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ABSTRAK 
 

SIMULASI KURVA EFISIENSI DETEKTOR GERMANIUM UNTUK SINAR GAMMA ENERGI 

RENDAH DENGAN METODE MONTE CARLO MCNP5. Simulasi penentuan efisiensi detektor germanium 

untuk gamma energi rendah telah dilakukan menggunakan metode Monte Carlo dengan program komputer 

MCNP5. Untuk melakukan simulasi dibutuhkan inputan MCNP5 berupa model geometri detektor, model sumber 

radiasi, dan model pulsa cacah. Pemodelan geometri detektor ini hanya untuk detektor REGe tipe GR2519 dan 

SEGe tipe GC1519 di Lab. AAN PTNBR. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa efisiensi detektor REGe lebih 

lebar daripada SEGe. Efisiensi REGe mulai menurun secara tajam pada energi gamma <10 keV. Namun demikian 

masih dimungkinkan untuk digunakan pada pengukuran gamma energi rendah mulai 4 keV. Perbedaan jenis 

material window pada detektor REGe memberikan pengaruh pada bentuk kurva terutama pada energi gamma 11 – 

15 keV. Detektor REGe dapat digunakan secara baik untuk pengukuran energi gamma rendah hingga 15 keV. 

Adapun efisiensi detektor SEGe mulai muncul pada energi 30 keV dan mencapai orde 10
-2

 pada energi 40 keV. 

Untuk itu detektor SEGe dapat digunakan secara baik untuk pengukuran energi gamma rendah mulai energi 40 keV. 

 

Kata kunci : Detektor germanium, efisiensi, gamma energi rendah, simulasi, MCNP5 

 

 

ABSTRACT 
 

SIMULATION OF EFFICIENCY CURVE ON GERMANIUM DETECTOR FOR LOW ENERGY GAMMA 

RAY USING MONTE CARLO METHOD MCNP5. Simulation of efficiency calibration on germanium detector 

have been done using Monte Carlo method. In this simulation we used MCNP5 computer code. The inputs needed 

for MCNP5 are germanium detector geometry, source definition of radiation source or sample, and pulse count 

model. The detector geometry model are REGe with type of GR2519 and SEGe with type of GC1519 in NAA 

laboratory PTNBR. Simulation result shows that REGe detector efficiency significantly decrease for gamma energy 

<10 keV, but it still can be used up to energy of 3 keV. It is observed that different  window material may influence 

the efficiency curve shape especially for gamma energy of 11 – 15 keV. The REGe detector can be used to measure 

of low energy gamma up to15 keV. Meanwhile efficiency of SEGe detector are increase at energy 30 keV and 

efficiency have 10
-2

 value of 40 keV. Therefore,  SEGe detector can be used  to measure low energy gamma ray up 

to 40 keV. 

 

Keywords : Germanium detector, efficiency, low energy gamma, simulation, MCNP5 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Untuk melakukan identifikasi radionuklida 

dan pengukuran radioaktivitas maka paling 

mudah dilakukan menggunakan spektrometer 

gamma. Disamping merupakan radiasi yang 

cukup banyak dihasilkan dari radionuklida, sinar 

gamma juga memiliki daya tembus besar 

sehingga dalam pengukurannya tidak diperlukan 

preparasi cuplikan yang rumit. Kelebihan ini 

menjadikan teknik spektrometri gamma cukup 

efektif dalam identifikasi dan pengukuran 

aktivitas radionuklida.  

Keberhasilan pengukuran dengan 

spektrometri gamma sangat bergantung pada 

kualitas analisis spektrum gamma yang 

dihasilkan. Kualitas spektrum gamma salah 
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satunya ditentukan dari daya pisah energi 

gamma oleh detektor. Untuk itu keberadaan 

detektor yang memiliki daya pisah tinggi 

menjadi sesuatu yang sangat dicari. Penemuan 

detektor jenis semikonduktor seperti germanium 

menjadikan metode pengukuran dengan teknik 

spektrometri berkembang lebih pesat. Meski 

memiliki efisiensi lebih rendah dari detektor 

sintilasi NaI(Tl) namun germanium memiliki 

daya pisah tinggi, sehingga menjadikannya 

sangat baik digunakan dalam spektrometri 

gamma. 

