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ABSTRAK 
 
 SIMULASI EFISIENSI DETEKTOR GERMANIUM DI LABORATORIUM AAN PTNBR DENGAN METODE 
MONTE CARLO MCNP5. Dalam identifikasi dan pengukuran konsentrasi unsur dengan teknik analisis aktivasi neutron 
(AAN) diperlukan spektrometer gamma dengan efisiensi yang telah diukur. Efisiensi detektor germanium untuk sinar gamma 
di lab AAN PTNBR telah dihitung dengan simulasi menggunakan metode Monte Carlo program komputer MCNP5. Untuk 
menyimulasikannya dibutuhkan inputan berupa model geometri detektor, model sumber radiasi, dan model pulsa cacah. 
Pemodelan geometri detektor dilakukan untuk detektor REGe model GR2519 dan SEGe model GC1519 di lab AAN PTNBR. 
Efisiensi relatif hasil simulasi untuk detektor REGe adalah 24,3 ± 1,4 % dan SEGe adalah 15,4 ± 1,1 % terhadap detektor 
NaI(Tl) 3”x3”. Detektor germanium jenis REGe memiliki kurva efisiensi lebih lebar daripada SEGe. Detektor REGe 
memiliki efisiensi cukup tinggi untuk energi gamma rendah hingga 10 keV, sementara untuk jenis SEGe hanya tinggi untuk 
energi minimum 40 keV. Dari simulasi juga telah ditampilkan kurva efisiensi detektor REGe dan SEGe untuk berbagai jarak 
sumber-detektor dalam bentuk grafik.  
 
Kata kunci : Detektor germanium, efisiensi, simulasi, MCNP5 
 
ABSTRACT 
 
 SIMULATION OF GERMANIUM DETECTOR EFFICIENCY ON PTNBR NAA LABORATORY USING MONTE 
CARLO METHOD MCNP5. In element identification and concentration measurement using Neutron Activation Analysis 
(NAA) technique is need gamma spectrometer with detector efficiency determined. The determination of detector efficiency 
for gamma ray in PTNBR NAA laboratory have been done using Monte Carlo method. In this Monte Carlo simulation we 
used MCNP5 computer code. The inputs needed for MCNP5 simulation are germanium detector geometry, definition of 
radiation source, and pulse count model. The detector geometry model are REGe with type of GR2519 and SEGe with type of 
GC1519. Simulation result showed that relative efficiency of REGe detector is 24,3 ± 1,4 %  and SEGe is 15,4 ± 1,1 % of 
NaI(Tl) 3”x3” detector. It also shown that REGe detector have efficiency curve wider than SEGe detector. The efficiency of 
REGe detector is high in low energy gamma since 10 keV, than SEGe detector since 40 keV. REGe and SEGe detector 
efficiency curve for various source-detector distance have been showed in the graphic from this simulation.   
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PENDAHULUAN 
alah satu teknik yang cukup handal dalam 
identifikasi dan pengukuran konsentrasi unsur 
adalah analisis aktivasi neutron (AAN). Dalam 

teknik AAN atom-atom di dalam cuplikan 
diaktivasi  menggunakan radiasi neutron. Atom 
yang teraktivasi akan menghasilkan sinar gamma 
baik langsung maupun tidak langsung, yaitu dari 
anak luruhnya. Sinar gamma yang dihasilkan 
selanjutnya digunakan untuk identifikasi dan 
pengukuran konsentrasi unsur. Identifikasi dan 
pengukuran konsentrasi unsur dengan 
memanfaatkan sinar gamma dilakukan di dalam 
perangkat yang disebut dengan spektrometer 
gamma. Spektrometer gamma merupakan 
perangkat yang sangat penting di dalam teknik 
AAN.  
 Kemampuan spektrometer gamma dalam 
melakukan pengukuran sangat bergantung kepada 

kualitas analisis spektrum gamma yang dihasilkan. 
Kualitas spektrum gamma ditentukan salah satunya 
dari daya pisah detektor terhadap energi gamma. 
Sejak ditemukannya detektor jenis semikonduktor 
seperti germanium, metode pengukuran dengan 
memanfaatkan spektrometer gamma menjadi lebih 
berkembang pesat dan pengukuran unsur 
menggunakan teknik AAN menjadi mudah 
dilakukan. 
 Untuk dapat melakukan pengukuran maka 
detektor germanium harus diukur nilai efisiensi 
detektor terhadap sinar gamma. Penentuan efisiensi 
umumnya dilakukan melalui kalibrasi 
menggunakan sumber standar. Namun penentuan 
efisiensi detektor menggunakan sumber standar 
memiliki beberapa kesulitan. Diantaranya adalah 
kesulitan dalam mendapatkan standar untuk 
beragam cuplikan dan kesulitan dalam membuat 
kurva efisiensi untuk setiap posisi cuplikan dalam 
rak.  

