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ABSTRAK 

 

ANALISA KANDUNGAN RADIONUKLIDA 
137

Cs PADA SEDIMEN DI 

PERAIRAN BATAM. Telah dilakukan  penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan 

data kandungan  radionuliklida 
137

Cs pada sedimen di perairan Batam tahun 2012 dan 

kemudian dibandingkan dengan  data penelitian terdahulu yang dilakukan   pada tahun 

2001. Lokasi pengambilan sampel di perairan Batam adalah Sekupang dan Sambau. 

Sampel penelitian adalah sedimen. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan petersen 

grab dan kemudian sampel dibawa ke laboratorium untuk dilakukan preparasi kemudian 

di analisis lebih lanjut. Preparasi terdiri dari pengeringan, penimbangan berat total kering, 

pengayakan dan penghalusan ukuran butiran. Pengukuran Konsentrasi radionuklida 
137

Cs 

dilakukan dengan alat ukur multi channel analyzer (MCA) yang dihubungkan dengan 

detektor HPGe (high purity germanium), pada energi 661 keV. Laboratorium analisis 

sampel adalah laboratorium Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga 

Nuklir Nasional (PATIR-BATAN). Hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata konsentrasi 

radionuklida 
137

Cs di perairan Batam adalah berkisar 0,020 – 0,250 Bq/gr dan terdapat 

perbedaan yang signifikan yaitu penurunan konsentrasi kandungan radionuklida 
137

Cs 

pada penelitian tahun 2012 dibanding dengan penelitian tahun 2001. 

 

Kata Kunci: Perairan Batam, Radionuklida 
137

Cs, Sedimen 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF RADIONUCLIDE 
137

Cs IN THE BATAM SEA SEDIMENTS. The 

study that aims to know the content of radionuclide 
137

Cs  in the Batam Sea sediments in 

2012 has been done. The datas then compared with the datas from previous study in 2001. 

The sampling locations are Sekupang and Sambau in the Batam Sea. The samples are 

sediments. The sampling process using Petersen grab. The samples then taken to the 

laboratory for preparations  and further analysis. The preparations consists of  drying, 

total dry weighting, sieving and grain sizes refining. The measurement of radionuclide 
137

Cs concentrations performed with multi channel analyzer (MCA) which connected to 

661 keV HPGe (high purity germanium) detector. The laboratory that used to sample 

analysis is Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional 

(PATIR-BATAN). The result show that the average concentration of radionuclide 
137

Cs 

in the Batam Sea are ranged from 0.020 to 0.250 Bq/g. There are significant differences 

of  radionuclide 
137

Cs concentations decrease between the study in 2012 and the study in 

2001. 

 

Keywords : Batam Sea, 
137
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Pendahuluan 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) yang semakin pesat 

sejalan dengan perkembangan industri di 

berbagai negara terutama negara-negara 

berkembang seperti Indonesia. Salah 

satu daerah di Indonesia yang sedang 

berkembang industrinya adalah Batam. 



Seiring dengan perkembangan IPTEK 

mengakibatkan kegiatan industri 

menggunakan teknologi yang canggih 

dan modernisasi produksi. Untuk 

mendukung kegiatan industri agar 

semakin mudah dan cepat dalam proses 

produksinya banyak perusahaan 

menggunakan radionuklida buatan 

sebagai bahan utama maupun bahan 

pendampingnya seperti 
137

Cs. Contoh 

kegiatan industri yang menggunakan 

radionuklida buatan yang menghasilkan 
137

Cs adalah kegiatan industri dalam 

pengawetan makanan, kontrol dalam 

proses produksi. Selain itu radionuklida 

buatan juga digunakan dalam bidang 

kedokteran untuk proses sterilisasi dan 

radiografi. 

Selain dalam bidang kedokteran, 

limbah industri yang menghasilkan 
137

Cs 

adalah pada kegiatan kontrol dalam 

produksi, hasil produksi harus 

mempunyai kualitas yang baik, 

seringkali pengontrolan proses yang 

tepat, cepat, dan berkesinambungan 

terhadap berbagai besaran seperti tebal, 

komposisi bahan, kepadatan dan 

kecepatan aliran bahan sangat 

diperlukan (Wardhana, 1996). 

