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ABSTRAK 

Lupita, Y.R. 2019. Profil Sebaran Radiasi Sinar-x di Laboratorium Fisika 

Universitas Negeri Semarang, Jurusan Fisika. Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Prof. Dr. Susilo, 

M.S. 

Kata Kunci ; Persebaran Radiasi Sinar-X, Pemetaan  Dosis Radiasi. 

 Telah dilakukan penelitian profil sebaran radiasi sinar-X di Laboratorium 

Fisika Universitas Negeri Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi persebaran radiasi sinar-X di Laboratorium Fisika 

Universitas Negeri Semarang. Pengukuran dilakukan dengan ketinggian yang 

sama pada tiap penyinaran yaitu 100 cm. pengukuran dilakukan di dalam dan di 

luar ruangan pesawat sinar-X. faktor eksposi yang digunakan untuk penyinaran di 

dalam ruangan adalah 80 (kV) , 32 (mA), dan 0,5 (s). Sedangkan faktor eksposi 

yang digunakan untuk pengukuran di luar ruangan adalah 90 (kV), 100 (mA) dan 

0,8 (s). Pada penyinaran di dalam ruangan didapatkan hasil berturut-turut dari titik 

pusat = 10.000 µSv/h, sisi kanan = 20 µSv/h, sisi kiri = 40 µSv/h, sisi depan =35 

µSv/h dan sisi belakang = 0 µSv/h. pada pengukuran di luar ruangan didapatkan 

hasil berturut-turut dari titik pusat = 10.000 µSv/h, sisi kanan=0µSv/h, sisi 

kiri=0µSv/h, sisi depan=0 µSv/h, dan sisi belakang=0 µSv/h. Berkaitan dengan 

hasil yang didapatkan maka dapat disimpulkan tidak ada persebaran radiasi sinar-

X untuk pengukuran di luar ruangan pesawat sinar-X. 
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ABSTRACT 

Lupita, Y.R. 2019. Profile of the Distribution of X-Ray Radiation in the 

Universitas Negeri Semarang Physics Laboratory, Department of Physics. Faculty 

of Mathematics and Natural Sciences, Semarang State University. Supervisor: 

Prof. Dr. Susilo, M.S. 

Keywords ; Spread of X-Ray Radiation, Mapping of Radiation Doses.  

A profile of X-ray radiation distribution has been carried out at the Unnes 

Physics Laboratory. The purpose of this study was to provide information on the 

spread of X-ray radiation at the Unnes Physics Laboratory. Measurements were 

made with the same height at each irradiation of 100 cm. measurements are 

carried out inside and outside the X-ray aircraft. the exposure factor used for 

indoor lighting is 80 (kV), 32 (mA), and 0.5 (s). While the exposure factor used 

for outdoor measurements is 90 (kV), 100 (mA) and 0.8 (s). In indoor lighting, 

results are obtained from the central point = 10,000 µSv/h, right side = 20 µSv/h, 

left side = 40 µSv/h, front side = 35 µSv/h and back side = 0 µSv/h . the 

measurements obtained outside the room in a row from the center = 10,000 µSv/h, 

right side = 0µSv/h, left side = 0µSv/h, front side = 0 µSv/h, and back side = 0 

µSv/h. In connection with the results obtained, it can be concluded that there is no 

X-ray radiation distribution for measurements outside the X-ray aircraft. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Radiasi merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau 

gelombang elektromagnetik atau cahaya (foton) dari sumber radiasi. Radiasi yang 

ditimbulkan dari tindakan medis yang berasal dari sumber buatan manusia, 

misalnya radiasi dari sinar-X. radiografi atau Roentgen sinar-X termasuk ke dalam 

radiasi pengion yang merupakan sarana penunjang diagnostik yang sudah 

berkembang pesat. Salah satu manfaat sinar-X adalah dapat mendeteksi penyakit 

kelainan organ dengan cepat melalui radiodiagnosa (Alataz, 2005.) 

Radiasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu radiasi pengion dan 

radiasi non pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang dapat mengionisasi 

atom-atom materi yang dilaluinya. Secara garis besar radiasi pengion dibagi 

menjadi dua yaitu radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Sementara, radiasi 

non pengion merupakan radiasi yang tidak dapak mengionisasi materi yang 

dilaluinya, misalnya cahaya tampak, inframerah, gelombang radio, dan lain-lain. 

