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ABSTRAK

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kandungan  radionuklida  Pb-210  pada
sedimen di Perairan Batam. Penelitian ini dilaksanakan pada Juli 2013-April 2014 dengan
dua tahap, tahap pertama adalah pengambilan sampel kompenen lingkungan (sedimen) dari
dua  lokasi  yaitu  perairan  Sekupang  dan  daerah  Sambau  yang  dianggap  telah  mewakili
Perairan Batam dan tahap kedua analisis di laboratorium (P3TIR) BATAN. Metode yang
digunakan  adalah  metode  survey.  Sampel  yang  di  peroleh  di  analisis  kandungan
radionuklida di Puast Penelitian dan Pengembangan Teknologi Isotop dan Radiasi (P3TIR)
BATAN, Jakarta

Berdasarkan  hasil  analisis,  diperoleh  kandungan  radionuklida  setiap  stasiun.
Dimana kandungan  radionuklida  Pb-210 pada  Perairan  Sambau  yaitu  stasiun  1  adalah
3.010 Bq/l, stasiun 2 adalah 1.460 Bq/l, dan stasiun 3 adalah 3.923 Bq/l. Pada Perairan
Sekupang  kandungan  radionuklida  Pb-210  yaitu  stasiun  1  adalah  4.200  Bq/l,  stasiun  2
adalah 3.060 Bq/l dan stasiun 3 adalah 2.280.  Adanya kandungan radionuklida 210Pb pada
sedimen  di  Perairan  Batam  diduga  berasal  dari  kegiatan  industry  yang  ada  di  sekitar
perairan.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to the content of radionuclide of Pb210 in sediment in
the waters of batam. The research was held in July 2013- April 2014 with two stages, first
stage  is  the  sampling  component  of  the  environment  (sediment)  from two  locations:  the
waters of sekupang and sambau area are considered to represent the waters of Batam and the
second stage of  the analysis  in  the laboratory (P3TIR) BATAN. The method used was a
survey  method.  Samples  were obtained  from the  analysis  of  radionuclide  content  in  the
Center for Research and Development of Isotop and Radiation Techology (P3TIR) BATAN,
Jakarta.

Based on the analysis, obtained by content of radionuclide of each station. The content
of radionuclides of Sambau that station 1 is 3.010 Bq/l, station 2 is 1.460 Bq/l, and station 3
is 3.923 Bq/l. in the waters Sekupang, the content of radionuclide of Pb-210 that station 1 is
4.200 Bq/l, station 2 is 3.060 and station 3 is 2.280 Bq/l. The existence of the content of
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radionuclide  Pb-210 of  sediment  in  the  waters  of  Batam probably  derived  from existing
industrial activities around the waters.

Keyword : Sediment, Radionuclide, 210Pb, the waters of Batam

I. PENDAHULUAN

Industrialisasi  di  Indonesia
mengalami  laju  pertumbuhan  yang
semakin  tinggi  dan  seiring  dengan
perkembangan  yang  cepat  itu  terjadi
modernisasi  proses  produksi  dengan
masuknya  teknologi  yang  semakin
canggih,  termasuk  teknologi  nuklir.
Perkembangan  industri  yang  demikian
pesat,  memberikan  dampak  yang  positif
juga memberikan dampak negatif. Dampak
positif  berupa  perluasan  lapangan
pekerjaan  dan  pemenuhan  kebutuhan
hidup manusia, sedangkan dampak negatif
yang  muncul  adalah  penurunan  kualitas
perairan  akibat  buangan  air  limbah
(pencemaran)  yang  melampaui  ambang
batas.  Teknologi  nuklir  melibatkan
pemakaian berbagai bahan radioaktif, baik
dalam  proses  produksi,  maupun  dalam
produk  yang  dihasilkannya.  Terlepasnya
radionuklida  di  lingkungan  terjadi  bukan
saja  karena  limbah  yang  terlepas  dari
instalasi  nuklir  saja,  akan  tetapi  juga
berasal  dari  bahan  dan  produk  industry
yang mengandung bahan radioaktif.