Menurut Wardhana (1996), dalam 

industri, tebal bahan hasil produksi 

harus tetap agar kualitasnya terjaga. 

Adapun prinsip kerjanya adalah bahan 

yang dikontrol ketebalannya diletakkan 

diantara sumber radiasi dan detektor. 

Karena adanya bahan maka tidak 

seluruh radiasi yang dipancarkan akan 

tertangkap oleh detektor. Sebagian akan 

diserap oleh bahan. Bila tebal bahan 

tetap, maka cacah radiasi yang tercatat 

akan tetap. Bila terjadi perubahan tebal 

bahan, maka radiasi yang tercatatpun 

akan berubah dan keadaan ini secara 

otomatis akan menghentikan rol 

pengontrol tebal bahan. Alat ini 

digunakan pada industri plat logam, 

kertas dan plastik. 

Selain berdampak positif dalam 

kegiatan industri, radionuklida buatan 

mempunyai efek negatif yaitu apabila 

limbah dari kegiatan industri yang 

menggunakan radionuklida buatan 

tersebut terlepas ke lingkungan. 

Terlepasnya limbah radionuklida 

tersebut ke lingkungan merupakan 

masalah bagi keselamatan lingkungan. 

Mengapa lokasi penelitian di Batam? 

Pemilihan lokasi yang bertempat di 

Batam karena Batam merupakan 

wilayah industri yang terus berkembang 

serta wilayah Batam yang berbatasan 

dengan Selat Singapura dan Selat 

Malaka yang merupan jalur pelayaran 

internasional sehingga “diduga” terdapat 

buangan limbah industri baik dari 

perusahaan di Batam dan Singapura 

maupun limbah yang dibuang oleh kapal 

yang melintasi kedua selat tersebut. 

Selain itu, pemilihan lokasi adalah 

Batam bertujuan agar hasil yang didapat 

pada saat penelitian ini dapat 

dibandingkan dengan penelitian yang 

telah dilakukan pada tahun 2001. Hal 

inilah yang mendorong peneliti untuk 

mengambil judul penelitian ini.  

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendapatkan data konsentrasi 

kandungan radionuklida 
137

Cs pada 

sedimen di perairan Batam tahun 2012 

dan kemudian dibandingkan dengan data 

kandungan radionuklida 
137

Cs tahun 

2001. Kemudian, hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberi gambaran 

kandungan radionuklida khususnya 
137

Cs 

di perairan Batam dan dapat dijadikan 

informasi dasar dalam penetapan 

langkah-langkah pengelolaan 

lingkungan dimasa sekarang dan yang 

akan datang. 

 

Metodologi Penelitian 

1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan bulan Juli 

2012 sampai dengan Juli 2013 yang 

dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap 

pertama adalah pengambilan sampel 

komponen lingkungan (sedimen) dari 

dua lokasi yaitu daerah perairan Sambau 

dan daerah Sekupang yang dianggap 

telah mewakili perairan Batam. Wilayah 

Sambau dan Sekupang merupakan 

wilayah industri yang cukup padat di 

perairan Batam. Tahap kedua analisis 

kandungan radionuklida dilakukan di 

laboratorium PATIR BATAN Jakarta, 

secara radiokimia sesuai prosedur yang 



dikembangkan Badan Tenaga Nuklir 

Nasional (BATAN). 

 

2. Bahan dan Alat 

Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : Petersen Grab, 

oven, ice box, pipa, alat gerus 

(penumbuk), ayakan, kertas label, 

kantong plastik, alat tulis, toples plastik, 

spektrometer ganda yang dilengkapi 

detektor semikonduktor germanium (HP 

Ge), Multi Channel Analyzer Camberra-

35 plus (MCA). Untuk menganalisa 

kandungan radionuklidanya tidak 

digunakan bahan-bahan kimia. 

 

3. Prosedur Kerja 

a. Penentuan Lokasi Sampling 

Sampel sedimen diambil di perairan 

Batam. Lokasi pengambilan sampel 

dibagi menjadi dua stasiun, stasiun 

pertama daerah Sekupang dan kedua 

daerah Sambau. Penetapan lokasi 

penelitian di usahakan berdekatan 

dengan 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. 