Radiasi sinar-X dihasilkan oleh tabung pesawat sinar-X. Sumbernya berasal 

dari luar tubuh manusia, oleh karena itu radiasi sinar-X merupakan radiasi 

eksternal. Terdapat tiga teknik untuk mengontrol penerimaan radiasi khususnya 

bagi pekerja radiasi yaitu meminimalkan jarak, meminimalkan waktu dan 

pemakaian perisai radiasi (Akhadi, 2002) 

Radiasi merupakan pemancaran energy 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. (Syahrial, dkk. 2012) 

Dibalik banyaknya manfaat yang dihasilkan, Sinar-X juga memiliki dampak 

negatif terhadap lingkungan maupun makhluk hidup yang ada disekitarnya. 
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Proteksi radiasi merupakan aspek yang sangat penting dalam pengendalian efek 

yang merugikan. Oleh sebab itu, setiap instalasi yang berhubungan dengan radiasi 

harus memperhatikan proteksi radiasi. 

Proteksi radiasi salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan adalah 

dinding ruangan sinar-X. Kementrian kesehatan RI (2008) menetapkan bahwa 

dinding ruangan harus terbuat dari Pb 2 mm atau setara dengan Pb yaitu berupa 

batu bata merah dengan ketebalan 25 cm dan massa jenis 2,2 kg/cm
3
 atau beton 

dengan ketebalan 20 cm, sehingga tingkat radiasi disekitar ruangan pesawat sinar-

X tidak melampaui nilai batas dosis (NBD) 1 µSv/tahun untuk masyarakat umum, 

dan 20 µSv/tahun utnuk pekerja radiasi. Untuk mewujudkan hal ini, maka 

diperlukan material yang mampu berfungsi sebagai perisai. Material yang 

digunakan pada ruangan penyinaran berupa dinding yang memiliki daya serap 

oleh paparan radiasi. 

Resiko radiasi, dapat dikurangi dengan perisai radiasi yang mampu 

menyerap radiasi sinar-X sehingga dapat memperkecil intesitas radiasi yang lolos 

dan mengurangi penerimaan radiasi oleh tubuh manusia. Berdasarkan 

permasalahan tersebut telah dilakukan penelitian dengan judul “Profil sebaran 

radiasi sinar-X di Laboratorium Fisika Universitas Negeri Semarang”. 

Dengan penelitian ini diharapkan mahasiswa, dosen, pekerja atau pegawai dapat 

mengetahui persebaran radiasi sinar-X di laboratorium fisika Universitas Negeri 

Semarang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana sebaran radiasi sinar-X di Laboratorium Fisika Universitas 

Negeri Semarang.. 

2. Bagaimana pemetaan dosis radiasi di dalam dan di luar ruangan unit 

pesawat sinar-X. 
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1.3 Batasan Masalah 

1. Pengambilan data hanya dilakukan pada jarak-jarak atau koordinat-

koordinat tertentu dari sumber radiasi. 

2. Lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium Fisika Medik lantai 3 

Universitas Negeri Semarang. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sebaran radiasi sinar-X di Laboratorium Fisika 

Universitas Negeri Semarang. 

2. Memetakan persebaran dosis radiasi di dalam dan di luar ruangan 

pesawat sinar-X. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada mahasiswa atau dosen atau pegawai di 

laboratorium fisika unnes tentang sebaran radiasi sinar-X 

2. Memberikan gambaran pemetaan dosis radiasi di laboratorium fisika 

Universitas Negeri Semarang. 

 

1.6  Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. Bagian awal skripsi 

Berisi lembar judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, tabel, gambar, dan 

lampiran. 

2. Bagian pokok skripsi 

Bagian ini terdiri dari lima bab yang meliputi : 

a. Bab 1, Pendahuluan 
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Berisi permasalahan yang melatarbelakangi judul, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

b. Bab 2, Tinjauan Pustaka 

Berisi kajian teori yang mendasari dan menunjang penelitian. 

c. Bab 3, Metode Penelitian 

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian meliputi tempat dan waktu 

penelitian serta pengambilan sampel, alat dan bahan penelitian, langkah 

penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, serta metode analisis 

data. 

d. Bab 4, Hasil dan Pembahasan 

Berisi hasil-hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. 

e. Bab 5, Penutup 

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan serta 

saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian skripsi. 

3. Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan 

dalam penulisan karya tulis dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Sinar-X 

Sinar-X ditemukan pertma kali oleh Roentgen pada tahun 1895. Pada saat 

ditemukan, sifat-sifat sinar-X tidak langsung dapat diktahui. Sifat-sifat alamiah 

sinar-X baru secara pasti ditentukan pada tahun 1912 seiring dengan penemuan 

difraksi sinar-X oleh kristal. Sinar-X bersifat heterogen, panjang gelombangnya 

bervariasi dan tidak terlihat. Perbedaan sinar-X dengan sinar elektromagnetik 

lainnya terletak pada panjang gelombang, dimana panjang gelombang sinar-X 

sangat pendek, yaitu hanya 1/10.000 panjang gelombang cahaya yang terlihat. 