Limbah  dari  hasil  produk industri
yang  masuk  ke  perairan  laut  akan
memberikan pengaruh yang besar terhadap
biota perairan.  Selain logam berat,  bahan
pencenar lain yang masuk ke perairan laut
yaitu  radionuklida  yang  berasal  dari
limbah industry baik dalam proses maupun
hasil  produknya,  apabila  bahan  tersebut
diserap  oleh  biota  perairan  akan
mengakibatkan terjadinya kerusakan pada
sel-sel  dalam  tubuh  yang  menyebabkan
kematian  atau  pengaruh  mutagen.  Salah
satu  radionuklida  yang  digunakan  dan
dihasilkan  dalam  industry  adalah  jenis
Timbal-210 (210Pb).

TINJAUAN

A. Pencemran Perairan Laut

Lautan  sebagai  salah  satu  lingkungan
dapat  tercemar  oleh  berbagai  bahan
pencemar  yang  berasal  dari  kegiatan
manusia di sepanjang pantai atau di lautan
sendiri  (Thoha,  1991).  Secara  langsung
maupun  tidak  langsung,  perairan  laut
sudah  sejak  lama  berfungsi  sebagai
terminal  buangan  limbah  dari  berbagai
kegiatan manusia (Nybakken, 1992).

Pencemaran  adalah  masuknya  atau
dimasukkannya  zat  atau  energi  oleh
manusia  baik  secara  langsung  maupun
tidak langsung ke  dalam lingkungan laut
yang menyebabkan efek merugikan karena
merusak  sumber  daya  hayati,
membahayakan  kesehatan  manusia,
menghalangim aktivitas perikanan di laut
dan  menurunkan  mutu  air  laut  yang
digunakan (Hutagalung, 1984).

B. Radionuklida

1. Karakteristik  Umum  Radionuklida
Timbal-210 (210Pb)
Radioaktivitas adalah gejala perubahan

inti  atom  secara  spontan  yang  disertai
radiasi  berupa  gelombang
elegtromagnetik,  gejala  radioaktivitas
disebabkan oleh ketidakstabilan inti atom.
Suatu  individu  atom  dengan  satu  nomor
atom  dan  satu  nomor  massa  tertentu
disebut sebagai nuklida. Dalam contoh 1H1

dan  92U235 masing-masing adalah nuklida.
Nuklida  yang  bersifat  radioaktif
dinamakan radionuklida (Susetyo, 1988).



Secara  internasional  satuan  untuk
intensitas  sumber  radiasi  yang  disebut
bacquerel,  disingkat  Bq.  Satu  Bq
didefenisikan sebagai satu disitregrasi inti
per sekon (dps) 1Bq = 1 dps. Disamping
satuan  Baquerel,  masih  dipergunakan
satuan  lama  yang  disebut  satuan  Curie
disingkat Ci. Satu Ci adalah 3,7 x 1010 Bq
dan  1Bq  =  27,027  x  10-12 Ci  (Susetyo,
1988).

Radioisotop  Timbal-210  merupakan
hasil peluruhan langsung dari radioisotope
yang dihasilkan oleh reaksi fisi. Peluruhan
merupakan  perubahan  radionuklida
menjadi turunannya melalui radioaktivitas.
Dalam susunan periodic Timbal atau timah
hitam adalah sejenis logam lunak berwarna
cokelat dengan nomor atom 82, berat atom
207,19,  titik  cair  327,5º  C,  titik  didih
1725º  C,  dan  berat  jenis  11,4  gr/ml  dan
dengan waktu paruh 22,35 tahun (Reilly,
1991).

2. Sumber Radionuklida di Lingkungan
Perairan

Secara  alamiah  radioaktif  lingkungan
sudah  ada  sejak  terbentuknya  bumi  ini,
mengingat  bahwa  zat  radioaktif  dapat
menyebabkan berbagai  macam kerusakan
biologis  baik  melalui  efek  langsung
maupun  efek  tertunda  (Wardhana,  1995).
Menurut  Haury  dan  Scikarski  (dalam
Connell  dan  Miller,  1995)  banyak
radionuklida  alamiah  terdapat  di  semua
bagian lingkungan alam akibatnya terdapat
suatu latar belakang alamiah radioaktif.

