam ail1anah tcrscbut scmakin scdikit karcna
mengalami peluruhan. Salah satu metoda yang dapat
digunakan untuk menentukan perbandingan umur
airtanah adalah dengan memanfaatkan radioisotop
alam sepel1i tritium me!alui penentuan konsentrasi
tritium pada airtanah dengan metoda pencacah kelip
l',,;r

(:I)

cuplikan

Dalam penelitian ini lokasi pengambilan
antara lain Genuk, Pedurungan, Semarang

Utara,
Semarang
Kota,
Mijen,
Mangkang,
Manyaran Tembalang, Sekaran. Analisis kandungan
tritium
dilakukan
dengan
cara
mengukur
aktivitasnya menggunakan metoda pencacah kelip
cair didahului
dengan
destilasi
biasa (tanpa
pengayaan) clan dengan pengayaan yaitu membuat
sintesis dari H2O menjadi benzen menggunakan aJat
benzene synthesizer. Nilai aktivitas tritium cuplikan

tersebut dapat digunakan untuk penentuan umur
airtanah.

TATA

KERJA

Bahan
LL7:

Cuplikan airtanah di 9 lokasi, Pico -Fluor
Standard tritiated water, Dead benzene

(benzen mati) (Packard, USA), kalsium karbida
(CaCv (Teknis)

Alat
Benzene Synthesizer, Task. USA, alat
destilasi,pencacahKelip Cair (LSC) Packard 2000
CA/LL (Packard,
USA), peralatangelas
Metode
Cuplikan airtanah diambil dari beberapa
lokasi di Semarang pada sumur-sumur iiirtanah
dalam (70-90 meter) sebanyak :I: 2 liter. Adapun
lokasi pengambilan cuplikan tersebut meliputi tiga
kelompok hidrogeologi airtanah tertekan, yaitu
airtanah tertekan di dalam endapan aluvium
(diwakili lokasi Genuk, Pedurungan, Semarang
Utara, Semarang Kota), airtanah tertekan yang
terdapat di daerah formasi damar (diwakili lokasi
Mijen, Mangkang, Manyaran), dan airtanah tertekan
di daerah breksi vulkanik
(diwakili
lokasi
Tembalang, Sekaran).
Langkah awal dari perlakuan awal pacta
penelitian ini adalah melakukan destilasi terhadap
cuplikan airtanah. Sebanyak 250 mg natrium
thiosulfat clan 0,5 gram natrium karbonat
ditambahkan pada 250 ml cuplikan airtiflah dari
masing-masing lokasi yang teJah ditempatkan pada
labu destilat. Kemudian larutan tersebut didestilasi.
Hasil destilat pertama (:t: 75 ml) dibuang, destilat
setelah itu ditampung :t: 50 mr4). Dari volume 50 ml
inilah destilat tersebut diambil sebagian kemudian
ditambah pengelip picoflour untuk dicacah dengan
perangkat pencacah kelip cairo
Langkah berikutnya
adalah rokayasa
pengayaan. Hal ini disebabkan karena kandungan
tritium dalam air (H2O) relatif sangat kecil sangat
boleh jadi tidak terdeteksi pada cuplikan destilat,
sehingga perlu dilakukan rekayasa sedemikian
sehingga aktivitas jenis tritium relatif menjadi lebih
tinggi sehingga memungkinkan untuk bisa dicacah.
Dalam hal ini airtanah (H2O) tersebut diproses
sedemikian sehingga diubah menjadi C6H6. Adapun
reaksinya adalah sebagai berikut :
2H20 + CaC2~ C2H2+ Ca(OH)2
3C2H2+ katalisator~ C6H6

(1)
(2)

Sintesis ini diawali dengan mereaksikan air (H2O)
dengan kalsium karbida (CaCv, dalam tekanan
udara hampa 30 in Hg sedemikian sehingga akan
diperoleh gas asitelin (C2Hv. Dengan menggunakan
katalis (kromium alumina), gas asitelin (C2Hv
tersebut akan mengalami trimerisasi menghasilkan
benzen(C6H6).
Untuk memperoleh kondisi optimum basil
pencacahan perlu dilakukan optimasi perbandingan
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c.
= cacah cuplikan (cpm)
Cb = cacah latar (cpm)
%2s = nilai normal pada analisis