Panjang gelombang yang pendek tersebut membuat sinar-X mampu menembus 

benda-benda yang dilaluinya (Rasad, 2005) 

Energi sinar X yang relatif besar membuat daya tembusnya tinggi, bahkan 

dapat menembus lapisan logam.  Berikut ini merupakan sifat-sifat atau 

karakteristik dari sinar-X :  

1. Tidak dapat dilihat oleh mata. 

2. Bergerak dalam lintasan lurus. 

3. Dapat mempengaruhi film fotografi sama seperti cahaya tampak. 

4. Daya tembusnya tinggi, mampu menembus tubuh manusia hingga lapisan 

logam. 

5. Sinar-X merupakan gelombang elektromagnetik dengan energi E=hf 

(Seibert, 2004) 

 

2.2    Proses Terjadinya Sinar-X 

Salah satu cara untuk membangkitkan sisnar-X adalah dengan cara 

menembakkan elektron yang berenergi kinetik (berkecepatan) tinggi pada suatu 

target (anoda).  Pembangkit (sumber) sinar-X berdasarkan keadaan target (anoda) 

dapat dibedakan menjadi 2 jenis sumber sinar-X, yaitu sumber sinar-X yang 

beranoda diam (fixed anode X-Ray source) dan sumber sinar-X dengan anoda 

berputar (rotating anode X-Ray source).  
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Berkas sinar-X yang dihasilkan oleh sebuah sumber dapat terdiri atas 2 jenis 

spektrum, yaitu spektrum kontinyu dan spektrum diskrit. Spektrum kontinyu dan 

spektrum diskrit masing-masing sering juga disebut polikromatik dam 

monokromatik. Spektrum kontinyu sinar-X timbul akibat adanya pengereman 

elektron-elektron yang berenergi kinetik tinggi oleh anoda. Pada saat terjadi 

pengereman tersebut, sebgaian dari energy kinetiknya diubah menjadi sinar-X. 

proses pengereman ini dapat terjadi secara tiba-tiba ataupun secara perlahan-

lahan, sehingga energy sinar-X yang dihasilkannya akan memiliki rentang energy 

yang sangat lebar. Sinar-X yang dihasilkan oleh adanya pengereman elektron baik 

secara tiba-tiba ataupun secara perlahan-lahan sering disebut sebgai sinar-X 

Bremstrahlung (Hiswara, 2015) 

Sinar-X yang lebih bermanfaat dan sering digunakan dalam kegiatan 

eksperimen adalah sinar-X monokromatik atau sering disebut sinar-X 

karakteristik. Sinar-X monokromatik (sinar-X karakteristik) ini timbul akibat 

adanya proses transisi eksitasi elektron di dalam anoda. Sinar-X ini timbul secara 

tumpang tindih dengan spektrum Bremstrahlung. Disamping panjang 

gelombangnya yang monokromati, intensitas sinar-X monokromatik ini jauh lebih 

besar daripada intesitas sinar-X Bremstrahlung. Proses terjadinya sinar-X 

monokromatik dapat dijelaskan sebagai berikut : jika energi kinetik elektron itu 

sama dengan atau lebih besar dari pada energi eksitasi atom-atom didalam anoda 

maka pada saat elektron-elektron tersebut kembali ke keadaan ekuilibriumnya 

akan melepaskan energinya dalam bentuk foton gelombang elektromagnetik yang 

disebut sinar-X karakteristik. 

Katoda (filamen) dipanaskan sampai menyala dengan mengalirkan listrik 

yang berasal dari transformator sehingga elektron-elektron dari katoda (filamen) 

terlepas. Sewaktu dihubungkan dengan transformator tegangan tinggi, elektron-

elektron akan dipercepat gerakannya menuju anoda dan dipusatkan ke alat 

pemusat (focusing cup). Filamen dibuat relatif negatif terhadap sasaran (target) 

dengan memilih potensial tinggi, awan-awan elektron mendadak dihentikan pada 

sasaran (target) sehingga terbentuk panas ( >99% ) dan sinar-X  ( < 1% ). 
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Pelindung (perisai) timah akan mencegah keluarnya sinar-X dari tabung, 

sehingga sinar-X yang terbentuk hanya dapat keluar melalui jendela. Panas yang 

tinggi pada sasaran (target) akibat benturan elektron ditiadakan oleh radiator 

pendingin. Jumlah sinar-X yang dilepaskan setiap satuan waktu dapat dilihat pada 

alat pengukur miliampere (mA), sedangkan jangka waktu pemotretan 

dikendalikan oleh alat pengukur waktu (Akhadi, 2002) 

  

   Gambar 2.1 Komponen Tabung Sinar-X 

 Untuk dapat menghasilkan sinax-X maka diperlukan bagian-bagian tabung 

sinar-X dan faktor pendukung dalam proses pembangkitan sinar-X seperti di 

bawah ini:  

1. Sumber elektron (filamen)  

Sumber elektron adalah kawat pijar atau filamen (katoda)  di dalam tabung 

sinar-X Pemanasan filamen dilakukan dengan suatu transformator khusus. 

