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Abstrak: Oksigen adalah elemen yang berlimpah dalam mineral sedimen laut. 

Komposisi rasio isotop oksigen adalah finger print untuk menentukan logam yang 

berikatan dengan oksigen, misalnya Zirkonium (Zr). Zr adalah logam yang yang 

penting dalam pembuatan bahan implan gigi yang bernilai ekonomis tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metodologi rasio isotop oksigen-Zr yang 

akurasi dan presisi sebelum diaplikasikan pada penentuan Zr dalam sampel mineral 

sedimen laut. Sampel referensi mineral Zr dianalisis dengan beberapa metode yang 

diuji fraksinasi isotop oksigennya menggunakan Thermal Ionization Mass 

Spectrometry (TIMS) pada kondisi optimal sesuai protokol. Perhitungan mineral 

rasio isotop oksigen yang digunakan adalah Vienna Standard Mean Ocean Water 

(VSMOW 18O/16O dan δ18O = 0,0020052). Nilai yang direkomendasikan untuk 
pengujian metode analisis Zr tidak melebihi nilai  δ18O = 5,31 ± 0,10‰ (2SD). 

 

Kata kunci: Zr, isotop Oksigen, TIMS, SMOW, sedimen 

 

 

 Spektroskopi masa merupakan basic yang sangat penting untuk pengukuran masa 

atom secara fisik yang telah digunakan hampir 100 tahun. Pada tahun 1910 Thomson 

mendemonstrasikan adanya elemen isotope dalam sampel kimia dengan menggunakan dua 

sampel stabil  yang berlimpah yaitu (
20

Ne dan
22

Ne). Beberapa tahun kemudian Aston 

menunjukan bahwa elemen kimia terdiri atas beberapa isotop yang memiliki masa yang 

berbeda(Sabine, 2002).  

 Pengukuran rasio isotop sangat penting digunakan dalam berbagai jenis aplikasi yang 

berbeda dapat dilihat pada (Gambar 1). Pengukuran kestabilan isotop dapat memberikan 

informasi bahan alam seperti monitoring lingkungan, geokronologi, jaminan kualitas bahan 

bakar serta untuk mengkontrol limbah radioaktif. Pada prinsipnya semua jenis spektroskopi 

masa dapat digunakan untuk mengukur isotop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Berbagai jenis aplikasi penggunaan rasio isotop 
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 Teknologi terbaru yang sering digunakan  untuk analisis oksigen isotop dalam logam 

zirkon dengan akurasi yang cukup tinggi adalah laser heating/ gas-source mass-spectrometry 

atau ion microprobe/ secondary ion mass-spectrometer dan dilakukan secara in situ dengan 

menggunakan bagian tipis dari sampel. Spektrometri masa yang banyak digunakan dan 

memiliki rasio presisi dalam pengukuran untuk pengukuran oksigen, hydrogen atau nitrogen 

yang paling tinggi adalah, (TIMS) dan Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) (Johanna, 

2002). Penggunaan TIMS pada penelitian ini karena nilai presisi yang tinggi dalam 

pengukuran nilai oksigen isotop.  Perbedaan pada rasio isotop oksigen umumnya digunakan 

untuk menjejaki pergerakan air, paleoklimat, dan gas atmosfer seperti ozon dan karbon 

dioksida. Perbandingan isotop padakarang fosil foraminifera digunakan untuk 

memperkirakan temperatur laut pada zaman purba. Karang dapat digunakan sebagai arsip 

sejarah dari suatu lingkungan pada lautan dengan melihat isotop O
18

 pada karang. Isotop  O 

dapat berkorelasi dengan suhu permukaan laut (SST) serta tingkat salinitas pada laut serta 

dapat digunakan sebagai finger print penentuan logam yang berikatan dengan oksigen. 

 Sebagian besar logam yang berada di alam berbentuk oksida logamnya atau dalam 

bentuk bebatuan. Salah satu logam yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis tinggi adalah 

Zr. Logam Zr merupakan logam penting dalam pembuatan bahan implan gigi yang bernilai 

ekonomis tinggi. Komposisi isotop Zr dalam batuan, mineral, dan juga larutan merupakan 

hasil yang terbawa secara geokronologi. Pengukuran kadar logam Zr dapat dilakukan dengan 

cara mengukur ratio isotope oksigen ataupun secara langsung. Zr memiliki 5 isotop yang 

stabil yaitu 
90

Zr (51,45%); 
91

Zr (11,22%); 
92

Zr (17,15%); 
94

Zr (17,38%); 
96

Zr (2,80%) variasi 

isotop hasil proses geologi ini menarik untuk dipelajari. Dalam penelitian ini asumsi pada 

pengukuran oksigen isotop yang digunakan adalah sebagai berikut (a) fraksinasi oksigen 

isotop mengikuti metode Terstial Fractination Line (TFL) dengan mengukur hubungan 

antara rasio isotop 
17

O/
16

O dengan
18

O/
16

O menggunakan cara isotop 
17

O=0,52x 
18

O. (b) 

fraksinasi isotop bukanlah efek dari spesies atom lain yang ter-ion yang terdapat pada saat 

proses ionisasi dan oksidasi (c) fraksinasi oksigen isotop terjadi secara independent dari 

proses oksidasi (Anne, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metodologi rasio 

isotop oksigen-Zr yang akurat dan presisi sebelum diaplikasikan pada penentuan Zr dalam 

sampel mineral sedimen laut. 