volume antara pengelip dengan pe1arut serta
cuplikan, sedemikian sehingga diperoleh cacah
optimum. Dari percobaan tersebut akan diketahui
nilai perbandingan volume cuplikan (benzen atau air
destilat) dan pengelip yang optimum.
Pencacahan cuplikan dilakukan dengan
perangkat pencacah kelip cair (LSC) model 2000
CNLL buatan Packard. Mengingat kandungan
tritium dalam air relatif sangat kecil maka alat cacah
yang digunakan harus dipilih pada mode latar
rendah (low level). Sintilator cair (pengelip cair)
yang digunakan harus dipilih pengelip khusus yang
kandungan tritiumnya sangat rendah (low level
tritium,LLl") yailu rico J'luor LL'\'.
Untuk keperJuanpengukuran efisiensi deteksi dibuat
dua larutan dengan perbandingan volume optimum
hasil optimasi volume. Larutan pertama diberi spike
(berupa tritiated water 0,003 ml 3H yang teJah
diketahui aktivitasnya). Keduanya dicacah untuk
dicari harga efisiensi deteksi.
e = Cst! As!x 100%= efisiensi(%)

s

Untuk menghitung aktivitas tritium
cuplikan diguanakan rumus sebagai berikut :

dalam

dalam

.A.cuplikan
= Aktivitas cuplikan = (Cc .Cb) I e
C,= cacah cuplikan sesungguhnya
e = etisiensi deteksi (%)

(1.5)

= C. -Cb (cpm)

Sedangkan
untuk
menghitung
aktivitas
tritium dalam benzen ad"lah sebagai berikut:
Au'lium
(hiWogen)
= .A.cuplikan
I ffihiWogen

(1.6)

m bonzen
= Pbonzen
.V bonzen
mhidroKcn
= (BMhidrogenI BMbonzena) x mbonzena
Perhitungan aktivitas tritium
dalam satuan tritium unit (TU):
~(tritium

(1.1)

Ast
= Aktivitas standar (dpm/g)
Cbg;st = cacah Jatar setelah dicampur dengan spike
tritium standar (cpm)
Cbg = cacah latar (cpm)
Cst
= cacah standar = Cbg+st
-Cbg (cpm)
Untuk mengetahui batas terendah deteksi
dari LSC dapat digunakan batas deteksi yaitu
konsentrasi terkecil yang bisa ditentukan oleh alat
cacah dalam suatu latar tertentu. Jadi batas deteksi
menggambarkan kepekaan alat. Besar batas deteksi
tritium
untuk -tingkat yakin 95% adalah sebagai
berikut (5):

cuplikan

cacah nuklir
= deviasi standar

cupli!<an
.

(air) 1(3,7x104 x60

O,32x10-8
HASIL

DAN

PEMBAHASAN

Pacta penelitian ini dilakukan 2 cara
perlakuan awal, yang pertama cuplikan airtanah
didestilasi biasa, sedangkan yang ke dua dengan
proses pengayaan (enrichment) dengan cara
disintesis menggunakan benzene synthesizer. Untuk
proses destilasi diupayakan sedemikian sehingga
diperoleh hasil sebanyak 50 ml, sedangkan sintesis
air menjadi benzen sebesar 11 mI.
}
Dua macam cuplikan ini kemudian
' :1/Tb)] (1.2) dicacah dalam LSC.
Dari Tabel 1 terlihat bahwa
volume optimum terdapat pada perbandingan
volume cuplikan air destilat 4,5 ml dan volume
pengelip Pico Fluor 15,5 ml yang mempunyai nilai
cacah latar terkecil yaitu 2,80 cpm pada salur
tegangan antara 0,5 keY sampai dengan 4;:5 keY.
Diambil dari nilai cacah latar terkecil agar diperoleh
keadaan sekecil mungkin derau elektronik pada alat
(noise) yang terjadi akibat aktivitas instrumen
elektronika pada LSC ataupun efek-efek latar
lainnya. Pada volume 6 : 14 terlihat mempunyai
cacah lebih rendah dibanding dengan hasil
pencacahan pada volume diatasnya, namun hal ini
tidak dapat dijadikan standar karena nilai faktor
merit (FM) pada cacah tersebut masih terlalu kecil
dibandingkan nilai faktor merit (FM) pada volume
4,5 : 15,5. Hal ini tidak bisa digunakan karena yang
dibutuhkan adalah perbandingan yang optimal untuk
volume keduanya (benzen dan pengelip) dengan
menghasilkan cacah latar yang kecil dan faktor
merit yang besar.

-

LD = (k/2)X{(k/TC) + ~Cb(k/Tc)2

+ 4xCc[(1/Tc) +

dengan:
LD

= batas deteksi (cpm)

k
Tc

=2(0"=2)
= total waktu pengukuran cacah cuplikan

(menit)
T b = total waktu pengukuran cacah latar (menit)
Cc = cacah cuplikan (cpm)
Cb = cacah latar (cpm)
Dalam hal ini batas deteksi adalah cacah Jatar+ LD.
Untuk itu perlu diupayakan penentuan waktu cacah
sesingkat mungkin dengan menghasilkan harga
cacah optimum, dengan menggunakan persamaan:

T=(4000)x(C~+Cb)

(1.3)

(%2S)2x(Cc -Cb)