Radionuklida  yang  dibuang  ke
lingkungan perairan tidak melarut dengan
cepat dan pada kenyataannya dengan cepat
tertimbun  oleh  sedimen  di  sekitar
pembuangan.

Menurut  Oesterhuis  dalam  bulletin
Alara  (1998)  terdapat  lima  media  utama
yang  merupakan  jalan  lolosnya  zat
radioaktiv  ke  lingkungan  pada  suatu
industry  non-nuklir,  yaitu  melalui  debu,
asap  gas,  emisi  air,  limbah  padat  dan
residu dan kerak air.

3. Pengaruh  Radionuklida  terhadap
Organisme Laut dan Manusia

Beberapa sel dan jaringan tubuh yang peka
terhadap  radiasi  adalah  sebagai  berikut:
sel-sel  darah  putih,  sel-sel  basalia
(peenyusun)  seperti  sel  gonad,  sel  ovum,
sel-sel  tulang merah,  saluran pencernaan,
sel-sel alveola (penyusun gelembung paru-
paru),  sel  penyusun  saluran  empedu,  sel
penyusun  jaringan  ginjal,  sel  pembentuk
jaringan otot, sel pembentuk tulang dan sel
pembentuk  jaringan  syaraf  (Wardhana,
1996).

Ophel  (1976)  mengemukakan
kontak  penyerapan  yang  lebih  disukai
radionuklida  dari  air  oleh  mahluk  hidup
sebagai contoh Fosfor-32 digabungkan ke
dalam  molekul  DNA  yang  membawa
informasi  genetik  dapat  mengakibatkan
kematian sel atau modifikasi genetik yang
selanjutnya menyebabkan mutasi.

Sedangkan  Connell  dan  Miller
(1995)  mengemukakan  pengaruh  radiasi
secara  fisiologis  diperkirakan  merusak
jaringan  biologis,  dengan  perubahan
interaksi  dan  perubahan  kimiawi  dapat
terjadi dengan zat seperti enzim dan asam
nukleat yang dapat menyebabkan kematian
atau pengaru mutagen.

III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan

sampai Juli 2013 dengan April 2014 yang
dilaksanakan  dalam  dua  tahap.  Tahap
pertama  adalah  pengambilan  sampel
komponen lingkungan (sedimen) dari dua
lokasi yaitu daerah perairan Sekupang dan
daerah  Sambau  yang  dianggap  telah
mewakili  perairan  Batam.  Tahap  kedua
analisis kandungan radionuklida dilakukan
di  laboratorium  PATIR  BATAN  Jakarta,
secara  radiokimia  sesuai  prosedur  yang
dikembangkan  Badan  Tenaga  Nuklir
Nasional (BATAN).

A. Bahan dan Alat
Peralatan  yang  digunakan  dalam

penelitian ini adalah :  Petersen Grab (alat



modifikasi), oven, ice box,  sendok Teflon,
alat  gerus  (penumbuk),  ayakan,  toples
plastic,  spectrometer  ganda  yang
dilengkapi  detector  semikonduktor
germanium  (HP  Ge),  multi  channel
analyzer Camberra-35 plus (MCA). Untuk
menganalisa  kandungan  radionuklidanya
tidak  digunakan  bahan-bahan  kimia,
sedangkan  alat-alat  digunakan  untuk
pengukuran parameter lingkungan perairan
yaitu  handrefraktometer  untuk  mengukur
salinitas,  current  meter  untuk  mengukur
kecepatan arus, pH meter untuk mengukur
derajat  keasaman dan  thermometer untuk
mengukur suhu perairan.

B. Metode
Metode  yang  digunakan  dalam

penelitian  ini  adalah  metode  survei,
dimana  perairan  Batam  dijadikan  lokasi
pengambilan  sampel.  Selanjutnya  sampel
yang  diperoleh  dari  lokasi  penelitian
dianalisis kandungan radionuklida di Pusat
Penelitian  dan  Pengembangan  Teknologi
Isotop  dan  Radiasi  (P3TIR)  BATAN,
Jakarta.

