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ABSTRAK 

Aryawijayanti, R. 2015. Analisis Dampak Radiasi Sinar-X pada Mencit melalui 

Pemetaan Dosis Radiasi di Laboratorium Fisika Medik. Skripsi, Jurusan Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Prof. Dr. Susilo, M.S dan Pembimbing Pendamping Prof. Dr. 

Sutikno, S.T., M.T. 

 

Kata Kunci : Pemetaan, Dosis radiasi, Dampak radiasi, Mencit 

 

Telah dilakukan penelitian dampak radiasi sinar-X pada mencit melalui pemetaan 

dosis radiasi di Laboratorium Fisika Medik. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh informasi jarak minimum pekerja radiasi terhadap pesawat sinar-X 

dan untuk mengetahui dampak radiasi sinar-X melalui pengujian pada darah 

mencit. Pada pemetaan dosis radiasi diukur setiap jarak 30 cm sejauh 120 cm ke 

arah utara, sejauh 150 cm ke arah selatan, serta setiap jarak 30 cm sejauh 180 cm 

ke arah timur dan barat dari berkas sumber radiasi. Faktor eksposi yang digunakan 

sama yaitu 80 kV, 32 mA dan 0,5 sekon. Pada penelitian ini menggunakan variasi 

ketinggian 75 cm dan 150 cm dari sumber radiasi. Diperoleh kontur pemetaan 2D, 

di ketinggian 75 cm dari sumber pada koordinat (0,0) cm terukur dosis radiasi 

sebesar 10.000 µSv/h. Di ketinggian yang sama, ke arah timur, barat, utara, 

selatan pada koordinat dan dosis radiasi berturut-turut adalah (0,30) cm terukur 

2500 µSv/h, (0,-30) cm terukur 200 µSv/h, (30,0) cm terukur 500 µSv/h, (-30,0) 

cm terukur 2500 µSv/h. Di ketinggian 150 cm dari sumber radiasi, pada koordinat 

(0,0) cm terukur dosis radiasi sebesar 10.000 µSv/h. Di ketinggian yang sama, ke 

arah timur, barat, utara, selatan pada koordinat dan dosis radiasi berturut-turut 

adalah (0,30) cm terukur 800 µSv/h, (0,-30) cm terukur 200 µSv/h, (30,0) cm 

terukur 500 µSv/h, (-30,0) cm terukur 1500 µSv/h. Semakin jauh jarak antara 

objek dengan pusat berkas sinar-X, maka dosis radiasi yang diterima semakin 

rendah. Untuk menguji dampak radiasi sinar-X melalui hasil pemetaan ruang 

Laboratorium Fisika Medik, mencit diletakkan pada koordinat (0,0), (0,30), (30,0) 

dan (-30,-60) cm. Faktor eksposi dan ketinggian yang digunakan sama, berturut-

turut adalah 80 kV, 32 mA, 0,5 sekon dan 75 cm dari sumber radiasi. Penyinaran 

dilakukan selama 1 x 6 hari. Perlakuan dari hari pertama hingga hari ke 6, mencit 

diberi makan pelet jenis BR 2 dan minum air putih setiap hari secara ad libitum 

(sesuai kebutuhannya). Setelah hari ke 6, darah mencit diambil sebanyak 1 cc dan 

diuji komposisi eritrosit, leukosit dan hemoglobin. Komposisi darah mencit yaitu 

eritrosit (x10
6
/mm

3
), leukosit (x10

3
/mm

3
), hemoglobin (g/dL) di koordinat dan 

dosis radiasi berturut-turut adalah (0,0 cm : 10.000 µSv/h x 6 hari) 1,0; 11,4; 1,8, 

(0,30 cm : 2.500 µSv/h x 6 hari) 1,3; 4; 3,3, (30,0 cm : 500 µSv/h x 6 hari) 2,5; 

6,4; 8,9, dan (-30,-60 cm : 65 µSv/h x 6 hari) 8,5; 10,6; 11,3. Berdasarkan hasil 

pengamatan, bahwa radiasi sinar-X mempengaruhi jumlah komposisi eritrosit, 

leukosit dan hemoglobin dalam tubuh mencit. Jumlah sel darah mamalia akibat 

paparan sinar-X bergantung pada besar dosis radiasi yang diterima oleh mamalia. 

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dosis yang digunakan, maka komposisi 

darah semakin jauh dari kriteria normal.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Radiasi merupakan pemancaran energi dalam bentuk gelombang atau 

partikel yang dipancarkan oleh sumber radiasi atau zat radioaktif. Karena 

energinya yang cukup besar, maka radiasi tertentu dapat menimbulkan ionisasi di 

sepanjang lintasannya, sehingga radiasi tersebut dinamakan radiasi pengion. Salah 

satu contoh radiasi pengion adalah sinar-X (Syahria et al., 2012).  

Radiasi sinar-x dihasilkan oleh tabung pesawat sinar-x. Karena sumbernya 

berasal dari luar tubuh manusia, maka radiasi sinar-x merupakan radiasi eksternal. 

Dalam hal proteksi radiasi eksternal, terdapat tiga teknik untuk mengontrol 

terhadap penerimaan radiasi khususnya bagi pekerja radiasi yaitu meminimalkan 

jarak, meminimalkan waktu dan pemakaian perisai radiasi (Akhadi, 2000). 

Melihat adanya kemungkinan diperolehnya dampak negatif dari radiasi pengion, 

maka dalam hal keselamatan radiasi ini jarak merupakan salah satu cara yang 

paling efektif untuk mengurangi radiasi yang diterima. Hasil penelitian Syahria et 

al (2012) menunjukkan bahwa jumlah paparan radiasi hambur akan menurun 

terhadap penambahan jarak, sehingga dapat mengetahui titik-titik / tempat yang 

aman terhadap paparan radiasi hambur.  