%2S=100x2xS/(Cc-Cb)

T

= waktu pencacahan (menit)

(1.4)

air
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Optimasi perbandingan volume airdestilat

: Picofluor
---~

V

rit

I 4: 1614.5:

w

100
15.5~-~

m

100
5,5: 14,51_1QQ-j

~~

~1.]9

6: 14J~1

768.34

24 X 105
2,1 X 105
1 7 X 105
2,1 X 105

Tabel.2. Optimasi perbandingan volume benzen
Picotluor

terlihat bahwa semua data pada proses destilasi
temyata masih di bawah batas deteksi. Agar..supaya

dapat diperolehgambaranyang lebih jelas, maka
langkah selanjutnya adalah meninjau
data
pencacahan dari cuplikan airtanah yang telah
diproses pengayaandengan alat benzene synthesizer.
Sebelum cuplikan hasil pengayaan dicacah, terlebih
dahulu dilakukan pencacahan Jatar (background)
yaitu campuran benzen "mati" ditambah pengelip
pico fluor sesuai dengan volume optimum yang
telah dicapai. Pencacahan dilakukan selama 100
menit clan diulangi sebanyak 20 kali. Adapun hasil
cacahrerata = 2.84 :I: 0.495 (lihat TabeI4).
Tabel4.

Hasil penentuan aktivitas cuplikan benzen
Aktivitascuplikan

2.74

Dari Tabel 2 terlihat bahwa volume
optimum terdapat pada perbandingan volume
benzen 10 ml dan volume pengelip Pico Fluor 10 ml
yang mempunyai nilai cacah Jatarterkecil. Diambil
dari nilai cacah Jatar terkecil yaitu 2,89 cpm pada
salur tegangan antara 0,5 keY sampai dengan 5 keY
agar diperoleh keadaan sekecil mungkin derau
elektronik pada alat (noise) yang terjadi akibat
aktivitas in strum en elektronika pada LSC ataupun
efek-efek latar lainnya. Pada volume 11: 9 dan 9 :
II terlihat mempunyai cacah lebih rendah dibanding
dengan hasil pencacahan pada volume lainnya,
namun hal ini tidak dapat dijadikan standar karena
nilai faktor merit (FM) pad a cacah tersebut masih
terlalu kecil dibandingkan nilai faktor merit (FM)
pada volume 10: 1O. Hal ini tidak bisa digunakan
karena yang dibutuhkan adalah perbandingan yang
optimal untuk volume keduanya (benzen dan
pengelip) dengan menghasilkan cacah latar yang
kecil dan faktor merit yang besar.
Tabel3.

Hasil penentuan aktivitas cuplikan destilat
-SalUrlEf.Del. Je
Aktivitascuplikan
X
(keY) I_{~)_- Cu
(0:5=-5,0)136,92
I LAIARI
A

~

c
0
E
FG
H

~

m

~~

I

x

L
L

2,84
3:50

X
1,57

~~

~~

Setelah pencacahan latar maka dilakukan
pencacahan tritium yang terdapat dalam cuplikan
benzen. Lama pencacahan sama dengan pencacahan
Jatar. Hasil pencacahan dapat dilihat pada Tabel 5.
Dari data tersebut dapat dihitung harga batas deteksi
sesuai rumus (1.2) dan diperoleh hasil harga batas
deteksi yaitu = 2,959 cpm. Dari kenyataan ini
terlihat bahwa hanya dua buah cuplikan daTi lokasi
G (daerah Manyaran) dan I (daerah Semarang Kota)
yang di atas harga batas deteksi. Lokasi-lokasi lain
masih belum terdeteksi.
Tabel5.

Hasil penentuan aktivitas cuplikan benzen
dalam TV

I LATAR r 2.84

~

;;::;if

~~1.~1

x-

x
x
x

R

-X

~~

~

Dari data pada Tabel 3 dapat dihitung
harga batas deteksi sesuai rumus (1.2), clan hasilnya
adalah = 3,12 cpm. Dari harga batas deteksi tersebut