C. Prosedur Penelitian
1. Penentuan Lokasi Sampling

Sampel  sedimen  diambil  secara
representatif  dari  perairan  Batam.  Lokasi
pengambilan  sampel  dibagi  menjadi  dua
daerah  (stasiun),  stasiun  pertama  daerah
Sekupang  dan  kedua  daerah  Sambau.
Penetapan  lokasi  penelitian  di  titik
beratkan  pada  lokasi  industri  dan  jalur
pelayaran  internasional.  Hal  ini  mengacu
pada  penelitian  terdahulu  (Thayib  et  al,
1994)  dan  Schultz  dan  Whiclar  (dalam
Connell  dan  Miller,  1995)  yang
menunjukkan  kandungan  radionuklida
lebih banyak terdapat pada lokasi industri
dan jalur  pelayaran.  Setiap daerah dibagi
menjadi  tiga  substasiun,  masing-masing
substasiun  diambil  satu  titik  sampling
dengan jarak kurang lebih 700 meter, yang
dianggap telah mewakili daerah penelitian

2. Pengambilan dan Penanganan 
Sampel
Sampel  sedimen  yang  diambil

adalah  sedimen  permukaan  dengan
menggunakan  Petersen  Grab pada  setiap
stasiun. Sampel sedimen diambil sebanyak
lebih  kurang  1  kilogram  berat  basah,
kemudian dimasukkan ke kantong plastik,
diberi label berdasarkan substasiunnya dan
dimasukkan ke dalam  ice  box setelah itu
dibawa  ke  laboratorium  untuk  dianalisis
kandungan radionuklidanya.

3. Analisa Kandungan 
Radionuklida dan Perhitungan 
Radionuklida 210Pb
Analisis Kandungan Radionuklida 

pada sedimen dilakukan berdasarkan 
standar buku Pusat Penelitian 
Pengembangan Teknologi Isotop dan 
Radiasi, BATAN (Susetyo, 1988). Untuk 
menentukan kadar Radionuklida dilakukan
beberapa tahapan kerja yaitu:

a. Penanganan Awal Sampel
Semua  cawan  dicuci,  dibersihkan

dan  diberi  label  kemudian  dikeringkan
dengan menggunakan oven dan ditimbang
beratnya,  cawanyang  telah  kering
kemudian  di  isi  dengan  sampel  dan
ditimbang  untuk  menentukan  berat
basahnya  sampel.  Cawan  yang  berisi
sampel  tersebut  kemudian  dikeringkan
dengan suhu 105°C selama 5 jam atau di
jemur kurang lebih selama 1 hari. Sampel
yang telah kering lalu ditimbang sebanyak
500  gram,  kemudian  digerus  (ditumbuk)
dengan  menggunakan  alat  gerus.  Sampel
yang  sudah  di  gerus  dimasukkan  ke
kantong  plastik  kemudian  ditimbang
dengan  berat  500  gram.  Sampel  yang
sudah  ditimbang  dimasukkan  ke  dalam
toples  plastik  khusus  dan  siap  untuk  di
analisis kandungan radionuklidanya.



b. Pemeriksaan  dengan  Detektor
Semikonduktor (HP Ge)
Alat  yang  digunakan  dalam

pengukuran  kandungan  radionuklida
adalah detektor semikonduktor germanium
(HP Ge)  dan  penganalisis  saluran  ganda
multi channel analyzer (MCA) camberra-
35 plus dengan menggunakan nitrogen cair
sebagai  pendingin.  Alat  detektor  sebelum
menganalisis  terlebih  dahulu  dikalibrasi
dengan  menggunakan  bahan  radioaktif
152Eu dengan multi gamma selama 2 jam.
Sampel  tersebut  kemudian  dianalisis,
analisis radionuklida pemancar gamma di
lakukan  dengan  meletakkan  sebanyak
500gram  sampel  sedimen  yang  telah  di
preparasi  dalam  wadah  di  atas  detector
HPGe  yang  tersambung  dengan  sistem
MCA dan PC. Sampel tersebut kemudian
dianalisis  selama  24  jam.  Selanjutnya
analisis dapat dilihat pada layar PC 

D. Analisis Data
Sampel  sedimen  di  perairan

dianalisis  untuk  memperoleh  data
kandungan  radionuklida,  data  yang
diperoleh  ditabulasi  dalam  bentuk  tabel
yang kemudian dianalisis secara deskriptif,
selanjutnya  dibahas  dengan  acuan  dan
bahan  penunjang  lain  yang  berkaitan
dengan penelitian ini

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan  penelitian  yang  telah
dilakukan,  di  dapatkan  hasil  kandungan
Radionuklida  210Pb pada  sedimen  laut  di
tiap stasiun.