 

b. Pengambilan dan Penanganan 

sampel 

Sampel sedimen yang diambil adalah 

sedimen permukaan dengan 

menggunakan Petersen Grab pada setiap 

stasiun. Sampel sedimen diambil 

sebanyak lebih kurang 500 gram berat 

basah dengan menggunakan pipa, 

kemudian dimasukkan ke kantong 

plastik, diberi label berdasarkan 

substasiunnya dan dimasukkan ke dalam 

ice box setelah itu dibawa ke 

laboratorium untuk dianalisis kandungan 

radionuklidanya. 

Preparasi sampel sedimen dilakukan 

di laboratorium PATIR BATAN 

meliputi pengeringan dalam oven pada 

suhu 105
o
C selama 5 jam dan ditumbuk 

halus sampai dengan ukuran 0,297 mm. 

Sampel yang telah dikeringkan dan 

ditumbuk halus kemudian ditimbang 

seberat 500 gram kemudian dimasukkan 

ke dalam toples plastik khusus. Tutup 

toples kemudian di isolasi agar sampel 

tersebut tidak terkontaminasi dengan 

udara dari luar. Sampel yang telah 

dimasukkan ke dalam toples plastik 

tersebut siap untuk di analisis 

kandungan radionuklidanya. 

 

c. Analisa Sampel 

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..  

Analisis radionuklida pemancar 

gamma dilakukan dengan meletakan 

sebanyak 500 gram sampel sedimen 

yang telah dipreparasi dalam wadah di 

atas detektor HPGe yang tersambung 

dengan sistem MCA dan PC. Sampel 

tersebut kemudian dianalisis selama 24 

jam. Selanjutnya hasil analisis dapat 

dilihat pada layar PC. 

 

4. Metode Analisa 

Data yang diperoleh ditabulasi dalam 

bentuk tabel dan digambarkan dalam 

grafik yang kemudian dianalisis 

menggunakan Software IBM SPSS 19.0 

kemudian dijelaskan secara deskriptif, 

selanjutnya dibahas dengan acuan dan 

bahan penunjang lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pengambilan sampel komponen 

lingkungan (sedimen) dari dua lokasi 

stasiun, yaitu daerah perairan Sambau 

dan daerah Sekupang dengan 3 sub-

stasiun untuk masing-masing stasiun. 

Hasil analisis kandungan radionuklida 

yang dilakukan di laboratorium PATIR 



BATAN Jakarta menunjukkan hasil 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Kandungan 
137

Cs  

Stasiun 
Kandungan (Bq/gr) Rata-

rata 
Substasiun 

 1 2 3 

1 0.020 0.011 0.022 0.020 

2 0.198 0.227 0,324 0.250 

 

Pada stasiun 1, hasil pengujian 

kandungan radionuklida secara berturut-

turut pada tiap sub-stasiun adalah 0.020 

pada sub-stasiun 1, 0.011 pada sub 

stasiun 2, dan 0.022 pada sub-stasiun 3. 

Rata-rata kandungan radionuklida 137Cs 

pada stasiun 1 adalah sebesar 0.020. 

Sementara itu, pada stasiun 2, hasil 

pengujian kandungan radionuklida 

secara berturut-turut pada tiap sub-

stasiun adalah 0.198 pada sub-stasiun 1, 

0.227 pada sub stasiun 2, dan 0.324 pada 

sub-stasiun 3. Rata-rata kandungan 

radionuklida 
137

Cs pada stasiun 1 adalah 

sebesar 0.250. Berdasarkan tabel di atas, 

dapat terlihat bahwa kandungan 

radionuklida 
137

Cs pada stasiun 2 lebih 

besar daripada stasiun 1. Hal ini dapat 

dilihat baik kandungan radionuklida 
137

Cs di sub-stasiun 1, sub-stasiun 2, 

maupun sub-stasiun 3 pada stasiun 1 

yang seluruhnya lebih tinggi nilainya 

daripada sub-stasiun 1, sub-stasiun 2, 

maupun sub-stasiun 3 pada stasiun 2. 

Berdasarkan nilai rata-ratanya, dapat 

dilihat bahwa rata-rata kandungan 

radionuklida 
137

Cs pada stasiun 2 sebesar 

0.250 lebih besar daripada rata-rata 

kandungan radionuklida 
137

Cs pada 

stasiun 1 yang hanya sebesar 0.020. 
137

Cs merupakan radionuklida yang 

mewakili keberadaan radionuklida 

buatan di lingkungan perairan. 