 

METODE 

 Zirkonium Certified Reference Material (CRM) ditimbang sebanyak 125 ng dilarutkan 

kedalam HNO3. Sampel kemudian diinjeksikan ke dalam instrument Thermo Scientific 

TRITON Plus TIMS. Jumlah sampel yang diinjeksikan sebanyak 11 kali injeksi dengan 

jumlah 9µg, sampel yang diinjeksikan merupakan sampel murni tanpa tambahan zat ionisasi. 

Selanjutnya adalah sampel dengan tambahan emitter electron yaitu Zr sebanyak 125-250 ng 

dicampur dengan silica geldan H3PO4, sampel ini digunakan sebagai data pengukuran 

oksigen isotop sehingga dapat dibandingkan hasil pengukuran tanpa tambahan zat ionisasi. 

 

HASIL 

 Hasil yang akan diperoleh adalah perhitungan mineral rasio isotop oksigen yang 

digunakan harus dibawah nilai standar Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW 



Prosiding 
Seminar Nasional Kimia dan Pembelajarannya (SNKP) 2018 
Malang, 03 November 2018 
 

 
157 |Sinergi Sains, Teknologi, dan Pembelajaran dalam Bidang Kimia di Era Globalisasi 

 

18
O/

16
O  dan δ

18
O = 0,0020052). Nilai yang direkomendasikan untuk pengujian metode 

analisis Zr tidak melebihi nilai  δ
18

O = 5,31 ± 0,10‰ (2SD) (J. W. Valley, 2013). Teknik 

mikroanalitik sangan berguna sebgai pengukuran kestabilan isotope. Teknik laser heating/ 

gas-source mass-spectrometry atau  ion microprobe/ secondary ion mass-spectrometer 

memiliki kelebihan dibandingkan dengan teknik konvensional analisis isotop oksigen dalam 

zirkon. 

Laser Flourance 

Analisis isotop oksigen dalam mineral yang dapat memiliki bias seperti zirkon dapat 

dilakukan secara optimal  menggunakan laser CO2 dengan panjang gelombang 10,6 µm. 

pengukuran lebih akurat dapat diperoleh dengan cara menghaluskan mineral zirkon terlebih 

dahulu. Akurasi dan presisi yang diperoleh ±0.05 hingga ±0.1‰ (1 standard deviation = 1sd) 

dengan sampel sekitar ~2 mg (~0.5 mm3 ). 

Ion microprobe 

Analisis oksigen isotop menggunakan ion microprobe dapat meningkatkan resolusi 

dari analisis oksigen isotop dalam mineral zircon (Peck et al. 2000). Nilai presisi yang 

diperoleh jika ~3 ng sample diperoleh tingkat akurasi oksigen isotop sebesar 0.5‰. dari 31 

analisis yang dilakukan diperoleh nilai rata-rata sebesar δ18O = 4.49‰.   

Berikut adalah contoh pengukuran Zr menggunakan isotope 
18

O dan dibandingkan nilai 

standar VSMOV ditunjukan pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Pengukuran isotop 

18
O dibandingkan dengan nilai standsr VSMOV 

Standar δ 
18

O %SMOW N Wt % Keterangan Sampel 

    Zircon  

J1-1, 

Jwan 

4,69 0,11 2 0,93 3 mm xenocrist, kimberlite Jwaneng, 

Bostwana 

KIM-2 5,20 0,02 2 1,04 10 mm xenocrist, kimberlite, 

Kimberley, S.A 

KIM-5  5,09 0,06 16 1,23 10 mm xenocrist, kimberlite, 

Kimberley, S.A 

Mog 22,94 0,21 5 1,03 USNM, Placer, Mogok, Burma 

 

Kesimpulan 

 

Isotop oksigen dalam dalam batuan umumnya ditemukan dalam bentuk oksida logam 

yang terbentuk akibat perubahan suhu tinggi yang terjadi secara tiba-tiba dari hasil letusan 

gunung berapi. Perbandingan preparasi sampel dengan menggunakan laser flourosence 

dengan ion microprobe diketahui  ion microprobe lebih baik dibandingkan laser flourosence 

dengan tingkat akurasi oksigen isotop sebesar 0.5‰. dari 31 analisis yang dilakukan dan 

diperoleh nilai rata-rata sebesar δ18O = 4.49‰.   
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