S 

 
 

Tema : Peran Teknik AAN di bidang Industri, Kesehatan, 
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 Selain dengan sumber standar, efisiensi detektor 
juga dapat ditentukan menggunakan model 
perhitungan maupun melalui simulasi. Salah satu 
metode perhitungan yang dapat digunakan adalah 
monte carlo dengan program komputer Monte 
Carlo N-Particle version 5 (MCNP5).  
 

 
Gambar 1. Spektrometer gamma dengan detektor 

germanium di lab AAN PTNBR 
 
 MCNP5 merupakan perangkat lunak komputer 
menggunakan metode monte carlo yang 
diaplikasikan untuk menghitung perjalanan partikel 
yaitu neutron, foton, dan elektron [1]. Suatu 
program komputer yang telah teruji baik dalam 
menyimulasi perjalanan partikel maupun foton di 
dalam material. Perangkat lunak ini dikerjakan oleh 
tim monte carlo X-5 (2003) dari Laboratorium 
Nasional Los Alamos, USA. Metode monte carlo 
merupakan metode numerik statistik yang 
digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
yang tidak dimungkinkan diselesaikan secara 
analitik yaitu dengan menyimulasikan bilangan 
acak.  
 
TATA KERJA  
 Untuk melakukan simulasi efisiensi pada 
detektor germanium menggunakan MCNP5 
dibutuhkan beberapa inputan. Inputan tersebut 
adalah; geometri detektor, definisi sumber radiasi, 
dan pulsa cacahan.  
Model geometri detektor 
 Di lab AAN PTNBR terdapat dua spektrometer 
gamma dengan dua buah detektor germanium. Dua 
detektor tersebut adalah jenis Reverse Electrode 
Coaxial Germanium Detectors (REGe) dengan 
model GR2519 dan Standard Electrode Coaxial 
Germanium Detectors (SEGe) dengan model 
GC1519. Kedua detektor tersebut merupakan 
produk Canberra. Berdasarkan modelnya yaitu 
GR2519 maka detektor tersebut memiliki bentuk 
kristal germanium koaksial, efisiensi relatif 25% 
dan resolusi energi 1,9 keV pada energi gamma 
1,333 MeV. Sementara GC1519 memiliki bentuk 

kristal germanium koaksial, efisiensi relatif 15% 
dan resolusi energi 1,9 keV pada energi gamma 
1,333 MeV. Geometri dan material dari detektor 
menjadi sangat penting dalam simulasi karena 
interaksi foton gamma dengan atom-atom 
germanium yang membentuk pulsa cacahan terjadi 
di dalam material detektor.   

 
Gambar 2. Konfigurasi detektor germanium, (a) jenis 

REGe dan (b) jenis SEGe 
 
 Dalam penentuan efisiensi detektor 
menggunakan MCNP5, geometri detektor 
germanium harus dimodelkan sebagai inputan. 
Setiap interaksi partikel dengan atom-atom di 
dalam material detektor germanium yang telah 
dimodelkan geometrinya akan dihitung oleh secara 
statistik oleh MCNP5. Perhitungan MCNP5 
dimulai sejak partikel tersebut ”lahir” hingga 
partikel tersebut membentuk pulsa cacahan atau 
berakhir ”mati”. Dalam simulasi MCNP5 maka 
ruang antara perisai dengan detektor juga 
dimodelkan karena seluruhnya memberikan 
pengaruh dalam pencacahan terutama akibat 
hamburan balik foton. Tampilan geometri detektor 
germanium dalam MCNP visual editor 
diperlihatkan pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Geometri detektor germanium dalam MCNP 

Visual Editor 
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Table 1. Data detektor REGe untuk input MCNP5 
[2] 

Komponen Densitas 
(g/cc) 

Dimensi 
(mm) 

Kristal Ge (diameter)  5,323 55,5 

 
 

Tema : Peran Teknik AAN di bidang Industri, Kesehatan, 
Lingkungan dan Forensik dalam Pembangunan Nasional 

Kristal Ge (tinggi)  5,323 53 
Window Be (tebal) 1,848 0,6 
Penutup Al (diameter) 2,707 76 
Penutup Al (tebal)  2,707 1 
Vakum (detektor-window)  0 5 

 
Table 2. Data detektor SEGe untuk input MCNP5 

[3] 

Komponen Densitas 
(g/cc) 

Dimensi 
(mm) 

Kristal Ge (diameter)  5,323 51 
Kristal Ge (tinggi)  5,323 31,5 
Layer litium (tebal) 0,53 0,5  
Window Al (tebal) 0,2 0,6 
Penutup Al (diameter) 2,707 76 
Penutup Al (tebal)  2,707 1 
Vakum (detektor-window)  0 5 

