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Abstrak 
 

Penentuan dosis radiasi gamma terestrial penting dilakukan untuk pemantauan potensi 
bahaya dari paparan radiasi alam terhadap manusia. Pada penelitian ini dilakukan 
penentuan dosis radiasi gamma terestrial dengan menggunakan teknik spektroskopi 
gamma dan monte carlo. Teknik spektroskopi gamma digunakan untuk menentukan 
konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K di dalam cuplikan tanah  sedangkan teknik monte carlo 
dengan program computer MCNP5 digunakan untuk menghitung fluks gamma 1 m di atas 
permukaan tanah. Nilai laju dosis gamma hasil perhitungan menggunakan teknik ini 
dibandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan persamaan empirik UNSCEAR, 
hasilnya menunjukkan perbedaan yang kecil yaitu 1,8 %. Teknik spektroskopi gamma dan 
monte carlo cukup baik untuk digunakan dalam penentuan dosis radiasi gamma terestrial. 

 
Kata kunci : dosis radiasi gamma, terestrial, spektroskopi gamma, monte carlo 
 
 
Abstract 

 
Terrestrial gamma radiation dose is important to be determined due to its potential 
radiation hazard to humans. In this research one of methods in determining terrestrial 
gamma radiation dose using gamma spectroscopy and monte carlo has been applied. The 
gamma spectroscopy was used to determine  238U, 232Th, and 40K concentration in soil 
samples, whereas monte carlo was used to calculate the gamma flux in detector at 1 m 
above the soil surface. The gamma dose rate value obtained from this calculation was 
compared to the dose rate value calculated using UNSCEAR empiric formula,  and it is 
found that the difference is of 1.8 %. The gamma spectroscopy and monte carlo technique 
is applicable to determine terrestrial gamma radiation dose.  

 
Kata kunci : gamma radiation dose, terrestrial, gamma spectroscopy, monte carlo 

 

1. Pendahuluan 

Radiasi gamma terestrial dihasilkan dari sinar gamma yang berasal dari bumi. Nilai 

dosis radiasi gamma terestrial sangat bergantung pada kandungan radionuklida pemancar 

gamma yang ada di dalam tanah, batuan, dan udara. Dosis radiasi gamma terestrial dapat 

diukur menggunakan surveimeter lingkungan yang memiliki kemampuan pengukuran 

energi gamma 0 – 3 MeV dan laju dosis rendah hingga 10 nSv/jam. Pengukuran dosis 

radiasi gamma terestrial secara langsung dilakukan dengan menempatkan detektor 
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surveimeter lingkungan pada ketinggian 1 m di atas permukaan tanah dengan posisi 

menghadap tanah. Karena dosis radiasi terestrial umunya rendah maka dalam pengukuran 

secara langsung perlu diperhatikan adanya kontribusi dosis dari radiasi kosmik, 

radioaktivitas udara dari partikel kosmogenik, dan radiasi tubuh manusia.  

Selain metode langsung, dosis radiasi gamma terestrial juga dapat ditentukan dengan 

teknik pengukuran tidak langsung yaitu menggunakan spektromemter gamma. Dalam 

teknik ini diperlukan adanya pengambilan cuplikan tanah. Spektrometer gamma digunakan 

untuk menentukan konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K dalam cuplikan tanah. Dosis gamma D 

(nGy/jam) di udara ditentukan dari konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K dengan persamaan  

Beck dkk (1972) yang merupakan persamaan empirik (1) rekomendasi UNSCEAR (1993) 

[1,2]. 

 

KThU AAAD 0417,0604,0462,0 ++=                              ….(1) 

 

dengan AU adalah konsentrasi 238U, ATh  adalah konsentrasi 232Th, dan AK adalah 

konsentrasi 40K. Persamaan (1) mengasumsikan bahwa semua anak luruh 238U dan 232Th 

dalam keadaan setimbang dengan induknya. 

Dosis gamma juga bisa dihitung menggunakan simulasi ataupun model matematik. 