Pada Laboratorium Fisika Medik Universitas Negeri Semarang memiliki 

frekuensi pemakaian yang cukup tingi oleh pekerja radiasi untuk melakukan 
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eksperimen. Penelitian yang telah dilakukan di Laboratorium Fisika Medik hingga 

saat ini menitikberatkan pada optimalisasi radiologi konvensional dan radiologi 

digital. 

Posisi pekerja radiasi pada Laboratorium Fisika Medik selalu tidak tetap 

saat melakukan penyinaran radiasi sinar-X, sehingga dosis radiasi yang diterima 

berbeda-beda. Dosis yang diterima bergantung pada posisi pekerja radiasi. Untuk 

memperkecil paparan dosis yang diterima pekerja harus memperhatikan jarak 

antara pekerja dengan sumber radiasi. Oleh karena itu, perlu pemetaan dosis 

radiasi pada Laboratorium Fisika Medik. Sehingga dengan mengetahui pemetaan 

ini pekerja radiasi dapat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap radiasi sinar-

X. 

Menurut Suhardjo, sebagaimana dikutip oleh Fauziyah et al., (2013), 

semakin besar dosis yang diterima maka semakin besar pula dampak negatif yang 

dapat terjadi, sehingga dampak negatif dari radiasi tersebut sebanding dengan 

jumlah radiasi yang diterimanya. Paparan radiasi pengion terhadap tubuh dapat 

menyebabkan perubahan pada materi biologik khususnya materi genetik sel. 

Sejumlah perubahan atau kerusakan yang timbul salah satunya adalah perubahan 

struktur kromosom pada sel limfosit darah (Alatas, 2005). 

Banyak kasus radioterapi melaporkan bahwa pasien yang menjalani 

treatment radioterapi mengalami penurunan jumlah sel darah (leukosit dan 

eritrosit) (Prisyanto et al., 2014). Leukosit mempunyai peranan dalam pertahanan 

tubuh terhadap zat-zat asing dan bertugas melawan para antigen. Dalam usaha 

untuk mengidentifikasi mekanisme kekebalan tubuh  yang bersifat protektif dan 
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dipacu dengan tindakan imunisasi dilakukan penelitian tentang perubahan jumlah 

sel leukosit (Darlina et al., 2011). Telah diketahui secara luas bahwa sel-sel darah 

putih merupakan sel yang paling peka terhadap radiasi atau radiosensitivitasnya 

paling tinggi (Darussalam, 1989; Wardhana, 1996). Menurut Roitt, sebagaimana 

dikutip oleh Widyasari (2007), sel darah putih merupakan bagian dari sistem 

kekebalan tubuh.  

Tikus mencit termasuk dalam kelas mamalia telah banyak digunakan 

untuk penelitian, baik dalam bidang Kedokteran, Farmasi, maupun Biologi 

(Hariadi, 2012). Mencit banyak digunakan sebagai hewan laboratorium 

(khususnya digunakan dalam penelitian biologi), karena memiliki keunggulan-

keunggulan seperti siklus hidup relatif pendek, cepat berkembang biak, mudah 

dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetiknya tinggi serta sifat anatomis dan 

fisiologisnya terkarakterisasi dengan baik, jumlah anak perkelahiran banyak, 

variasi sifat-sifatnya tinggi, mudah ditangani, serta sifat produksi dan karakteristik 

reproduksinya mirip dengan manusia (Pribadi, 2008).  

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui dampak radiasi pada pekerja 

radiasi pada Laboratorium Fisika Medik yang diasumsikan dengan menggunakan 

tikus mencit, maka perlu dilakukannya penelitian tentang “Analisis Dampak 

Radiasi Sinar-X pada Mencit melalui Pemetaan Dosis Radiasi di Laboratorium 

Fisika Medik Universitas Negeri Semarang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

(1) Bagaimana pemetaan dosis radiasi di Laboratorium Fisika Medik 

Universitas Negeri Semarang? 

(2) Bagaimana dampak dosis radiasi sinar-X pada darah mencit di daerah 

pemetaan Laboratorium Fisika Medik? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini antara lain : 

(1) Lokasi penelitian di Laboratorium Fisika Medik Universitas Negeri 

Semarang. 

(2) Sampel yang digunakan adalah darah mencit (Mus musculus) dengan jenis 

kelamin jantan dengan umur dan berat yang sama (mendekati sama). 

(3) Unsur yang diteliti adalah jarak minimum yang diperbolehkan untuk 

pekerja radiasi melakukan proses radiasi serta dampak lama paparan 

radiasi terhadap mencit. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

(1) Memetakan penyebaran radiasi di Laboratorium Fisika Medik untuk 

memperoleh informasi jarak minimum pekerja radiasi terhadap pesawat 

sinar-X. 
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(2) Mengetahui dampak dosis radiasi sinar-X terhadap pekerja radiasi/pasien 

melalui pengujian pada darah mencit (Mus musculus). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

(1) Memberikan informasi persebaran tingkat radiasi di Laboratorium Fisika 

Medik. 

(2) Memberikan informasi dampak radiasi sinar-X terhadap pekerja radiasi 

melalui pengujian pada darah mencit (Mus musculus). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi disusun guna mempermudah pemahaman 

tentang struktur dan isi skripi. Penulisan skripsi dibagi menjadi tiga bagian utama, 

yaitu:  

(1) Bagian awal, terdiri atas judul, halaman kosong, pernyataan keaslian 

tulisan, pengesahan, persembahan, motto, prakata, abstrak, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

(2) Bagian pokok, terdiri atas pendahuluan, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup.  