 
Model sumber radiasi 
 Setelah memodelkan geometri detektor dan 
komponen lain maka input MCNP5 selanjutnya 
adalah model sumber radiasi. Untuk 
menyimulasikan perjalanan radiasi maka harus 
didefinisikan terlebih dahulu sumber radiasi. Dalam 
simulasi ini sumber radiasi yang dimodelkan 
berupa sumber titik dengan jarak detektor yang 
divariasi. Model sumber radiasi dalam MCNP5 
diistilahkan dengan ”definisi sumber”. Definisi 
sumber yang diperlukan sebagai inputan MCNP5 
adalah jenis partikel yang dipancarkan, energi, 
kelimpahan partikel, arah berkas partikel, dan 
geometri yang meliputi posisi dan bentuk sumber.  

 

Gambar 4. Geometri sumber dan detektor Ge dalam 
pengukuran efisiensi relatif 

 
 Untuk menentukan efisiensi absolut dan relatif 
detektor germanium digunakan sumber Co-60 
berbentuk titik dengan aktivitas yang telah 
diketahui dan ditempatkan pada jarak 25 cm dari 
permukaan detektor sebagaimana diperlihatkan 
pada Gambar 4 [4]. Efisiensi absolut detektor 
germanium diperoleh dari nilai cacah pada energi 
1,333 MeV dibagi dengan nilai aktivitas sumber 

Co-60. Adapun nilai efisiensi relatif diperoleh 
melalui perbandingan dengan simulasi efisiensi 
absolut detektor NaI(Tl) untuk kondisi yang sama. 
 Dalam penggunaan spektrometer gamma untuk 
pengukuran umumnya cuplikan ditempatkan dalam 
rak sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 5. Hal 
tersebut dilakukan untuk menyesuaikan tingkat 
radiasi dan penunjukan dead time. Untuk dapat 
melakukan pengukuran maka nilai efisiensi 
detektor dari masing-masing posisi sumber dalam 
rak harus diketahui. 
 

 

Gambar 5. Penempatan sumber 
 
Model pulsa cacah 
 Untuk mendapatkan keluaran MCNP5 berupa 
nilai cacah maka dilakukan pemodelan pulsa cacah. 
Dalam pemodelan ini digunakan beberapa jenis 
tally diantaranya tally energi (E8) dan tally pulsa 
untuk foton (F8p). Tally E8 merupakan bin energi 
yang ditentukan untuk menampilkan nilai cacahan 
pada rentang energi tertentu. Tally F8p akan 
memberikan keluaran MCNP5 berupa nilai cacahan 
hasil interaksi foton dengan kristal detektor. 
Dengan tally yang diberikan maka MCNP5 akan 
mengeluarkan hasil berupa nilai cacah pada tiap-
tiap bin energi yang ditentukan dan nilai 
ketidakpastiannya [5].   
 Nilai cacah pada tiap bin energi yang ditentukan 
selanjutnya digunakan untuk membuat kurva 
efisiensi. Hasil tersebut dapat juga diplot ke dalam 
bentuk grafik cacahan sebagai fungsi energi 
sehingga tampil sebagai spektrum gamma setelah 
sebelumnya dinormalisasi dengan nilai aktivitas. 
Dari hasil ini dapat pula dilakukan perbandingan 
antara efisiensi hasil simulasi MCNP5 dengan 
pengukuran atau membandingkan spektrum gamma 
hasil simulasi dengan spektrum gamma hasil 
pencacahan sesungguhnya.   
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Program MCNP5 setelah diberikan inputan 
berupa model geometri detektor, model sumber 
radiasi, dan model pulsa cacah selanjutnya di-
running menggunakan komputer PC CPU 2,67 
GHz, RAM 240 MB dengan sistem operasi 
windows-XP. Simulasi MCNP5 dilakukan untuk 
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menentukan efisiensi relatif detektor REGe dan 
SEGe, efisiensi fotopeak sebagai fungsi energi, dan 
efisiensi sebagai fungsi energi untuk beberapa 
posisi jarak sumber-detektor. 
 Simulasi pertama adalah menentukan efisiensi 
relatif detektor. Simulasi dilakukan dengan 
membuat geometri sumber Co-60 pada jarak 25 cm 
dari permukaan detektor REGe, SEGe, dan NaI(Tl) 
3”x3”. Spektrum gamma dari Co-60 hasil simulasi 
untuk detektor NaI(Tl), REGe, dan SEGe 
diperlihatkan pada Gambar 6. Hasil simulasi 
memperlihatkan bahwa efisiensi relatif detektor 
REGe adalah 24,3 ± 1,4 %, sedangkan SEGe 
adalah 15,4 ± 1,1 %. Hasil tersebut mendekati nilai 
sertifikat untuk efisiensi relatif detektor yaitu 25 % 
untuk REGe dan 15 % untuk SEGe. 
 Simulasi kedua adalah menentukan efisiensi 
detektor REGe dan SEGe sebagai fungsi energi. 
Simulasi dilakukan dengan membuat geometri 
sumber multi energi gamma di permukaan detektor. 
Hasil simulasi kurva efisiensi sebagai fungsi energi 
diperlihatkan pada Gambar 7. 
 Hasil simulasi menunjukkan adanya perbedaan 
bentuk kurva efisiensi antara detektor germanium 
jenis REGe dan SEGe terutama pada daerah energi 
gamma < 100 keV. Detektor germanium jenis 
REGe memiliki kurva efisiensi lebih lebar daripada 
SEGe. Detektor REGe memiliki efisiensi cukup 
tinggi untuk energi gamma rendah hingga 10 keV, 
sementara untuk jenis SEGe hanya tinggi untuk 
energi di atas 40 keV.   
 