2. Anoda 

Anoda terbuat dari tembaga, berbentuk pejal dan mempunyai radiator di luar 

tabung sebagai pendingin. Karena panas yang tinggi pada prosses 

pembentukan sinar-X, anoda didinginkan oleh oli atau air yang mengalir 

melalui tabung sinar-X. 
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3. Katoda 

Katoda adalah sumber elektron dan terdiri dari filamen tungsten yang 

dipanaskan oleh arus listrik sampai memijar dan mengeluarkan elektron. 

Untuk mencapai target, elektron dipercepat dengan cara memberikan beda 

potensial yang tinggi antara anoda dan katoda.  

4. Alat pemusat berkas elektron (focusing cup) 

Alat pemusat berkas elektron merupakan suatu lensa elektronik yang 

membuat elektron-elektron tidak berpencar, tetapi diarahkan semua ke 

bidang focus. 

5. Target 

Target merupakan bagian dari anoda yang terbuat dari bahan yang 

mempunyai Z (nomor atom) tinggi agar efisiensi produksi sinar-X 

maksimal. Walaupun efisiensinya tinggi, kurang dari 1% energi elektron 

berubah menjadi sinar-X. Selebihnya berubah menjadi panas sehingga target 

harus mempunyai titik lebur yang tinggi untuk dapat menghilangkan panas. 

Anoda terbuat dari tembaga yang membuat konduktivitas panas tinggi, 

dengan sebuah target terbuat dari tungsten yang ditempelkan berhadapan 

dengan katoda.   

6. Tabung pembungkus 

Kaca yang digunakan untuk membungkus adalah kaca yang keras dan tahan 

panas seperti pada anoda tetap, perlu diperhatikan bahwa ruang hampa 

udara harus mendekati sempurna. Tabung kaca ini biasanya terbuat dari 

kaca pyrex agar mampu menahan panas yang tinggi dan mampu 

memelihara isi bagian dari tabung hampa udara. Tabung ini memungkinkan 

produksi sinar-X yang lebih efisien dan daya tahan yang lebih lama. 
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7. Perisai tabung 

Perisai tabung terbuat dari bahan yang berupa lempengan timah yang tahan 

terhadap sinar-X dan tahan terhadap goncangan. Perisai seharusnya diberi 

isolasi  listrik, biasanya dapat diperoleh dengan memasukkan minyak ke 

dalamnya. Jalan keluarnya sinar-X pada perisai tabung harus sesuai 

ukurannya dan diberi timbal agar sinar-X yang keluar tidak lebih dari dosis 

maksimal yang ditetapkan. 

8. Rumah tabung 

Tabung sinar-X selalu dipasang di dalam sebuah kotak timbal yang 

dirancang untuk mencegah bahaya serius yang sering terjadi pada masa awal 

radiologi yaitu adanya radiasi karena eksposi yang berlebihan dan sengatan 

listrik. Terjadinya kebocoran radiasi disebabkan karena adanya sinar-X yang 

menembus dinding perisai tabung. 

9. Filter 

Aluminium dan tembaga merupakan bahan yang biasanya digunakan dalam 

radiologi diagnostik. Aluminiun dengan nomor atom 13 (tiga belas) 

merupakan bahan filter yang sangat baik untuk radiasi yang energinya 

rendah. Tembaga dengan nomor atom 29 (dua puluh sembilan) lebih baik 

untuk radiasi dengan energi tinggi. Untuk praktisnya, banyak ahli radiologi 

paling suka menggunakan bahan filter tunggal, biasanya aluminium. 

Tembaga sering digunakan sebagai suatu bahan campuran filter kombinasi 

dengan aluminium dan tidak digunakan sebagai filter tunggal. 

10. Pembatas sinar 

Pembatas sinar-X adalah suatu alat yang dilekatkan untuk membuka rumah 

tabung sinar-X guna mengatur ukuran dan bentuk sinar-X, misalnya 

kolimator. Kolimator terdiri dari tiga pasang shutter yaitu shutter terdepan, 

shutter tengah, dan shutter dalam. Shutter terdepan digunakan untuk 

mengatur lapangan sinar-X. Saat shutter terdalam mengeluarkan radiasi 
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yang menyebar maka shutter tengah dari pipa pencegah berguna untuk 

menghentikan radiasi hambur. Alat pembatas sinar-X ini terdiri dari dua 

pasang shutter yang sama setiap pasang dan dapat digerakkan secara 

bersama-sama, sehingga antara kedua pasang shutter tersebut dapat 

difungsikan untuk mengurangi timbulnya penumbra. Dua shutter ini dapat 

digunakan sebagai sistem diafragma yang dapat diatur sesuai dengan 

ukuran luas lapangan yang diinginkan dan biasanya dilengkapi dengan 

sistem cahaya tampak sedemikian rupa sehingga ukuran berkas sinar-X 

pada pasien kelihatan seperti sinar tampak. 