Nilai energi dan jumlah sinar gamma yang dihasilkan dari tanah didapatkan dari 

pencacahan cuplikan tanah menggunakan spektrometer gamma. Fluks sinar gamma Q(E) 

yang dipancarkan dari “sumber” tanah dihitung melalui persamaan (2).  
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dengan Ei adalah energi gamma, Iγ adalah kelimpahan gamma, A adalah aktivitas nuklida 

pemancar gamma Ei, dan µ(E) adalah koefisien serapan linier terhadap sinar gamma 

dengan energi Ei, dan ρtanah adalah rapat jenis tanah.  

Nilai fluks gamma yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk menghitung dosis 

radiasi gamma di udara setelah dikalikan dengan faktor konversi fluks ke laju dosis. 

Namun kesulitan di dalam metode ini adalah pada penentuan koefisien serapan massa 

tanah sebagai fungsi energi gamma untuk geometri tanah tiga dimensi dan komposisi yang 
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beragam serta sinar gamma yang multi energi. Hal ini menjadikan perhitungan secara 

analitik menggunakan persamaan (2) cukup rumit.   

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

adalah simulasi statistik, yaitu monte carlo. Monte carlo merupakan metode numerik 

statistik dengan menyimulasikan bilangan acak untuk penyelesaian masalah yang sulit 

diselesaikan secara analitik. Dalam perhitungan dengan metode monte carlo ini digunakan 

program komputer Monte Carlo N-Particle version 5 (MCNP5). Program computer 

MCNP5 merupakan perangkat lunak komputer berbasis monte carlo yang diaplikasikan 

untuk menghitung perjalanan partikel neutron, foton, dan elektron. Perangkat lunak ini 

dikerjakan oleh tim monte carlo X-5 (2003) dari Laboratorium Nasional Los Alamos. 

 

2. Tata Kerja  

Laju dosis gamma terestrial ditentukan dengan mengabungkan dua teknik yaitu 

spektroskopi gamma dan monte carlo.  

 

2.1 Spektroskopi gamma  

Pengukuran radioaktivitas dengan spektrometer gamma dilakukan di Laboratorium 

Analisis Radioaktivitas Lingkungan (lab ARL) PTNBR. Pada spektrometer gamma ini 

digunakan detektor high purity germanium (HPGe) dengan efisiensi relatif 30% serta 

seperangkat multichannel analyzer (MCA). Resolusi energi atau full width at half 

maximum (FWHM) detektor adalah 1,87 keV pada energi 1,333 MeV. Untuk penampilan 

dan analisis spektrum digunakan software PCA II Nucleus.  

Penentuan dosis radiasi terestrial menggunakan spektrometer gamma dilakukan dengan 

cara pengambilan cuplikan tanah di lima titik dalam radius 40 m dari kawasan PTNBR 

yang menjadi lokasi pengukuran. Cuplikan tanah diambil masing-masing 1 kg lalu 

dikeringkan menggunakan lampu pemanas. Setelah kering, tanah dihaluskan dan diayak 

menggunakan ayakan 450 µm. Cuplikan tanah hasil ayakan diambil 0,5 kg dan 

dimasukkan ke dalam wadah marinelli 0,5 liter lalu ditutup rapat. Cuplikan tanah dalam 

marinelli selanjutnya didiamkan hingga 38 hari agar diperoleh kondisi setimbang antara 
238U dan 232Th dengan anak luruhnya. 
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Gambar 1. Spektrometer gamma di lab ARL PTNBR 

 

Cuplikan dicacah selama 80.000 detik untuk mendapatkan konsentrasi radionuklida 
238U, 232Th, dan 40K. Konsentrasi 238U dihitung dari nilai rata-rata konsentrasi 214Pb dan 
214Bi. Konsentrasi 232Th dihitung dari nilai rata-rata konsentrasi 228Ac dan 212Pb. Adapun 

konsentrasi 40K langsung diperoleh dari hasil pencacahan. Aktivitas (A) tiap radionuklida 

dihitung menggunakan persamaan (3).   
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dengan Nsg adalah cacah yang ditampilkan oleh spektrometer gamma, t adalah lama 

pencacahan, ε adalah nilai efisiensi dari masing-masing energi berdasarkan hasil kalibrasi 

efisiensi sumber standar, Iγ adalah kelimpahan sinar-γ dari masing-masing puncak energi 

kedua nuklida, mcup adalah massa cuplikan (0,5 kg). 