 
Gambar 6. Simulasi spektrum Co-60 jarak 25 cm dari 

permukaan detektor NaI(Tl), REGe, dan 
SEGe 

 
Gambar 7. Efisiensi detektor REGe dan SEGe sebagai 

fungsi energi 

 
Gambar 8. Efisiensi REGe hasil MCNP5 dan 

pengukuran 
 
 Perbandingan hasil simulasi dengan pengukuran 
sebenarnya hanya dilakukan untuk beberapa energi 
gamma dikarenakan keterbatasan sumber standar. 
Perbandingan efisiensi hasil simulasi dengan 
pengukuran untuk detektor REGe dengan posisi 
sumber di permukaan detektor diperlihatkan pada 
Gambar 8. Diperlihatkan bahwa hasil pengukuran 
sesuai dengan hasil simulasi. Efisiensi relatif 
detektor REGe hasil pengukuran adalah 24,7 ± 1,2 
%. Perbandingan efisiensi hasil simulasi dengan 
pengukuran untuk detektor SEGe dengan posisi 
sumber di permukaan detektor diperlihatkan pada 
Gambar 9. Diperlihatkan bahwa hasil pengukuran 
memiliki nilai sedikit lebih rendah dari hasil 
simulasi. Efisiensi relatif detektor SEGe hasil 
pengukuran juga lebih rendah yaitu 12,3 ± 0,8 %. 
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Gambar 9. Efisiensi SEGe hasil MCNP5 dan 

pengukuran 
 
 Simulasi ketiga adalah menampilkan efisiensi 
fotopeak sebagai fungsi energi untuk beberapa 
posisi jarak sumber-detektor. Sumber diposisikan 
dalam rak sebagaimana kondisi sesungguhnya saat 
pengukuran. Kurva efisiensi untuk variasi jarak 
sumber dengan detektor diperlihatkan pada Gambar 
10 dan 11.  

 
Gambar 10. Efisiensi REGe sebagai fungsi energi 

untuk beberapa jarak sumber-detektor 
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Gambar 11. Efisiensi SEGe sebagai fungsi energi 
untuk beberapa jarak sumber-detektor 

 

 Dikarenakan pemancaran fluks berbentuk bola 
maka posisi sumber yang makin menjauhi detektor 
akan memberikan fluks foton yang makin sedikit 
akibatnya cacahan menjadi lebih kecil. Hal ini 
menyebabkan efisiensi fotopeak menurun 
berbanding terbalik dengan jarak sumber-detektor. 
 
KESIMPULAN  
 Program MCNP5 dapat diaplikasikan secara 
baik untuk menghitung efisiensi detektor REGe 
model GR2519 dan SEGe model GC1519 di lab 
AAN PTNBR. Hasil simulasi memperlihatkan 
bahwa efisiensi relatif detektor REGe adalah 25,2 ± 
0,6 %, sedangkan SEGe adalah 14,8 ± 0,4 % 
terhadap detektor NaI(Tl) 3”x3”. Detektor 
germanium jenis REGe memiliki kurva efisiensi 
lebih lebar daripada SEGe. Detektor REGe 
memiliki efisiensi cukup tinggi untuk energi 
gamma rendah hingga 10 keV, sementara untuk 
jenis SEGe hanya tinggi untuk energi di atas 40 
keV. Kurva efisiensi detektor REGe dan SEGe 
untuk beragam jarak sumber-detektor telah 
disajikan dalam bentuk grafik yang 
memperlihatkan penurunan efisiensi terhadap jarak. 
Hasil kurva efisiensi kedua detektor untuk beragam 
jarak sumber-detektor dapat digunakan teknik AAN 
dalam perhitungan konsentrasi nuklida.  
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