2.3  Interaksi Sinar X dengan Materi 

Interaksi sinar-X dengan materi terjadi bila sinar-X ditembakkan dan 

mengenai suatu bahan. Sinar-X yang ditembakkan mempunyai energy yang lebih 

tinggi sehingga mampu mengeksitasi elektron-elektron di dalam atom sasarannya. 

Ketika sinar-X menumbuk bahan, ada bagia yang diteruskan, diserap, dan 

dihamburkan. Pada saat foton mengenai suatu materi maka akan terjadi interaksi 

yang mengakibatkan penyerapan dan penghamburan foton. Proses penyerapan dan 

penghamburan akan berpengaruh pada pelemahan atau attenuasi dari foton 

tersebut yang disebabkan oleh kerapatan, ketebalan dan nomor atom bahan yang 

dilaluinya. Interaksi sinar-X dengan materi akan terjadi bila sinar-X yang 

dipancarkan dari tabung dikenakan pada suatu objek. Sinar-X yang terpancar 

merupakan panjang gelombang elektromagnetik dengan energi yang cukup besar. 

Foton ini tidak bermuatan listrik, dan merambat menurut garis lurus. Interaksi ini 

menyebabkan foton akan kehilangan energi yang dimiliki oleh foton. Besarnya 

energy yang diserap tiap satuan massa dinyatakan sebagai satuan dosis serap atau 

Gray. Dalam jaringan tubuh manusia, dosis serap diartikan sebagai adanya 1 Joule 

energy radiasi yang diserap 1 kg jaringan tubuh (BATAN, 2013). 

Jenis-jenis interaksi sinar-X dengan materi : 

1) Hamburan Elastis  
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Pada peristiwa ini elektron menyerap energi dan mengakibatkan 

vibrasi yang frekuensinya sama dengan frekuensi sinar-X datang. 

Kondisi ini mengakibatkan atom dalam keadaan tereksitasi, dan 

secepatanya elektron memancarkan energi ke segala arah dengan 

frekuensi yang sama dengan frekuensi foton yang datang. Dalam 

proses hamburan ini terjadi attenuasi tanpa absorbsi. Elektron 

yang bervibarasi tetap terikat oleh inti dalam atom. Kemungkinan 

hamburan elastis meningkat pada elektron dengan energi ikat 

tinggi (elektron dengan nomor atom tinggi) serta dengan energi 

foton yang energinya relatif rendah. Interaksi hamburan elastis 

terjadi pada semua energi sinar-X, namun kemungkinannya tidak 

lebih dari 10 % dari seluruh proses interaksi. 

2) Efek Fotolistrik 

Dalam proses fotolistrik energi foton diserap oleh atom, sehinggan 

electron terlepas dari ikatannya dengan atom. Peristiwa efek 

fotolistrik ini terjadi pada energi radiasi rendah dan nomor atom 

besar. Bila foton mengani elektron dalam suatu orbit atom, 

sebagian energi foton (Q) digunakan untuk mengeluarkan elektron 

dari atom dan sisanya dibawa oleh electron sebagai energi 

kinetiknya.  

  

 Gambar 2.2 Proses terjadinya efek fotolistrik 

Seluruh energy yang foton dipakai dalam proses tersebut adalah  

   E = hf = Q + Ek 
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Dimana, Q = energi ikat elektron 

   Ek = Energi kinetik 

   E   = Energi (Joule) 

   f    = Frekuensi (Hertz) 

   h   = Konstanta Plank 

Pada efek fotolistrik, foton bertumbukkan dengan elektron yang 

terikat pada atom atau permukaan logam. Seluruh energi akan 

diserap oleh elektron tersebut sehingga elektron akan terlepas dan 

menjadi elektron bebas yang disebut foton elektron. 

 

  Gambar 2.3 Skema efek fotolistrik 

Jika energk elektron masih cukup besar, maka elektron tersebut 

dapat menumbuk elektron sehingga melepaskan elektron yang 

ditumbuk tersebut dari ikatannya dan terbentuklah elektron bebas 

sekunder. Pelepasan elektron primer berdasarkan efek fotolistrik 

maupun elektron sekunder akan menghasilkan kelowongan pada 

tingkat energi yang ditinggalkan. Efek fotolistrik dominan dalam 

diagnostik terutama untuk energi foton rendah. Efek ini 

merupakan interaksi antara foton dengan elektron terikat dan 

berkontribusi besar dalam pencitraan diagnostik. 