(3) Bagian akhir, terdiri atas daftar pustaka dan lampiran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sinar-X 

Sinar-X merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang 

gelombang sangat pendek yaitu kurang dari 10 𝜇m (10
-16

 – 10
-9

 m). Sinar-X juga 

membawa energi dalam bentuk paket-paket yang disebut foton (Suyatno, 2008). 

Syarat terjadinya sinar-X adalah sebagai berikut (Chesney, 1971) : 

(a) ruang yang vakum (hampa udara), 

(b) beda potensial yang tinggi, 

(c) sumber elektron, 

(d) target tumbukan, dan 

(e) focusing cup. 

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa produksi sinar-X dihasilkan dalam suatu 

tabung yang dilengkapi bahan penghenti atau sasaran dan ruang hampa. Elektron 

bebas terjadi karena emisi dari filamen yang dipanaskan. Dengan sistem fokus, 

elektron bebas yang dipancarkan terpusat menuju anoda. Gerakan elektron ini 

akan dipercepat dari katoda menuju anoda bila antara katoda dan anoda diberi 

beda potensial yang cukup besar. Gerakan elektron yang berkecepatan tinggi 

dihentikan atau terjadi perlambatan oleh suatu bahan yang ditempatkan pada 

anoda. Tepat pada saat sampai di anoda, elektron-elektron telah memperoleh 

energi kinetik yang berasal dari perubahan energi potensialnya (potensial listrik). 

K = eV     (2.1) 
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Tumbukan tersebut menghasilkan foton sinar-X lebih kurang 1% dan sisanya 99% 

berupa energi panas (Sugianto & Nurbaiti, 2005). 

 

 

Gambar 2.1 Kontruksi pesawat sinar-X (Boel, 2009) 

 Dalam peristiwa tumbukan elektron dan anoda, ada sebagian energi 

elektron yang berubah menjadi panas: 

K = Esinar + panas    (2.2) 

eV = hv + Q     (2.3) 

eV = ℎ 
𝑐

𝜆
 + Q     (2.4) 

Persamaan ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝜆 =  
ℎ𝑐

𝑒𝑉−𝑄
       (2.5) 

dengan 

e = muatan elektron (9,11 x 10
-31

 kg) 

h = ketetapan Plank (6,63 x 10
-34

 joule.s) 
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c = laju cahaya (3 x 10
8
 m/s) 

𝜆 = panjang gelombang sinar-X (Å) 

Q = energi panas (joule) 

 Energi panas Q yang timbul dapat bervariasi secara kontinu dari 0 sampai 

maksimum sampai dengan eV, akibatnya panjang gelombang sinar-X yang 

dihasilkan juga bervariasi secara kontinu dari minimum sampai tak berhingga. 1 

minimum diperoleh jika seluruh energi kinetik diubah menjadi energi foton dan 

tidak terjadi perubahan energi menjadi panas (Kusminarto, 1994). 

𝜆𝑚𝑖𝑛 =  
ℎ𝑐

𝑒𝑉
       (2.6) 

 

Semakin cepat elektron yang bertumbukan, semakin kuat daya tembus 

sinar-X yang dihasilkan. Semakin banyak elektron yang bertumbukan, maka 

semakin besar intensitas radiasi sinar-X. Teori elektromagnetik mengatakan 

bahwa muatan listrik yang mengalami percepatan, akan meradiasikan gelombang 

elektromagnet. Dalam hal ini elektron yang mula-mula bergerak dengan 

kecepatan tinggi tiba-tiba dihentikan, ini berarti mengalami perlambatan 

(percepatan negatif). Peristiwa ini disebut Bremsstrahlung (Kusminarto, 1994). 

Penggunaan sinar-X berawal dari penemuan Wilhelm Röntgen pada tahun 

1895 yang melakukan penelitian mengenai keberadan sinar yang tidak tampak 

oleh mata telanjang dan dapat menembus objek seperti buku, kertas dan lain 

sebagainya. Penggunaannya untuk keperluan medik diawali ketika dia mendapati 

gambar tangan istrinya yang dihasilkan dari sinar-X. Pada gambar tersebut terlihat 
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jelas tulang-tulang yang ada dalam jari-jari tangan seperti pada Gambar 2.2 

(Peters, 1995). 

 

Gambar 2.2 Hasil penyinaran sinar-X tangan istri Wilhelm Rontgen 

(id.wikipedia.org) 

 

2.2  Sifat Karakteristik Sinar-X 

Adapun sifat-sifat dari sinar-X sebagai berikut :  

a. Daya tembus 

Sinar-X dapat menembus bahan atau massa yang padat dengan daya 

tembus yang sangat besar seperti tulang dan gigi. Semakin tinggi tegangan tabung 

(besarnya KV) yang digunakan, semakin besar daya tembusnya.  

b. Pertebaran (Hamburan) 

Apabila berkas sinar-X melalui suatu bahan atau suatu zat, maka berkas 

sinar tersebut akan terhambur keseluruh arah, menimbulkan radiasi sekunder 

(radiasi hambur) pada bahan atau zat yang dilalui. Hal ini akan menyebabkan 

terjadinya gambar radiografi pada film akan tampak pengaburan kelabu secara 
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menyeluruh. Untuk mengurangi akibat radiasi hambur ini maka diantara subjek 

diletakkan timah hitam (grid) yang tipis. 