!i;f}.Jl
fiO,5o5,O).42,16ILATARI
~
~

L-

x

3.68
2,81

m~

L

x = di bawahmlal batasdetekst
Dari rum us (1.6) dan (1.7) maka harga
aktivitas tritium di lokasi G (Manyaran) adalah =
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16,9 TV dan aktivitas tritium di lokasi I (Semarang
Kota) = 14,19 TV.
Bila ditinjau harga cacah (cpm) pada Tabel
3 cuplikan (berupa destilat) dan Tabel 5 (cuplikan
berupa benzen) mempunyai kecenderungan yang
mirip bahwa harga cacah di lokasi G Icbih besar
dibanding I, dibanding harga cpm daTi lokasi yang
lain, sehingga data tersebut cukup signifikan. Dua
buah lokasi yang dapat terdeteksi aktivitas
tritiumnya tersebut berada pada lokasi sumur
airtanah yang termasuk dalam formasi damar
(Manyaran) sedangkan lokasi Semamag Kota
termasuk dalam daerah endapan aluvium. Bila
ditinjau lokasi pengambilan cuplikan yaitu meliputi
tiga kelompok hidrogeologi airtanah, yaitu airtanah
tertekan di dalam endapan aluvium (diwakili lokasi
Genuk, Pedurungan, Semarang Utara, Semarang
Kota), airtanah tertekan yang terdapat di daerah
formasi damar (diwakili lokasi Mijen, Mangkang,
Manyaran), dan airtanah tertekan di daerah breksi
vulkanik (diwakili lokasi Tembalang, Sekaran),
maka yang belum dapat terdeteksi hanyalah pada
daerah breksi vulaknik. Jadi walaupun cuplikan
diambil dari 9 lokasi tetapi bila yang ditinjau
kelompok hidrogeologinya maka yang belum
terdeteksi hanyalah dari 1 kelompok saja (kelompok
breksi vulkanik). Pada penelitian yang dilakukan
Indrojono(5) menunjukkan bahwa nilai rata-rata
untuk tritium pada breksi vulkanik daerah Semarang
adalah lebih muda dari airtanah Delta Kaligarang.
Hal ini dilengkapi keterangan Dwiyanto (5) bahwa
lapisan geologi daerah Semarang diawali dari
lapisan yang lebih muda terdiri atas daerah endapan
vulkanik
Gunung
Ungaran (sekitar daerah
Tembalang ke selatan, daerah sekitar Gunung
Vngaran dan seterusnya), kemudian lapisan formasi
damar (sekitar daerah Manyaran dan seterusnya
hingga daerah Gombel dan sekitamya), kemudian
daerah Delta Kaligarang
(di sekitar DAS
Kaligarang) dan terakhir lapisan aluvium (sepanjang
daerah Pedurungan, Semarang Kota, hingga
Mangkang dan seterusnya ke arah utara).
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa
secara berturut-turut umur airtanah dari yang lebih
muda adalah terdapat pacta lapisan geologi daerah
endapan breksi vulkanik kemudian daerah formasi
damar kemudian Delta Sungai Kaligarang dan
terakhir adalah daerah endapanaluvium.

KESIMPULAN
Perbandingan volume benzen : pengelip
optimum pada perbandingan 10:10. Efisiensi deteksi
(&) = 42,16%, sedangkan faktor merit = 1,981 x I Os.
Konsentrasi tritium hanya terdeteksi pada dua lokasi
yaitu daerah Manyaran (16,90 TV) dan daerah

Semarang Kota (14,19 TU). Umur airtanah daerah
Manyaran yang mewakili lokasi fonnasi damar,
umur airtanahnya lebih muda dibanding daerah
Semarang kota yang mewakili lokasi endapan
aluvium. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu
mengenai studi lapisan geologi, lapisan yang lebih
muda terdiri alas daerah endapan vulkanik Gunung
Ungaran (sekitar daerah Tembalang ke selatan,
daerah sekitar Gunung Ungaran dan seterusnya),
kemudian lapisan fonnasi damar (sekitar daerah
Manyaran dan seterusnya hingga daerah Gombel
dan sekitamya), kemudian daerah Delta Kaligarang
(di sekitar DAS Kaligarang) dan terakhir lapisan
aluvium (sepanjang daerah Pedurungan, Semarang
Kota, hingga Mangkang dan seterusnya ke arab
utara).
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JAWAB

Sukirno
);. Sif"atair salah satunya adalah mengalir ke tcmpat
yang lebih rendah, berarti pada '. waktu
pengambilan cuplikan aimya tidak bisa tetap,
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.
berarti konsentrasi C-14 atau 0-18 selalu
berubah-ubah, bagaimana menurut Bapak ?
» Kedalaman pengambilan cuplikan apakah sangat

mempengaruhi?
Wisjachudin F.
~ Airtanah yang diambil ada/ah dari sumur
do/am pada daerah air tertahan (dilapisi
batuan tahan Ikedapair baik bagian bawah
maupun bagian alas). Jadi per/akuannya
sama, sehingga cup/ikan sudah memenuhi
syarat untukdiana/isis.

-<>Kedalamannya
disesuaikan
dengan
beradanya airtanah tertahan pada lowsi
tersebut (70-90 meter)pada sumur dalam.
Taxwim
>- Apakah

umur

air

tanah

tersebut

dapat

dipengaruhi absorbsi air taut, sebab ada tanah
yang mendapat serapandari taut?

Wisjachudin F.
~ Pengambilancuplikonpada kondisi tersebut
sangal dihindari. cuplikan airtanah diambil
dari sumurdalam(70-90 meter).
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