3) Hamburan  Compton 

Hamburan compton merupakan suatu tumbukan lenting sempurna 

antara sebuah foton dan sebuah elektron bebas. Dimana foton 
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berinteraksi dengan elektron yang dianggap bebas (tenaga ikat 

elektron lebih kecil dari energi foton datang). 

  

Gambar 2.4 Hamburan Compton (tumbukkan lenting sempurna 

antara sebuah foton dengan sebuah elektron) (Beiser, 2003) 

 

Dalam suatu tumbukan antara sebuah foton dan elektron bebas 

maka tidak mungkin semua energi foton dapat dipindahkan ke elektron jika 

momentum dan energi dibuat kekal. . Hal ini dapat diperlihatkan dengan 

berasumsi bahwa reaksi semakin dimungkinkan. Jika hal itu memang 

benar, maka menurut hukum kekekalan semua energi foton diberikan 

kepada elektron dan didapatkan:   

E = mc2  

Pada hamburan Compton, foton berinteraksi dengan elektron terluar 

dari atom. Energi foton diserap sebagian untuk melepaskan dan 

menggerakan elektron, sehingga energi foton menjadi lebih rendah dan 

berubah lintasannya. Foton yang mengalami perubahan lintasan disebut 

radiasi hambur. Radiasi hambur akan bergerak terus dan mengalami 

beberapa efek Compton sebelum akhirnya diserap menjadi efek fotolistrik. 

Efek Compton terjadi pada rentang energy antara 0,1-3 MeV (Kusminarto, 

1994) 

Hamburan Compton terjadi antara foton-X dan sebuah elektron 

bebas atau yang terikat lemah. Elektron-elektron yang dapat dikategorikan 
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sebagai elektron yang terikat lemah adalah elektron yang berada pada kulit 

terluar suatu atom.    

2.4  Radiasi Sinar-X 

Radiasi merupakan unsur penting dalam kehidupan. Ada dua sumber utama 

radiasi, yaitu sumber radiasi alami dan sumber radiasi buatan. Radiasi alami 

merupakan radiasi yang telah ada di bumi ini dengan sendirinya tanpa campur 

tangan manusia. Radiasi alami terdiri dari radiasi kosmik - radiasi yang berasal 

dari luar angkasa termasuk matahari, radiasi primordial – radiasi yang berasal 

dari dalam bumi, dan radiasi internal – radiasi yang telah ada di dalam tubuh 

manusia semenjak manusia itu dilahirkan, dan juga yang masuk ke dalam tubuh 

manusia secara inegsi (penelanan), inhalasi (penghirupan), atau luka terbuka. 

Radiasi buatan adalah sumber radiasi yang dengan sengaja dibuat oleh manusia 

untuk berbegai kepentingan, termasuk kepentingan militer (senjata nuklir), 

kedokteran (radodiagnostik, radioterapi dan kedokteran nuklir), pembangkitan 

listrik (PLTN), dan lain sebagainya (Hiswara, 2015) 

Radiasi dipancarkan dari sumber radiasi ke segala arah. Semakin dekat 

tubuh dengan sumber radiasi maka paparan radiasi yang diterima semakin besar. 

Paparan radiasi sebagian akan menjadi pancaran hamburan saat mengenai materi. 

Radiasi hamburan ini akan menambah jumlah dosis radiasi yang diterima. 

Pencegahan paparan radiasi dapat dilakukan dengan menjaga jarak pada tingkat 

yang aman dari sumber radiasi
 
(Ulum 2008).  

Radiasi yang mengenai tubuh manusia dapat menimbulkan kerugian bagi 

pekerja dari paling ringan hingga fatal. Derajat efek ini tergantung pada beberapa 

faktor yaitu jenis radiasi, lamanya penyinaran, jarak sumber dengan tubuh dan 

ada tidaknya penghalang (shieldhing) antara sumber radiasi dengan pekerja.  

Interaksi radiasi pengion dengan tubuh manusia akan mengakibatkan 

terjadinya efek kesehatan. Efek kesehatan ini, dimulai dengan peristiwa yang 

terjadi pada tingkat molekuler dan akan berkembang menjadi gejala klinis. Sifat 
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dan keparahan gejala, dan juga waktu kemunculannya sangat bergantung pada 

jumlah dosis radiasi yang diserap dan laju penerimaannya. 

1. Efek Deterministik 

Efek ini terjadi karena adanya kematian sel sebagai akibat pajanan 

radiasi sekujur maupun local. Efek ini terjadi apabila dosis radiasi yang 

diterima tubuh melebihi nilai dosis ambang. Organ-organ yang dapat 

mengalami efek deteministik, yaitu kulit, mata, paru, organ reproduksi, 

tiroid, dan janin. 