Kandungan 
137

Cs pada sedimen laut 

masing-masing perairan berbeda, rata-

rata kandungan 
137

Cs tertinggi pada 

perairan Sambau sebesar 0.2497 Bq/gr, 

dimana pada Stasiun 3 (0.324 Bq/gr) 

tingkat kandungannya tinggi 

dibandingkan pada stasiun 1 dan 2 

(0.1984 Bq/gr dan 0.2266 Bq/gr). Hal ini 

diduga karena pada stasiun 3 merupakan 

daerah teluk yang cenderung memiliki 

karakteristik perairan yang terus berubah 

sehingga menyebabkan terjadinya proses 

pencampuran secara terus menerus. 

Ketika radionuklida masuk ke kolom 

perairan laut (pesisir) maka proses fisik 

di kolom perairan tersebut memainkan 

peranan utama dalam mengontrol 

perilaku kontaminan di lingkungan air. 

Proses-proses ini dapat menentukan 

secara langsung distribusi spasial 

polutan melalui pergerakan/perpindahan 

massa air (arus, gelombang, turbulensi) 

dan dapat mempengaruhi kondisi 

ekologi sistem akuatik (Monte et al. 

2009 dalam Situmorang, 2011). 

Sumber radionuklida 
137

Cs pada 

Perairan Sambau diperkirakan 

bersumber dari hasil pembuangan 

limbah industri yang menggunakan 

radioaktif seperti industri elektronika, 

industri semen dan industri lain yang 

berada disekitar lokasi penelitian. 

Selain itu, tingginya kandungan 

radionuklida pada stasiun 3 diduga oleh 

aliran limbah industri yang di buang 

langsung oleh perusahaan, kegiatan 

industri pada kawasan ini menimbulkan 

dampak terhadap perairan khususnya 

kandungan 
137

Cs, diperkirakan limbah 

industri yang menggunakan bahan 

radioaktif dapat meningkatkan 

kandungan 
137

Cs diperairan. Selain 

diduga oleh adanya limbah industri, 

sumber radionuklida 
137

Cs pada Perairan 

Sambau diperkirakan bersumber dari 

hasil pembuangan limbah industri yang 

menggunakan radioaktif dan limbah-

limbah yang dibuang oleh kapal-kapal 

yang melintas di Selat Singapura yang 

kemudian terbawa oleh arus dan 

mengendap di perairan Sambau. 

Sedimen permukaan pada perairan 

Sambau diperkirakan selalu bergerak. 

Karena secara geografis, lokasi 

penelitian terletak pada daerah teluk 

sehingga diperkirakan adanya 

pergerakan arus pada daerah teluk yang 

cenderung cepat mengakibatkan 

sedimen pada perairan tersebut menjadi 

tersuspensi. Sedimen yang tersuspensi 

tersebut kemudian akan akan berikatan 

dengan partikel atau padatan tersuspensi 



lainnya yang melayang-layang pada 

kolom air, kemudian padatan tersuspensi 

tersebut melekat dan akan mengendap 

kembali pada dasar perairan. 

Pada Perairan Sekupang kandungan 
137

Cs tertinggi pada stasiun 3 sebesar 

0.022 Bq/gr, hal ini cukup wajar karena 

kawasan pada stasiun 3 merupakan 

kawasan industri yang sangat padat, 

kawasan ini terdapat bermacam aktivitas 

yang dapat menimbulkan dampak 

pencemaran lingkungan perairan, 

terlebih sisa aktifitas berbentuk limbah 

yang langsung terbuang baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Kegiatan di Perairan Sekupang dapat 

meningkatkan kandungan radionuklida 
137

Cs, yang diakibatkan oleh industri 

elektronika dan galangan kapal, yang 

menggunakan unsur radionuklida. 

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 
137

Cs 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. Hal ini terjadi karena pada 

saat pengecatan menggunakan bahan 

dan alat yang mengandung bahan 

radionuklida sehingga limbah dari 

kegiatan tersebut masuk ke kolom 

perairan kemudian mengendap dan 

terakumulasi pada sedimen perairan. 