c. Penyerapan 

Sinar-X dalam radiografi diserap oleh bahan atau zat sesuai dengan berat 

atom atau kepadatan bahan tersebut. Makin tinggi kepadatannya atau berat 

atomnya makin besar penyerapannya. 

d. Efek Fotografi 

Sinar-X dapat menghitamkan emulsi film (emulsi perak-bromida) setelah 

diproses secara kimiawi (dibangkitkan) di kamar gelap. 

e. Fluoresensi 

Sinar-X menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti kalsium tungstan atau 

zink sulfide memendarkan cahaya (luminisensi). Luminisensi ada 2 jenis yaitu :  

1. Fluoresensi, yaitu memendarkan cahaya sewaktu ada radiasi sinar-X saja. 

2. Fosforesensi, yaitu pemendaran cahaya akan berlangsung beberapa saat 

walaupun radiasi sinar-X sudah dimatikan (after – glow). 

f. Ionisasi 

Efek primer dari sinar-X apabila mengenai suatu bahan atau zat dapat 

menimbulkan ionisasi partikel-partikel atau zat tersebut. 

g. Efek Biologi 

Sinar-X akan menimbulkan perubahan-perubahan biologi pada jaringan. 

Efek biologi ini yang dipergunakan dalam pengobatan radioterapi (Sjahriar, 

2005). 
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2.3      Pesawat Sinar-x 

Pesawat sinar-X merupakan sumber radiasi yang didesain sedemikian rupa 

untuk tujuan diagnostik yang terdiri dari komponen-komponen penghasil sinar-X 

(BAPETEN, 2003). Untuk dapat menghasilkan suatu pencitraan sinar-X 

diperlukan beberapa instrumetasi yang baku sebagai berikut : 

2.3.1 Tabung sinar-X 

Tabung sinar-X berisi katoda dan anoda seperti ditinjukkan dalam Gambar 

2.1. Katoda terbuat dari filamen, sedangkan anoda terbuat dari logam target (Cu, 

Fe atau Ni). Anoda biasanya dibuat berputar supaya permukaannya tidak lekas 

rusak yang disebabkan tumbukan elektron. Agar filamen katoda tidak cepat panas 

maka didinginkan dengan tranformator oil (Siebert, 2004). 

2.3.2 Trafo Tegangan Tinggi 

Trafo tegangan tinggi berfungsi pelipat tegangan rendah dari sumber 

menjadi tegangan tinggi antara 30 kV sampai 100 kV. Pada trafo tegangan tinggi 

diberi minyak sebagai media pendingin. Trafo tegangan tinggi berfungsi untuk 

mempercepat elektron di dalam tabung (Suyatno,2008). 

2.3.3 Instrumen Kontrol 

Instrumentasi kontrol berfungsi sebagai pengatur parameter pada 

pengoperasian pesawat sinar X. Instrumentasi kontrol terbagi menjadi 6 modul 

yaitu : 

1. Modul power supplay (Catu daya DC ), 

2. Modul pengatur tegangan (kV), 

3. Modul pengatur arus (mA), 
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4. Modul pengatur waktu pencitraan (s), 

5. Modul kendali sistem, dan 

6. Catu daya AC dari sumber PLN. 

Pengetahuan mengenai pesawat sinar-X sangat diperlukan untuk 

menghasilkan gambaran radiografi yang baik. Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 

merupakan pesawat sinar-X yang ada di laboratorium fisika UNNES. 

 

Gambar 2.3 Pesawat Sinar-X di laboratorium Fisika UNNES 

 

Gambar 2.4 Papan tampilan tegangan, waktu paparan radiasi, dan arus 

pada tabung sinar-X di laboratorium Fisika UNNES 
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2.4 Pengaruh Faktor Paparan Radiasi 

Produksi sinar-X sangat ditentukan oleh pengaruh faktor paparan radiasi 

yang terdiri dari tegangan tabung, arus tabung dan waktu paparan radiasi. Faktor 

paparan radiasi inilah yang menentukan intensitas sinar-X yang dihasilkan. 

Menurut Bushong (1989) faktor-faktor yang menentukan intensitas tersebut antara 

lain: 

a. Tegangan tabung 

Tegangan tabung merupakan beda potensial antara katoda dan anoda yang 

diperlukan untuk memindahkan satu satuan muatan, yaitu untuk menarik elektron 

dari filamen ke permukaan target yang tertanam dalam anoda. Intensitas sinar-X 

kira-kira sebanding dengan kuadrat beda potensial, sehingga bila beda potensial 

dinaikkan dua kali lipat, maka intensitas sinar-X akan bertambah empat kali lebih 

banyak. Hubungan antara beda potensial dengan intensitas dirumuskan seperti 

pada persamaan (2.7) : 

𝐼1

𝐼2
=  (

𝑉1

𝑉2
)

2
                (2.7) 

dengan 

I  = intensitas sinar-x (Watt/m
2
) 

V = adalah beda potensial (kV) 

Semakin tinggi tegangan tabung yang digunakan akan dihasilkan sinar-X 

dengan panjang gelombang  lebih pendek sehingga memiliki daya tembus lebih 

besar. Penambahan tegangan tabung juga akan menambah pancaran radiasi dari 

target atau meningkatkan intensitas radiasi yang dipancarkan (Chesney, 1980). 
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b. Kuat arus 

Kuat arus tabung (dalam miliampere) didefinisikan sebagai muatan listrik 

yang mengalir persatuan waktu melalui suatu penampang. Pada tabung sinar-X 

kuat arus merupakan arus yang mengalir dari anoda ke katoda. Arus ini 

menyatakan jumlah elektron yang dipancarkan.  