2. Efek Stokastik  

Berbeda dengan efek deterministic, efek stokastik tidak mengenal dosis 

ambang. Serendah apapun dosis radiasi yang diterima, selalu ada 

peluang untuk terjadinya perubahan pada system biologic baik pada 

tingkat molekuler maupun seluler. Dalam hal ini yang terjadi bukanlah 

kematian sel melainkan perubahan sel dengan fungsi yang berbeda. Bila 

sel yang mengalami perubahan adalah sel somatic, maka dalam jangka 

waktu yang lama ditambah dengan pengaruh dari bahan toksik lainnya, 

akan tumbuh dan berkembang menjadi kanker. Kanker akibat radiasi 

pada dasarnya tidak berbeda dengan kanker akibat mekanisme lain. 

Karena itu, kebolehjadian induksi kanker hanya dapat dilihat secara 

epidemiologi berdasar kejadian berlebih secara statistik di atas kejadian 

alamiah atau spontan. Jika sel yang mengalami perubahan adalah sel 

genetic, maka sifat terubah ini dapat diwariskan ke keturunannya 

sehingga timbul efek genetik atau efek terwaris. Dengan demikian, 

selain tidak memiliki dosis ambang, efek stokastik muncuk setelah masa 

laten yang cukup lama, tingkat keparahannya bergantung pada dosis 

radiasi yang datang. 

3. Sindroma Radiasi Akut 

Sindroma radiasi akut (SRA) merupakan efek yang terjadi jika seluruh 

tubuh menerima dosis radiasi sekitar 1 Gy atau lebih, dan dapat berakhir 

dengan kematian dalam waktu yang singkat. Kematian terjadi sebagai 
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akibat kerusakan dan kematia sel organ dan system vital tubh dalam 

jumlah yang banyak.  

2.4 Satuan untuk paparan radiasi 

Paparan radiasi adalah kemampuan sinar-X untuk menimbulkan ionisasi di 

udara dan digunakan untuk mendeskripsikan sifat emisi sinar-X dari sebuah 

sumber radiasi. Satuan ini mendeskripsikan keluaran radiasi dari sebuah sumber 

radiasi namun tidak mendeskripsikan energi yang diberikan pada sebuah objek 

yang disinari. Satuannya adalah Roentgen (R). 

1 Roentgen (R) = 2.58 x 10
-4

 Coulomb/kg udara 

1 Roentgen (R) = 1.610 x 10
12 

pasangan ion/gr udara 

Kecepatan pemaparan (ER) adalah besar pemaparan per satuan waktu. Satuannya 

adalah R/jam atau mR/jam; 1 mR = 10
-3

 R.  

2.5 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. 

Faktor-faktor yang menentukan intensitas tersebut antara lain : 

a. Tegangan Tabung, merupakan beda potensial antara katoda dan anoda yang 

diperlukan untuk memindahkan satu satuan muatan, yaitu 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 dinaikan dua kali lipat, maka intensitas sinar-X akan 

bertambah empat kali lipat lebih banyak. 

b. Kuat Arus, didefenisikan 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.  
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c. Lama Penyinaran, waktu paparan radiasi (dalam detik) akan menentukan 

lamanya 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). 

 

2.6 Ketentuan Proteksi dan Keselamatan Radiasi 

Untuk mencapai tujuan proteksi dan keselamatan dalam pemanfaatan 

radiasi diperlukan prinsip utama proteksi radiasi. Suatu pemanfaatan harus 

dapat dibenarkan jika menghasilkan keuantungan bagi satu atau banyak 

individu dan bagi masyarakat untuk mengimbangi kerusakan radiasi yang 

ditimbulkan. Pajanan medik harus mendapat pembenaran dengan menimbang 

keuntungan diagnostik dan terapi yang diharapkan terhadap kerusakan radiasi 

yang kemungkinan ditimbulkan. dalam kaitannya dengan pajanan dari suatu 

sumber tertentu dalam pemanfaatan, proteksi dan keselamatan harus 

dioptimisasikan agar besar dosis individu, jumlah orang terpajan, dan 

kemungkinan terjadinya pajanan ditekan serendah mungkin (ALARA, as low 

as reasonably achievable), dengan memperhitungkan faktor ekonomi dan 

social, dan dengan pembatasan bahwa dosis yang diterima sumber memenuhi 

penghambat dosis. Dalam pajanan medic, tujuan optimasi adalah untuk 

melindungi pasien. Dosis harus dioptimisasikan konsisten dengan hasil yang 

diinginkan dari pemeriksaan atau pengobatan, dan resiko kesalahan dalam 

pemberian dosis juga harus dijaga serendah mungkin. 

Nilai batas dosis (NBD) adalah dosis terbesar yang diizinkan yang dapat 

diterima oleh pekerja radiasi dan masyarakat dalam jangka waktu tertentu 

tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat  pemanfaatan 



18 
 

 
 

tenaga nuklior. Prinsip pembatasan dosis tidak diberlakukan pada kegiatan 

intervensi (kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghindari 

terjadinya pajanan radiasi) mengingat dalam pelaksanaan kegiatan ini 

melibatkan banyak pajanan radiasi yang tidak dapat dielakkan.  