Kandungan  Radionuklida  210Pb  pada
Sedimen di Perairan Sambau

Lokasi
Penelitia
n

Kandungan 210Pb
(Bq/l) Rata-

rataStasiun/Sampling
1 2 3

Sambau 2.00
6

973,
3

2.61
5

1.864,7
6

Kandungan radionuklida 210Pb pada daerah
Perairan  Sambau  untuk  Substasiun  3

memiliki kandungan tertinggi yaitu 2.615
Bq/l,  kemudian  diikuti  oleh  substasiun  1
yaitu  2.006  Bq/l  dan  pada  substasiun  2
yaitu 973,3 Bq/l. Keberadaan radionuklida
di  Perairan  Sambau  memperlihatkan
bahwa  diperairan  tersebut  memiliki
kandungan 210Pb.
Kandungan  Radionuklida  210Pb  pada
Sedimen di Perairan Sekupang

Lokasi
Penelitia
n

Kandungan 210Pb
(Bq/l) Rata

-rataStasiun/Sampling
1 2 3

Sekupang 2.80
0

2.04
0

1.52
0

2.120

Begitu  juga  pada  Perairan  Sekupang
diperoleh  pada  stasiun  1  memiliki
kandungan  radionuklida  210Pb  tertinggi
yaitu 2.800 Bq/l, kemudian diikuti stasiun
2 yaitu 2.040 Bq/l dan pada stasiun 3 yaitu
1.520 Bq/l. 
Sekupang  memiliki  rata-rata  kandungan
radionuklida  210Pb  yang  lebih  tinggi,
namun tidak  begitu  jauh berbeda dengan
daerah Perairan Sambau yaitu 2.120 Bq/l.
Pada  perairan  Sekupang  memiliki
kandungan  radionuklida  210Pb yang  tidak
jauh  berbeda.  Hal  ini  terjadi  karena
kawasan ini  merupakan  kawasan  industri
dan pelabuhan yang diduga mempengaruhi
keberadaan kandungan radionuklida 210Pb

Sumber   Radionuklida  210Pb   pada
Perairan  Sambau  diperkirakan  bersumber
dari  industri  yang  bahan  radioaktif,  baik
dalam  proses  produksi  maupun  dalam
produk yang dihasilkannya, seperti industri
pembuatan  pipa  yang  tahan  korosi.  dan
limbah-limbah  yang  dibuang  oleh  kapal-
kapal  yang  melintas  di  Selat  Singapura
yang  kemudian  terbawa  oleh  arus  dan
mengendap di perairan Sambau. Sedimen
yang  terdapat  disepanjang  Perairan
Sambau  terutama  di  permukaan  selalu
bergerak dan tercampur dengan sedimen di
lapisan bawah. Hal ini disebabkan adanya
pergerakan arus yang memutuskan ikatan
antar  butiran  sedimen  sehingga  sedimen
permukaan  menjadi  tersuspensi  di



perairan.  Sedimen  tersuspensi  tersebut
akan mengendap kembali setelah berikatan
dangan  padatan  tersuspensi  lainnya  yang
juga  melayang-layang  di  perairan  laut.
Padatan  tersuspensi  yang  melekat
dibutiran sedimen tersebut juga membawa
kandungan radionuklida yang berasal dari
air laut permukaan. 