Hubungan ini dinyatakan dalam rumus pada persamaan (2.8) : 

𝑖1

𝑖2
=  

𝐼1

𝐼2
     (2.8) 

dengan 

i = kuat arus (ampere) 

I = intensitas (Watt/m
2
) 

c. Lama penyinaran 

Waktu paparan radiasi (dalam detik) akan menentukan paparan radiasi 

yang dilakukan. Menaikkan waktu paparan radiasi berarti menambah jumlah 

radiasi yang mencapai obyek dan film. 

d. Pengaturan jarak 

Radiasi dipancarkan dari sumber radiasi ke segala arah. Semakin dekat 

tubuh dengan sumber radiasi maka paparan radiasi yang diterima akan semakin 

besar. Paparan radiasi sebagian akan menjadi pancaran hamburan saat mengenai 

materi. Radiasi hamburan ini akan menambah jumlah dosis radiasi yang diterima. 

Untuk mencegah paparan radiasi tersebut dapat dilakukan dengan menjaga jarak 

pada tingkat yang aman dari sumber radiasi (Ulum, 2008). 

Faktor jarak berkaitan erat dengan Intensitas (I) radiasi. Intensitas radiasi 

pada suatu titik akan berkurang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara 
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titik tersebut dengan sumber radiasi. Intensitas radiasi didefinisikan sebagai 

jumlah radiasi yang menembus luas permukaan (dalam cm
2
) per satuan waktu (s). 

Intensitas radiasi pada permukaan bola dengan jari-jari R1 dan R2 masing-masing 

adalah: 

 𝐼 =  
𝑃

𝐴
    (2.9) 

𝐼1 =  
𝑃

4 𝜋 (𝑅1)2    (2.10) 

𝐼2 =  
𝑃

4 𝜋 (𝑅2)2
    (2.11) 

dengan 

           I = Intensitas (Watt/m
2
) 

           P = Daya 

           A = luas penampang 

Dari persamaan (2.10) dan (2.11) dapat diperoleh hubungan sebagai berikut : 

𝐼1 ∶  𝐼2 =  
1

(𝑅1)2 
∶  

1

(𝑅2)2 
  (2.12) 

dari persamaan (2.12) terlihat bahwa intensitas radiasi pada suatu titik berbanding 

terbalik dengan kuadrat jarak titik tersebut terhadap sumber radiasi. 

Laju dosis radiasi identik dengan intensitas radiasi, sehingga laju dosis 

pada suatu titik juga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak titik tersebut 

dengan sumber. Namun ketentuan ini hanya berlaku apabila sumber radiasinya 

berbentuk titik dan tidak ada absorpsi radiasi oleh medium (Hoxter, 1973). 
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2.5 Pengukuran Dosis Serap Radiasi 

Radiasi mempunyai ukuran atau satuan untuk menunjukkan besarnya 

pancaran radiasi dari suatu sumber, atau menunjukkan banyaknya dosis radiasi 

yang diberikan atau diterima oleh suatu medium yang terkena radiasi. Dosis 

radiasi merupakan jumlah energi radiasi yang diserap atau diterima oleh materi 

yang dilaluinya (Bapeten, 2011). Untuk mengukur besarnya enegi radiasi yang 

diserap oleh medium perlu diperkenalkan suatu besaran yang tidak bergantung 

pada jenis radiasi, energi radiasi maupun sifat bahan penyerap, tetapi hanya 

bergantung pada jumlah energi radiasi yang diserap persatuan massa yang 

menerima penyinaran radiasi tersebut (Akhadi, 2000). Bila sinar-X masuk ke 

suatu bahan, sinar akan bergabung dengan atom-atom bahan tersebut, sehingga 

energinya akan diteruskan dari sinar-X ke atom bahan. Penerusan energi ini 

disebut penyerapan dan jumlah energi yang terserap disebut dosis serap. Makin 

besar energi yang diserap oleh tubuh pasien, makin besar kemungkinan terjadinya 

kerusakan biologi pada pasien tersebut sehingga jumlah energi yang diteruskan 

harus dibuat sekecil mungkin untuk keamanan pasien (Edwards dkk, 1990). 

Dalam praktek sehari-hari, faktor eksposi mempengaruhi jumlah radiasi 

yang dihasilkan, baik itu radiasi primer maupun radiasi sekunder. Dalam hal ini 

hubungan faktor eksposi dengan dosis radiasi, apabila nilai tegangan mengalami 

peningkatan dan arus mengalami penurunan maka dosis radiasi yang akan 

diterima oleh pasien akan berkurang tetapi radiasi hambur akan mengalami 

peningkatan. Tetapi apabila nilai tegangan berkurang, nilai arus bertambah maka 

dosis radiasi yang diterima pasien menjadi bertambah tetapi radiasi hambur 
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menjadi berkurang (Waseso, 1998). Besarnya terimaan dosis paparan radiasi 

secara matematis dapat dihitung seperti pada persamaan berikut ini (Fahmi, 

2008): 

𝑋 =  
𝑉2 𝑖 𝑡

𝑑2      (2.13) 

dengan 

 X = dosis paparan radiasi (mR) 

 𝑉 = tegangan tabung (kV) 

  i = arus tabung (mA) 

  t = lama penyinaran (s) 

 d = jarak fokus ke objek (cm) 

Dari rumus di atas maka dapat diketahui masing-masing besar atau jumlah dosis 

paparan radiasi yang akan diterima pasien. Karena 1 Roentgen sama dengan 0,877 

rad dosis di udara, sehingga untuk mengetahui dosis serap yang diterima oleh 

pasien yaitu dengan cara mengalikan dosis paparan radiasi dengan 0,877 rad 

(Camber, 1983). Dari satuan dosis rad kemudian dikonversi ke dalam satuan dosis 

Gray. Dari kedua satuan dosis serap tersebut diperleh hubungan sebagai berikut 

(Akhadi, 2000): 