Nilai batas dosis yang berlaku saat ini yaitu, untuk dosis efektif pada 

pekerja radiasi yaitu sebesar 20 mSv per tahun, dirata-ratakan selama periode 

5 tahun, sedangkan untuk masyarakat umum 1 mSv per tahun. Untuk dosis 

ekivalen tahunan (lensa mata, kulit, tangan dan kaki) pada pekrja radiasi yaitu 

sebesar 20 mSv (lensa mata), 500mSv (kulit), 500 mSv (tangan dan kaki). 

Untuk masyarakat umum sebesar 15 mSv (lensa mata), 50 mSv (kulit).  

Proteksi radiasi eksternal adalah upaya proteksi terhadap segala macam 

sumber radiasi yang berada diluar tubuh manusia dan dapat dilakukan dengan 

beberapa teknik yaitu membatasi waktu pajanan, memperbesar jarak dari 

sumber, dan menggunakan penahan radiasi.  

Proteksi radiasi internal dapat timbul akibat penggunaan sumber radiasi 

terbuka, yaitu sumber yang tidak terikat dalam suatu bahan atau terbungkus 

oleh suatu wadah tertutup yang cukup kuat. Bahan radioaktif yang terlepas 

dari sumber terbuka ini disebut sebgai kontaminan dan peristiwa 

berlangsungnya disebut kontaminasi. Jika suatu bahan radioaktif masuk ke 

dalam tubuh manusi, bahan tersebut akan terus menyinari tubuh sampai 

radioaktivitasnya meluruh atau tubuh mengeluarkan bahan tersebut. Proteksi 

radiasi internal dapat dilakukan dengan cara menutu jalan  masuk ke dalam 

tubuh atau dengan menghalangi kemungkinan diteruskannya radioaktivitas 

dari sumber ke tubuh manusia (Hiswara, 2017) 

 

 

2.7 Surveymeter 

Surveymeter merupakan  alat ukur laju dosis (doserate meter) yang menyerap 

energi radiasi yang masuk. Jenis-jenis surveymeter yaitu : 
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1.  Surveymeter Gamma, yaitu surveymeter yang paling banyak digunakan. 

Detektor yang digunakan yaitu detektor isian gas seperti detektor Geiger 

Muller. Detektor ini dapat diguanakan untuk mengukur radiasi sinar-X. 

2. Surveymeter Alpha/Beta, serveymeter ini hampir sama dengan 

surveymeter gamma, hanya penggunaan detektornya harus memiliki 

window tipis dan penutup yang dapat dilepas. Surveymeter ini digunakan 

untuk mendeteksi radiasi Alpha/Beta. 

3. Surveymeter neutron, detektor untuk surveymetr neutron biasanya adalah 

detektor proporsional yang diisi dengan gas BF3 yang windownya dilapisi 

dengan boron. Surveymeter ini dilengkapi juga dengan bahan parafin 

sebagai penahan radiasi atau polietilen untuk membedakan energi neutron. 

(Yudi, 2017) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

Telah dilakukan pemetaan dosis radiasi di Laboratorium Fisika Universitas 

Negeri Semarang. Pemetaan dosis radiasi kontur 2D menggunakan 

ketinggian 100 cm dari tabung pesawat sinar-X. Pada pemetaan dosis 

radiasi diukur kearah sisi kanan, kiri, depan, dan sisi belakang dari berkas 

sumber radiasi. Faktor eksposi yang digunakan pada saat penyinaran di 

dalam ruangan pesawat sinar-X adalah sebesar 80 (kV), 32 (mA), dan 0,5 

(s). Faktor eksposi yang digunakan untuk penyinaran di luar ruangan 

adalah sebesar 90 (kV), 100 (mA), dan 0,8 (s). Diperoleh dosis radiasi 

berturut-turut dari titik pusat, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi 

belakang adalah sebesar 10000, 20, 40, 35, 0 (µSv/h) untuk penyinaran di 

dalam ruangan. Diperoleh dosis radiasi berturut-turut dari titik pusat, sisi 

kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang adalah sebesar 10000, 0, 0, 0, 0 

(µSv/h) untuk penyinaran di luar ruangan. Tidak ada sebaran radiasi di 

luar ruangan pesawat sinar-X, sehingga aman untuk dosen/pegawai serta 

mahasiswa/i yang berada disekitar Laboratorium Fisika Universitas Negeri 

Semarang. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian 

ini, maka dapat dikemukakan saran untuk penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan objek hidup di luar ruangan dan diberi penyinaran secara 

terus-menerus untuk melihat dampak radiasi pada objek penelitian 

tersebut. 
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