Wardhana (1994) menyatakan bahwa
bahan  radioaktif  yang  masuk  ke
lingkungan laut disebabkan oleh kegiatan
industri  dan  teknologi  nuklir  melalui
sungai  dan  udara  yang  akhirnya  sampai
juga kepada manusia. Peralatan elektronik
dan  listrik  dapat  memberikan  paparan
radiasi  jika  ia  mengandung  bahan
radioaktif  atau  jika  ia  memberikan  emisi
radiasi  sinar  x  dan  sinar  gamma  karena
terbentuknya  elektron,  diduga  kandungan
210Pb  yang terdapat pada sedimen berasal
dari  bahan-bahan yang tidak dipakai dari
industri-industri tersebut yang dibuang ke
perairan.  Begitu  juga  halnya  pemakaian
cat untuk kapal yang docking memberikan
peningkatan  kandungan  radionuklida.
Bahan radioakatif menyebabkan terjadinya
pra-ionisasi  pada  gas  yang  dimasukkan
untuk menghantarkan arus listrik sehingga
piranti menjadi peka dan bekerja. Contoh
penerapan adalah tabung selal latu,  stater
lampu,  tabung  fluorensi  dan  tabung
pelatuk  picu  pada  perabotan  listrik
(Thayib, 1988). 

Selain  dari  aktivitas  industri  yang
terdapat  di  pesisir  Pulau  Batam,
kandungan  radionuklida  210Pb  juga
diperkirakan  berasal  dari  kiriman  yang
dibawa  oleh  arus  pasang  dari  perairan
Singapura  dan  Selat  Malaka  dimana
diketahui  negara  Singapura  merupakan
negara  yang  memiliki  banyak  aktifitas
industri. Begitu juga dengan perairan Selat
Malaka  yang  merupakan  lalu  lintas
perairan dari berbagai negara. Kapal-kapal
yang melintas pada perairan tersebut dapat
saja membawa dan membuang limbah ke
perairan.  Kecepatan  arus  mempengaruhi
penyebaran dan penimbunan radionuklida,
hal ini dijelaskan oleh Thayib (1988) yang
menyatakan  bahwa  arus  memiliki  peran

yang  penting  dalam  penyebaran  dan
penimbunan radionuklida pada sedimen.

Keberadaan radionuklida di Perairan
Sambau  dan  Sekupang  memperlihatkan
bahwa  diperairan  tersebut  memiliki
kandungan  210Pb  yang  masih  di  bawah
ambang batas kandungan 210Pb  di perairan

V KESIMPULAN

Kesimpulan
Kandungan  radionuklida  210Pb  pada
sedimen di perairan Sambau pada stasiun
1:  2.006,  satsiun  2:  973,3 dan stasiun  3:
2.615 dan Sekupang pada stasiun 1: 2.800,
stasiun 2: 2.040 dan stasiun 3: 1.520 hal
ini  menunjukkan  tingkat  yang  masih  di
bawah nilai ambang batas yang ditetapkan
oleh Keputusan Ka. Bapeten No: 02/ Ka-
BAPETEN/  V-99  tentang  Baku  Tingkat
Radioaktivitas  di  Lingkungan  (Lampiran
II).  Kandungan  radionuklida  ini
diperkirakan berasal dari beberapa limbah
yang  dihasilkan  industri  di  sepanjang
perairan  Batam  dan  juga  berasal  dari
Singapura.

Saran
Dilihat  masih  banyak yang belum

diketahui  mengenai  perilaku radionuklida
di  ekosistem  laut,  diperlukan  data  dasar
mengenai kandungan radionuklida penting
di perairan laut sehingga dapat dilakukan
penilaian  mengenai  sumber  pencemaran
dan bagaimana mengatasi guna penetapan
langkah-langkah  pengelolaan  lingkungan.
Selanjutnya  disarankan  pula  penelitian
lebih  lanjut  tentang  kandungan
radionuklida  penting  dalam  beberapa
komponen  ekosistem  perairan  pantai  di
beberapa daerah sepanjang Selat Malaka.