1 mR = 10
-3

 R 

1 R = 0,877 Rad 

1 Rad = 10
-2

 Gray 

1 Gy = 100 Rad 
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2.6 Radiasi Terhambur 

Suatu partikel bila dikenai oleh radiasi, akan menjadi titik awal dari radiasi 

baru yang dipancarkan ke berbagai penjuru. Hal ini juga berlaku terhadap radiasi 

sinar-X. Apabila sinar-X mengenai suatu bahan atau objek sebagian radiasi primer 

akan ditahan oleh penyerapan (absorpsi) dan sebagian lagi akan dihamburkan. 

Radiasi terhambur (scattered radiation) merupakan sebagian radiasi yang 

membias atau menyimpang dari sumber radiasi dan sebagian radiasi yang berubah 

karena energi radiasi yang ditransfer, yang pada akhirnya radiasi tersebut akan 

kehilangan energi dan panjang gelombangnya menjadi lebih panjang dari radiasi 

primer (Van der Plaats, 1971). 

 

Gambar 2.5 Ilustrasi hamburan sinar-X (Quinn, 2011) 

 

Proses hamburan ditemukan oleh Compton pada tahun 1922 sebagai efek 

Compton (Compton effect) dan dikenal dengan hamburan Compton (Compton 

scatter). Dalam radiografi tidak semua foton diserap atau diteruskan oleh objek 

atau pasien, tetapi sebagian dihamburkan. Hal ini menyebabkan beberapa foton 
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mula-mula digantikan oleh foton yang lain dengan jalan dan arah berbeda serta 

daya tembusnya berkurang. Foton hambur mempunyai energi yang lebih kecil 

dari foton primer. Meskipun radiasi hambur bergerak ke segala arah, akan tetapi 

paling sedikit setengahnya bergerak menuju film dengan arah yang sama dengan 

berkas sinar primer, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.5. Beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi jumlah radiasi hambur adalah tegangan tabung (kV), arus 

tabung (mA), ketebalan atau volume objek dan luas lapangan berkas sinar-X 

(Boddy, 2013). 

Bila sinar-X diinteraksikan dengan bahan,  sinar tersebut dapat diteruskan, 

dihamburkan dan diserap. Banyaknya foton sinar-X yang diteruskan dan 

dihamburkan akan berpengaruh pada kualitas radiograf yang dihasilkan. Foton 

sinar-X yang diserap hanya akan berpengaruh pada dosis radiasi yang diterima 

pasien (Dhahryan, 2008). 

 

2.7 Efek Sinar-X terhadap Manusia 

Penggunaan radiasi sinar-X sebagai sarana pemeriksaan medis sangat 

dibutuhkan untuk diagnosis penyakit atau sebagai pengobatan. Apabila radiasi 

diberikan pada tubuh, kulit akan menerima paparan radiasi paling besar (Dowd & 

Tilson, 1999). Menurut Patt et al., sebagaimana dikutip oleh Du et al (2012), 

radiasi yang secara luas digunakan dalam pengobatan, kesehatan, teknologi dan 

bidang lainnya harus mendapat perhatian karena radiasi dapat menyebabkan efek 

merusak. 
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Paparan radiasi pengion terhadap tubuh dapat menyebabkan perubahan 

pada materi biologik khususnya materi genetik sel. Sejumlah perubahan atau 

kerusakan yang timbul salah satunya adalah perubahan struktur kromosom pada 

sel limfosit darah (Alatas, 2005).  

Jika radiasi sinar-X mengenai tubuh manusia, ada dua kemungkinan yang 

dapat terjadi, berinteraksi dengan tubuh manusia atau hanya melewati saja. Jika 

berinteraksi, radiasi dapat mengionisasi atau dapat pula mengeksitasi atom. Setiap 

terjadi proses ionisasi atau eksitasi, radiasi akan kehilangan sebagian energinya. 

Energi radiasi yang hilang akan menyebabkan peningkatan temperatur (panas) 

pada bahan (atom) yang berinteraksi dengan radiasi tersebut. Dengan kata lain, 

semua energi radiasi yang terserap di jaringan biologis akan muncul sebagai panas 

melalui peningkatan vibrasi (getaran) atom dan struktur molekul. Ini merupakan 

awal dari perubahan kimiawi yang kemudian dapat mengakibatkan efek biologis 

yang merugikan (Batan, 2005). Efek radiasi pada tubuh digambarkan pada 

Gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6 Efek radiasi pada tubuh (BATAN, 2005) 
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 Radiasi pengion merupakan radiasi yang mampu menimbulkan ionisasi 

pada suatu bahan yang dilalui. Ionisasi tersebut diakibatkan adanya penyerapan 

tenaga radiasi pengion oleh bahan yang terkena radiasi. Dengan demikian 

banyaknya jumlah ionisasi tergantung dari jumlah tenaga radiasi yang diserap 

oleh bahan (BATAN, 2005). 

Sel dalam tubuh manusia terdiri dari sel genetik dan sel somatik. Sel 

genetik adalah sel telur pada perempuan dan sel sperma pada laki-laki, sedangkan 

sel somatik adalah sel-sel lainnya yang ada dalam tubuh. Berdasarkan jenis sel, 

maka efek radiasi dapat dibedakan atas efek genetik dan efek somatik. Efek 

genetik atau efek pewarisan adalah efek yang dirasakan oleh keturunan dari 

individu yang terkena paparan radiasi. Sebaliknya efek somatik merupakan efek 

radiasi yang dirasakan oleh individu yang terpapar radiasi. Bila ditinjau dari dosis 

radiasi (untuk kepentingan proteksi radiasi), efek radiasi dibedakan atas efek 

deterministik dan efek stokastik (BATAN, 2005). 

