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Abstrak
3

Tritium ( H) merupakan isotop Hidrogen yang bersifat radioaktif dengan memancarkan partikel beta. Secara alamiah
Tritium berada di lingkungan sebagai hasil reaksi antara radiasi kosmik dan gas di atmosfer lapisan atas dan masuk
dalam air tanah melalui proses presipitasi air hujan. Tritium adalah salah satu radioisotop dengan waktu paruh pendek
(t1/2=12,34 tahun) sehingga cocok untuk menentukan umur airtanah dalam rentang hingga 50 tahun. Secara umum,
keberadan isotop Tritium akan berkurang seiring bertambahnya umur air dalam tanah. Penentuan umur air tanah
menggunakan metode tritium dilakukan secara kuantitatif berdasar kecepatan puncak pembentukan Tritium tahun 1963,
peluruhan radioaktif Tritium dan fungsi input Tritium dalam presipitasi air tanah. Liquid Scintillation Counter (LSC) adalah
salah satu metode analisia konsentrasi Tritium dalam air tanah melalui proses pengayaan secara elektrolisis.
Kata kunci: Tritium, air tanah, LSC
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gas Tritium (HT) dan gas metana (CH3T) .

mencapai permukaan bumi bersama dengan air
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hujan .
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Melaluai proses infiltrasi, Tritium bersama air
hujan menuju daerah jenuh menjadi air tanah
tertekan.
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2, Lampiran

[4] ,[6]’[7]
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Analisis

umur

Tritium

Teknologi Nuklir IV, BATAN, Hal 4051.

dapat digunakan

dalam penentuan daerah imbuhan dan analisis
pola gerakan air tanah modern. Perhitungan nilai
aktivitas dalam satuan Trtium Unit dilakukan

[5] Mook, W.G., 2000, Environmental Isotopes in
Hydrological Cycle-Principles and
Aplications, Vol.IV., Unesco-IAEA.

dengan proses pengayaan cuplikan menjadi
benzene dan menambahkan pengelip organik dan
dicacah menggunakan alat cacah kelip cair
Aplikasi metode Tritium di daerah cekungan
Surakarta menunjukkan pola gerakan dengan
orientasi Barat-Timur dengan perpecahan pola
gerakan pada deretan bukit kapur bagian Utara.
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LAMPIRAN

Gambar 1. Peta Dua Dimensi Iso Trtium Unit

Gambar 2. Peta Cone o Depression analisis iso
TU
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