 

2.2 Teknik monte carlo 

Konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K yang telah diperoleh melalui teknik spektroskopi 

gamma selanjutnya digunakan untuk menghitung dosis radiasi gamma pada jarak 1 m di 

atas permukaan tanah menggunakan MCNP5. Untuk melakukan simulasi dengan MCNP5 

diperlukan tiga inputan yaitu model geometri, model sumber radiasi, dan model laju cacah. 

Geometri yang dimasukkan meliputi tanah, udara, dan detektor titik dengan posisi 1 m di 

atas permukaan tanah. Geometri pengukuran diperlihatkan pada Gambar 2 dan komposisi 

material tanah sebagai inputan MCNP5 diperlihatkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi material udara dan tanah berdasarkan fraksi berat [3]  

 

Unsur Udara (0,0012 g/cm3) Tanah (1,13 g/cm3) 

Oksigen  0,21 0,34 

Nitrogen  0,78  

Argon  0,008  

Natrium  0,01 

Magnesium  0,10 

Alumunium  0,03 

Silikon  0,18 

Sulfur  0,03 

Kalsium   0,01 

Besi   0,29 

Nikel  0,01 

 

Input MCNP5 selanjutnya adalah sumber radiasi. Dalam simulasi ini sumber radiasi 

yang dimodelkan berupa tanah berbentuk piringan dengan jari-jari 300 cm dan tebal 30 cm. 

Radiasi yang dipancarkan adalah sinar gamma dengan energi yang dihasilkan dari 238U dan 

anak luruhnya, 232Th dan anak luruhnya, serta 40K, dan arah berkas isotropik. Jumlah sinar 

gamma dalam MCNP5 dinormalisasi berdasarkan nilai konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K 

yang diperoleh dari pengukuran dengan spektrometer gamma.   

 

 
 

Gambar 2. Model geometri pengukuran dosis radiasi gamma terestrial 
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Untuk mendapatkan keluaran berupa laju dosis maka dalam simulasi dengan MCNP5 

digunakan beberapa tally, diantaranya adalah tally fluks detektor (F5), tally energi dosis 

(DE), dan tally fungsi dosis (DF). Tally F5 digunakan untuk memberikan keluaran MCNP5 

berupa nilai fluks di detektor [4]. Perumusan matematik yang dilakukan oleh MCNP5 

dalam menghitung fluks di detektor titik diperlihatkan pada persamaan (4).   

 

( )tEprdtdEF
ji tE

,,5 φ∫∫=    (cm-2) .........(4)    

 

Dalam pemodelan ini beberapa detektor bentuk titik ditempatkan 1 m di atas 

permukaan tanah. Nilai fluks yang diperoleh dari keluaran MCNP5 selanjutnya dikonversi 

menjadi laju dosis menggunakan tally energi dosis (DEn) dan tally fungsi dosis (DFn) [4]. 

Nilai di dalam kedua tally tersebut diambil dari faktor konversi fluks ke dalam laju dosis 

gamma yang dikeluarkan ICRP (ICRP-21) dengan nilai sebagaimana diperlihatkan Tabel 

2.  

Tabel 2. Faktor konversi fluks gamma ke laju dosis menurut ICRP-21 [5]. 