2.7.1  Efek Deterministik (efek non stokastik) 

Efek ini terjadi karena adanya proses kematian sel akibat paparan radiasi 

yang mengubah fungsi jaringan yang terkena radiasi. Efek ini dapat terjadi 

sebagai akibat dari paparan radiasi pada seluruh tubuh maupun lokal. Efek 

deterministik timbul bila dosis yang diterima lebih besar dari dosis ambang yang 

bervariasi bergantung pada jenis efek. Pada dosis lebih rendah dan mendekati 

dosis ambang, kemungkinan terjadinya efek deterministik adalah nol. Sedangkan 

diatas dosis ambang, peluang terjadinya efek ini menjadi 100%. Keluhan umum 

pada kemunculan efek deterministik dapat berupa nafsu makan berkurang, mual, 
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lesu, demam, keringat berlebihan hingga menyebabkan terjadinya shock, nyeri 

perut, rambut rontok bahkan kematian (Gabriel, 1988). 

2.7.2  Efek Stokastik 

Efek stokastik berkaitan dengan paparan radiasi dosis rendah dapat muncul 

pada tubuh manusia dalam bentuk kanker (kerusakan somatik) atau cacat pada 

keturunan (kerusakan genetik). Dalam efek stokastik tidak dikenal adanya dosis 

ambang. Jadi sekecil apapun dosis radiasi yang diterima tubuh, ada kemungkinan 

akan menimbulkan kerusakan sel somatik maupun sel genetik. Pemunculan efek 

stokastik berlangsung lama setelah terjadinya penyinaran dan hanya dialami oleh 

beberapa orang diantara anggota kelompok yang menerima penyinaran 

(Wiryosimin, 1995). 

Respon dari berbagai jaringan dan organ tubuh terhadap radiasi pengion 

sangat bervariasi. Selain bergantung pada sifat fisik radiasi juga bergantung pada 

karakteristik biologi dari sel penyusun jaringan/organ tubuh. 

 

2.8 Hewan Uji Mencit 

Menurut Kusumawati, sebagaimana dikutip oleh Fauziyah et al (2013), 

mencit (Mus musculus) sering digunakan sebagai sarana penelitian biomedis, 

penelitian dan pendidikan. Diantara spesies hewan lainnya, mencitlah yang paling 

banyak digunakan untuk tujuan penelitian medis (60-80%). Hal tersebut karena 

kelengkapan organ, kebutuhan nutrisi, metabolisme dan biokimianya cukup dekat 

dengan manusia (Hariadi, 2012). Bentuk mencit dapat dilihat pada Gambar 2.7.  
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Gambar 2.7 Mencit Putih 

 

Mencit merupakan golongan binatang menyusui atau mamalia yang 

memiliki kemampuan berkembangbiak yang sangat tinggi, mudah dipelihara dan 

menunjukkan reaksi yang cepat terlihat jika digunakan sebagai objek penelitian. 

Selain itu, genetik mencit, karakteristik biologi, darah, peredaran darah dan 

perilakunya sangat mirip manusia, sehingga banyak gejala kondisi pada manusia 

yang dapat direplikasikan pada tikus (Hariadi, 2012).  

 

2.9     Sel Darah 

 Telah diketahui bahwa irradiasi seluruh tubuh pada mamalia akan 

menyebabkan gangguan pada sel darah, yaitu dengan menurunnya produksi sel-

sel darah yang disebabkan karena terhambatnya mitosis pada sel induk dalam 

sumsum dan sistem limfotik. Derajat penurunan jumlah sel darah perifer mamalia 

akibat sinar-X maupun sinar gamma ternyata bergantung pada besar dosis yang 

diterima dan jenis mamalia (Ganong, 1999). 
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2.9.1 Eritrosit 

Sel darah merah (eritrosit) merupakan sel yang paling banyak dalam darah. 

Fungsi eritrosit adalah untuk meneruskan oksigen dan karbondioksida melalui 

aliran darah. Dosis radiasi ionisasi dibawah 0,5 Sv dapat mengurangi jumlah sel 

darah merah dalam aliran darah (Nurtjojo, 1994). 

2.9.2 Leukosit 

Leukosit adalah sel yang membentuk komponen darah. Leukosit ini 

berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai 

bagian dari sistem kekebalan tubuh. Leukosit tidak berwarna, memiliki inti, dapat 

bergerak secara amoebeid dan dapat menembus dinding kapiler (Harahap, 2008). 

Dosis radiasi seluruh tubuh sekitar 0,5 Sv sudah dapat menyebabkan penekanan 

pembentukan sel-sel darah putih sehingga jumlah sel darah putih akan menurun 

(Cember, 1969). 

2.9.3 Hemoglobin 

Hemoglobin merupakan molekul di dalam eritrosit (sel darah merah) dan 

bertugas untuk mengangkut oksigen. Kualitas darah dan warna pada darah 

ditentukan oleh kadar hemoglobin. Penurunan hemoglobin dapat terjadi pada 

penderita antara lain : anemia, penyakit ginjal, pemberian cairan intravena 

misalnya infus yang berlebihan, pemberian obat-obatan seperti antibiotik, aspirin, 

antineoplastik (obat kanker), indometasin (obat antiradang) dan terpapar radiasi. 