Selain dari aktivitas industri yang 

terdapat di pesisir Pulau Batam, 

kandungan radionuklida 
137

Cs 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. 

Selanjutnya, pada penelitian ini, 

penulis membandingkan hasil analisis 

yang didapatkan dengan hasil analisis 

penelitian yang dilakukan oleh 

Koenawan tahun 2001. Pengujian 

perbedaan kandungan radionuklida pada 

dua waktu penelitian yang merupakan 

dua sampel berpasangan memiliki 

asumsi yaitu data berdistribusi normal. 

Uji yang digunakan adalah uji t-

dependen (t-berpasangan) karena skala 

ukur data kandungan radionuklida 

adalah rasio dan kedua sampel yang 

diteliti merupakan sampel dependen 

(berpasangan) sehingga pengujian 

asumsi normalitas data wajib dipenuhi. 

Berdasarkan hasil uji normalitas 

“Kolmogorov-Smirnov Test”, dapat 

disimpulkan bahwa data kandungan 

radionuklida antara penelitian tahun 

2001 dengan penelitian tahun 2012 

berdistribusi normal. Dengan terpenuhi 

asumsi normalitas, uji-t dapat digunakan 

untuk melihat signifikansi rata-rata 

perbedaan kandungan radionuklida 

penelitian tahun 2001 dengan peneltiian 

tahun 2012. 

Beradasarkan hasil uji-t dapat 

disimpulkan bahwa dengan taraf 

kepercayaan 95%, terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kandungan 

radionuklida penelitian pada tahun 2001 

dengan kandungan radionuklida 

penelitian pada tahun 2012. 

 

Kesimpulan 

Kandungan radionuklida 
137

Cs pada 

sedimen di perairan Sambau adalah 

0.250 Bq/gr dan kandungan radionuklida 
137

Cs di perairan Sekupang adalah 0.020 

Bq/gr. Kandungan radionuklida ini 

“diperkirakan” berasal dari beberapa 

limbah yang dihasilkan industri di 

sepanjang perairan Batam dan juga 

berasal dari Singapura. Perairan Selat 

Malaka yang merupakan jalur pelayaran 

kapal-kapal besar  yang membawa 

bermacam-macam bahan atau limbah 

termasuk yang berhubungan dengan 

radioaktif juga merupakan salah satu 

sumber radionuklida ini. 

Berdasarkan hasil uji normalitas 

“Kolmogorov-Smirnov Test”, dapat 



disimpulkan bahwa data kandungan 

radionuklida yang didapat pada 

penelitian 2001 dan 2012 tersebut 

berdistribusi normal. Dengan terpenuhi 

asumsi normalitas, uji-t dapat digunakan 

untuk melihat signifikansi rata-rata 

perbedaan kandungan radionuklida 

penelitian tahun 2001 dengan penelitian 

tahun 2012. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa dengan taraf kepercayaan 95%, 

terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kandungan radionuklida 

penelitian pada tahun 2001 dengan 

kandungan radionuklida penelitian pada 

tahun 2012. 

Terjadinya perbedaan yang signifikan 

antara hasil yang didapat pada tahun 

2001 dengan tahun 2012 “diduga” 

karena pada tahun 2001 belum terdapat 

pengelolaan yang baik terhadap buangan 

limbah industri, sehingga berpengaruh 

terhadap tingginya nilai kandungan 

radionuklida 
137

Cs. Selain itu, hasil 

analisis pada tahun 2012 lebih rendah 

diduga karena perusahaan sudah baik 

melakukan pengelolaan terhadap limbah 

industri sehingga limbah industri yang 

masuk ke perairan, sudah tidak 

mengandung radionuklida yang tinggi 

sehingga limbah tersebut akan 

mengendap dan akan menjadi sedimen 

permukaan yang menutup sedimen yang 

dibawahnya. 

 

Saran 

1. Berdasarkan hasil analisa yang 

dilakukan peneliti sebaiknya 

dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai sumber pencemar. 

2. Sebaiknya dilakukan penelitian 

lanjutan pada rentang waktu tertentu 

tentang kandungan radionuklida 
137

Cs di perairan Batam sehingga 

dapat dilihat perbandingan dari 

waktu ke waktu. 

3. 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. 
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