DE (MeV) DF (nSv/jam)/(γ /cm2,s) 

0,04 1,56E+00 

0,05 1,20E+00 

0,06 1,11E+00 

0,08 1,20E+00 

0,1 1,47E+00 

0,15 2,38E+00 

0,2 3,45E+00 

0,3 5,56E+00 

0,4 7,69E+00 

0,5 9,09E+00 

0,6 1,14E+01 

0,8 1,47E+01 

1,0 1,79E+01 

1,5 2,44E+01 

2,0 3,03E+01 

3,0 4,00E+01 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K di dalam tanah ditentukan menggunakan spektrometer 

gamma, hasilnya diperlihatkan pada Tabel 3. Konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K yang 

diperoleh dari hasil pengukuran kelima cuplikan tidak sama karena sebaran radionuklida 

tersebut di alam tidak merata [6]. Konsentrasi rata-rata 238U, 232Th, dan 40K dari cuplikan 

tanah selanjutnya digunakan untuk pemodelan sumber radiasi tanah.  

 

Tabel 3. Konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K dalam cuplikan tanah di kawasan PTNBR 

Konsentrasi (Bq/kg) 
No. Cuplikan

238U 232Th 40K 

1. A 22,1 32,6 95,5 

2. B 13,8 31,3 93,1 

3. C 9,7 22,3 88,2 

4. D 12,3 30,7 102,9 

5. E 13,2 32,3 71,0 

Rata-rata 14,2 29,8 90,1 

 

Dalam simulasi MCNP5 maka tanah dimodelkan sebagai sebuah sumber radiasi 

dengan energi gamma dari nuklida 238U, 232Th, dan 40K beserta anak luruhnya dengan 

pancaran berkas ke segala arah. Jumlah sinar gamma disesuaikan dengan nilai aktivitas 

total dari 238U, 232Th, dan 40K yang diperoleh dari pengukuran menggunakan spektrometer 

gamma. Selama perjalanannya dari “sumber” tanah hingga ke detektor, sinar gamma 

mengalami penyerapan oleh material yang dilaluinya yaitu serapan diri oleh tanah dan 

serapan udara.  

Program MCNP5 setelah diberikan inputan berupa geometri detektor dan tanah, 

model sumber radiasi, dan model laju dosis selanjutnya dijalankan menggunakan PC CPU 

634 MHz, RAM 256 MB dengan sistem operasi windows-XP. Simulasi MCNP5 dilakukan 

untuk menentukan laju dosis gamma di detektor dengan ketinggian 1 m dari permukaan 

tanah. 

Model sumber radiasi dalam simulasi MCNP5 ini adalah sinar gamma yang 

dihasilkan dari tanah. Konsentrasi nuklida 238U, 232Th, dan 40K serta anak luruhnya yang 

ada di dalam tanah akan menghasilkan sejumlah energi gamma sebagaimana diperlihatkan 

pada Tabel 4. Energi tersebut merupakan energi gamma dari nuklida 238U, 232Th, dan 40K  

serta anak luruh 238U dan 232Th dalam tanah yang memiliki luas permukaan 28,3 m2 dan 
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kedalaman 30 cm. Konsentrasi anak luruh 238U dan 232Th yang ada di dalam tanah adalah 

dengan asumsi telah terjadi peluruhan selama 1 juta tahun. Dengan lama waktu peluruhan 

ini konsentrasi 238U dan 232Th dengan anak luruhnya telah setimbang.   

 

Tabel 4. Radiasi gamma dari ”sumber” tanah 

Energi (MeV) Kuat sumber (γ /s) Kelimpahan (%) 

0,04 2,95E+06 0,005 

0,05 4,17E+07 0,095 

0,06 3,88E+07 0,106 

0,08 3,08E+08 1,123 

0,1 7,50E+07 0,342 

0,15 1,31E+07 0,09 

0,2 2,42E+08 2,206 

0,3 2,38E+08 3,259 

0,4 3,09E+08 5,639 

0,5 5,42E+07 1,236 

0,6 4,73E+08 12,941 

0,8 1,69E+08 6,178 

1 4,25E+08 19,349 

1,5 2,04E+08 13,933 

2 2,12E+08 19,361 

3 1,03E+08 14,138 

 

Berdasarkan model geometri sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2 dengan 

radiasi gamma dari tanah sebagaimana pada Tabel 4 diperoleh fluks gamma di detektor 

melalui perhitungan monte carlo sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 5.  