 Jaringan hemopoitik merupakan jaringan yang paling sensitif terhadap 

pajanan radiasi pengion dan limfosit mamalia diketahui sebagai sel darah yang 

paling sensitif terhadap radiasi. Sindroma hemopoitik umumnya ditandai dengan 
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terjadinya trombositopenia, granulositopenia dan limfositopenia. Berikut 

gambaran hematologi mencit seperti pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Gambaran Hematologi mencit (Mitruka, 1981; dan Loeb, 1989) 

Kriteria Keterangan 

Eritrosit (RBC)(x10
6
/mm

3
) 6,86-11,7 

Hemoglobin (g/dL) 10,7-11,5 

MCV (µ
3
) 47,0-52,0 

MCH (µ µ g) 11,1-12,7 

MCHC (%) 22,3-31,2 

Hematokrit (PCV)(%) 33,1-49,9 

Leukosit (WBC)(x10
3
/mm

3
) 12,1-15,9 

         Neutrofil (x10
3
/mm

3
) 1,87-2,46 

         Eosinofil (x10
3
/mm

3
) 0,29-0,41 

         Basofil (x10
3
/mm

3
) 0,06-0,10 

         Limfosit (x10
3
/mm

3
) 8,70-12,4 

         Monosit (x10
3
/mm

3
) 0,30-0,55 

Glukose (mg/dL) 62,8-176 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Telah dilakukan pemetaan dosis radiasi pada Laboratorium Fisika Medik 

Universitas Negeri Semarang. Pemetaan dosis radiasi kontur 2D 

menggunakan variasi ketinggian 75 cm dan 150 cm dari tabung pesawat 

sinar-X. Pada pemetaan dosis radiasi diukur setiap jarak 30 cm sejauh 120 

cm ke arah utara, sejauh 150 cm ke arah selatan, serta setiap jarak 30 cm 

sejauh 180 cm ke arah timur dan barat dari berkas sumber radiasi. Faktor 

eksposi yang digunakan sama yaitu 80 kV, 32 mA dan 0,5 sekon. 

Diperoleh kontur pemetaan 2D, di ketinggian 75 cm dari sumber pada 

koordinat (0,0) cm terukur dosis radiasi sebesar 10.000 µSv/h. Di 

ketinggian yang sama, pada arah timur, barat, utara dan selatan memiliki 

dosis radiasi berturut-turut adalah (2500, 350, 45, 20, 15, 5) µSv/h, (200, 

60, 35, 10, 0, 0) µSv/h, (500, 35, 25, 10) µSv/h, dan (2500, 400, 150, 20, 

15) µSv/h. Di ketinggian 150 cm dari sumber radiasi, pada koordinat (0,0) 

cm terukur dosis radiasi sebesar 10.000 µSv/h. Di ketinggian yang sama, 

pada arah timur, barat, utara dan selatan memiliki dosis radiasi berturut-

turut adalah (800, 50, 20, 15, 0, 0) µSv/h, (200, 30, 0, 0, 0, 0) µSv/h, (500, 

35, 25, 15) µSv/h, dan (1500, 300, 50, 25, 20) µSv/h. Tingkat paparan 
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radiasi tertinggi berada pada daerah sekitar sumber radiasi. Semakin jauh 

jarak antara objek dengan pusat berkas sinar-X, maka dosis radiasi yang 

diterima semakin rendah. Jarak aman untuk pekerja radiasi adalah 150 cm 

dari sumber radiasi.  

2. Telah dilakukan uji dampak radiasi sinar-X pada mencit melalui hasil 

pemetaan ruang Laboratorium Fisika Medik. Pada koordinat dan dosis 

radiasi (0,0 cm : 10.000 µSv/h x 6 hari) komposisi darah mencit yaitu 

eritrosit, leukosit, hemoglobin berturut-turut adalah 1,0 x 10
6
/mm

3
, 11,4 x 

10
3
/mm

3
, 1,8 g/dL. Pada koordinat dan dosis radiasi (0,30 cm : 2.500 

µSv/h x 6 hari) komposisi darah mencit yaitu eritrosit, leukosit, 

hemoglobin berturut-turut adalah 1,3 x 10
6
/mm

3
, 4 x 10

3
/mm

3
, 3,3 g/dL. 

Pada koordinat dan dosis radiasi (30,0 cm : 500 µSv/h x 6 hari) komposisi 

darah mencit yaitu eritrosit, leukosit, hemoglobin berturut-turut adalah 2,5 

x 10
6
/mm

3
, 6,4 x 10

3
/mm

3
, 8,9 g/dL. Pada koordinat dan dosis radiasi (-

30,-60 cm : 65 µSv/h x 6 hari) komposisi darah mencit yaitu eritrosit, 

leukosit, hemoglobin berturut-turut adalah 8,5 x 10
6
/mm

3
, 10,6 x 10

3
/mm

3
, 

11,3 g/dL. Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa radiasi sinar-X 

mempengaruhi jumlah komposisi eritrosit, leukosit dan hemoglobin dalam 

tubuh mencit. Jumlah sel darah mamalia akibat paparan sinar-X maupun 

sinar gamma bergantung pada besar dosis radiasi yang diterima oleh 

mamalia. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dosis yang digunakan, 

maka komposisi darah semakin jauh dari kriteria normal.   
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5.2 Saran 

 Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, untuk pengujian jumlah 

komponen darah dalam tubuh mencit tidak terdeteksi jenis-jenis leukosit. Untuk 

penelitian selanjutnya dapat dibedakan jumlah dari jenis-jenis leukosit pasca 

radiasi. 
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