UCAPAN TERIMAKASIH 
Pada  kesempatan  ini  penulis

menyampaikan  ucapan  terima  kasih
kepada semua pihak yang telah membantu
baik  secara  langsung  maupun  tidak
langsung dalam meyelesaikan Skripsi ini,
yaitu : 



1. Kepada kedua orang tua 
Parnen(alm) (ayah) dan Giyem 
(Ibu) yang selalu memberikan do’a 
dan dukungannya dari awal kuliah 
hingga selesai; 

2. Bapak Chandra Joei Koenawan, 
S.Pi, M.Si, Ibu Nancy Willian, 
S.Si, M.Si selaku dosen 
pembimbing I, dan Bapak Muzahar
S.Pi, M.Si selaku pembimbing II 

3. Kepada semua pihak yang tidak 
dapat penulis sebutkan namanya 
satu persatu yang telah membantu 
hingga selesainya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Connell,  D.  W  dan  G.  J.  Miller,  1995.
Kimia  dan  Ekotoksikologi
Pencemaran.  Diterjemahkan  oleh
Yanti  Koestoer.  Universitas
Indonesia Press 455 hal.

Emery, R. N and D. C. Clopter, 1972. The
distribution  of  Transuranic
Elements  in  a  Freshwater  Pond
Ecosystem. Michigan, 269 p.

Hutagalung,  H.P.,  1984.  Logam Berat  di
Lingkungan  Laut.  Perwarta
Oseana: 9(1); 1-8.

Koenawan,  J.  K.,  2000.  Analisis
Kandungan Radionuklida Cs-137
pada Sedimen di Perairan Batam.
Skripsi,  Fakultas  Perikanan  dan
Ilmu Kelautan, Universitas Riau.

Nybakken,  J.  W.,  1992.  Biologi  Laut:
Suatu  Pendekatan  Ekologis.
Gramedia, Jakarta. 459 hal.

Ophel,  I.  L.  1976.  Effects  of  Ionising
Radiation on Aquatic Organisms.
Dalam  Effect  of  Ionising
Radiation  on  Aquatic  Organisms
and Ecosystems, Technical Report
Series  No.  172.  International
Atomic Energy Agency, Vienna.

Situmorang  SP.  2011.  Tingkat  Cemaran
Unsur Radionuklida  Alam 238 U
dan.  232Th  di  Perairan  Sekitar
Kawasan PLTU Batubara  (Kajian
Di  Perairan  Puau  Panjang  dan
Pesisir Teluk Lada, Banten) Tesis
Sekolah  Pascasarjana  Institut
Pertanian Bogor.

Sundawan  IKA  .  2003.   Analisis
Radionuklida  Alami  228Th
226Ra  dan  40K  Dalam  Sampel
Tanah  di  Wilayah  Kota  Bogor.
Skripsi  Fakultas Matematika dan
Ilmu  Pengetahuan  Alam.  Institut
Pertanian Bogor.

Suratman, Nareh M, Indiyati dan Masrur.
2001,  Penentuan  Konsentrasi
226Ra  Dalam  Air  Minum  dan
Perkiraan  Dosisi  Interna  dari
Beberapa  Lokasi  di  Jawa  dan
Sumatera.  Risalah  Pertemuan
Ilmiah  Peneliti  dan
Pengembangan  Aplikasi  dan
Radiasi.  Puslitbang  Keselamatan
Radiasi  dan  Biomedika  Nuklir,
BATAN. Jakarta

Susetyo,  W.,  1988.  Spektrometri  Gamma
dan Penerapannya dalam Analisis
Pengaktifan  Neutron,  Yogyakarta
1988.

Thoha,  H.,  1991.  Pencemaran  Laut  dan
Dampak  terhadap
Lingkungannya.  Pewarta  Oseana
VI (2); 10-13

Wardhana,  W. A.,  1994.  Teknik  Analisis
Radioaktifitas  Lingkungan,  Andi
Offset, Yogyakarta.

----------------------,  1995.  Dampak
Pencemaran  Lingkungan,  Andi
Offset, Yogyakarta.

----------------------,  1996.  Radioekologi,
Andi Offset, Yogyakarta.

Yumiarti  dan  S.  Surtipatri.,  1987.  Isolasi
137Cs  dalam  Contoh  Ikan  Tuna
dengan Amonium Fosfomolibdat,
Pusat  Aplikasi  Teknologi  Isotop



dan  Radiasi,  BATAN.  (tidak
diterbitkan)