Dalam perhitungan MCNP5, keluaran berupa fluks gamma di detektor bentuk titik 

dianggap baik jika memiliki kesalahan statistik di bawah 5% (<0,05) [4]. Untuk 

mendapatkan nilai kesalahan statistik < 0,05 pada energi gamma < 0,4 MeV memerlukan 

waktu yang cukup lama karena jumlah partikel simulasi harus cukup besar yaitu sekitar 

2x105 partikel.  Untuk  jumlah tersebut dengan fasilitas komputer yang digunakan 

diperlukan waktu sekitar 0,5 menit. Peluang didapatkannya gamma dengan energi <0,4 

MeV dari “sumber” tanah ke detektor sangat kecil karena faktor serapan diri dari matrik 
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tanah terhadap energi tersebut cukup besar. Setelah fluks dari masing-masing kelompok 

energi gamma diperoleh maka dengan dengan persamaan (5) diperoleh laju dosis gamma 

19,5 nSv/jam.  

 

Tabel 5. Hasil perhitungan fluks dengan MCNP5 

Energi (MeV) Fluks gamma (cm-2) Kesalahan statistik 

0,04 7,45E-09 0,046 

0,05 1,35E-08 0,042 

0,06 2,26E-08 0,034 

0,08 5,27E-08 0,041 

0,1 8,87E-08 0,023 

0,15 2,03E-07 0,022 

0,2 3,16E-07 0,018 

0,3 5,05E-07 0,025 

0,4 6,16E-07 0,013 

0,5 7,15E-07 0,009 

0,6 8,02E-07 0,010 

0,8 9,31E-07 0,009 

1 1,02E-06 0,008 

1,5 1,18E-06 0,007 

2 1,28E-06 0,008 

3 1,42E-06 0,007 
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Hasil perhitungan dengan MCNP5 tersebut selanjutnya dibandingkan dengan hasil 

perhitungan menurut  UNSCEAR [2]. Berdasarkan Persamaan (1) maka dosis efektif di 

udara H (nSv/jam) adalah; 

 

FAAAH KThU ×++= )0417,0604,0462,0(                                       ….(6) 
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dengan F adalah faktor konversi dosis serap di udara ke dosis efektif yaitu 0,7 Sv/Gy [7], 

AU adalah konsentrasi 238U, ATh  adalah konsentrasi 232Th, dan AK adalah konsentrasi 40K. 

Dengan memasukkan nilai konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K yang diperlihatkan pada Tabel 

3 ke persamaan (6) maka diperoleh laju dosis gamma 19,9 nSv/jam.  

Perbedaan kecil dari hasil perhitungan melalui simulasi MCNP5 dibandingkan 

dengan hasil perhitungan menggunakan persamaan yang direkomendasikan UNSCEAR 

menunjukkan bahwa teknik monte carlo cukup baik digunakan dalam penentuan laju dosis 

terrestrial. Dengan teknik monte carlo, konsentrasi 238U, 232Th, dan 40K di dalam tanah 

yang diperoleh melalui spektroskopi gamma dapat dengan baik digunakan untuk 

menentukan laju dosis gamma terrestrial.  

 

4. Kesimpulan  

Program MCNP5 dapat diaplikasikan secara baik untuk menghitung laju dosis gamma 

dari tanah. Untuk kasus pengukuran radioaktivitas tanah di kawasan PTNBR dengan 

konsentrasi rata-rata 238U, 232Th, dan 40K adalah 14,2 Bq/kg,  29,8Bq/kg, dan 90,1 Bq/kg 

maka dosis radiasi gamma terrestrial hasil simulasi MCNP5 adalah 19,5 nSv/jam. Jika 

dihitung menggunakan persamaan empirik UNSCEAR maka diperoleh laju dosis gamma 

19,9 nSv/jam. Perbedaan hasil simulasi MCNP5 dengan perumusan empirik UNSCEAR 

sebesar 1,8 % menunjukkan  metode spektrometri gamma dengan teknik monte carlo 

cukup baik digunakan untuk penentuan dosis radiasi gamma terrestrial.  
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