Untuk dapat melakukan pengukuran maka 

detektor germanium terlebih dahulu harus 

ditentukan efisiensinya. Penentuan efisiensi 

umumnya dilakukan dengan kalibrasi sumber 

standar, atau juga dapat ditentukan dengan 

model perhitungan. Penentuan efisiensi detektor 

untuk gamma energi rendah dengan sumber 

standar memiliki beberapa kesulitan. 

Diantaranya adalah kesulitan mendapatkan 

standar yang menghasilkan sinar gamma energi 

rendah. Meskipun ada, tetapi umumnya 

memiliki umur paruh yang pendek. Untuk itu 

dalam penentuan efisiensi detektor germanium 

untuk energi rendah dilakukan menggunakan 

metode perhitungan. Salah satu metode 

perhitungan yang dapat digunakan adalah monte 

carlo dengan salah satu program komputernya 

yaitu Monte Carlo N-Particle version 5 

(MCNP5).  

MCNP5 merupakan perangkat lunak 

komputer berbasis monte carlo yang 

diaplikasikan untuk menghitung perjalanan 

partikel yaitu neutron, foton, dan elektron 
2
. 

Suatu program komputer yang telah teruji baik 

dalam menyimulasi perjalanan partikel maupun 

foton di dalam suatu 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 dengan menyimulasi bilangan acak dan 

digunakan untuk menyelesaikan masalah yang 

sulit secara analitik.  

 

 

 

Gambar 1. Spektrometer gamma dengan 

detektor germanium di Lab. AAN 

PTNBR. 

 

Lab. AAN PTNBR sebagaimana 

diperlihatkan pada Gambar 1 memiliki dua 

spektrometer gamma dengan dua detektor 

germanium yaitu tipe REGe dan SEGe. Kurva 

efisiensi dari detektor REGe dan SEGe memiliki 

bentuk yang berbeda. Dalam  Gambar 2 

diperlihatkan perbedaan bentuk kurva efisiensi 

dari detektor REGe dengan efisiensi relatif 15% 

dan SEGe dengan efisiensi relatif 10% dengan 

jarak sumber 2,5 cm. Dengan simulasi yang 

sama, efisiensi detektor germanium tipe REGe 

dan SEGe untuk energi gamma tinggi telah 

dilakukan dengan hasil yang juga telah 

divalidasi menggunakan sumber standar 
1
. 

Adapun sajian dalam tulisan ini adalah hasil dari 

kegiatan lanjutan yaitu simulasi efisiensi 

detektor germanium untuk energi gamma 

rendah.        
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Gambar 2.  Efisiensi detektor germanium untuk 

jarak sumber 2,5 cm, (a) REGe 

efisiensi relatif 15% dan (b) SEGe 

efisiensi relatif 10%  
3,4

. 

 

 

II.  TATA KERJA  

Untuk melakukan simulasi kurva efisiensi 

pada detektor germanium dengan MCNP5 

dibutuhkan beberapa inputan. Inputan tersebut 

adalah; geometri detektor, definisi sumber 

radiasi, dan pulsa cacahan.  

  

2.1 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 produksi 

Canberra. Berdasarkan modelnya yaitu GR2519, 

detektor tersebut memiliki bentuk kristal 

germanium koaksial, tipe-p, efisiensi relatif 25% 

dan resolusi energi 1,9 keV pada energi gamma 

1,333 MeV. Adapun GC1519 memiliki bentuk 

kristal germanium koaksial, tipe-p, efisiensi 

relatif 15% dan resolusi energi 1,9 keV pada 

energi gamma 1,333 MeV. Geometri detektor 

menjadi penting dalam simulasi karena 

menentukan sudut ruang sinar gamma dari 

sumber ke detektor. Material detektor juga 

penting karena pembentukan pulsa cacahan 

terjadi di dalam detektor akibat interaksi foton 

gamma dengan atom-atom germanium.   

 

 

Gambar 3. Konfigurasi detektor germanium,  

                     (a) jenis REGe dan (b) jenis SEGe. 

 

Setiap interaksi partikel dengan atom di 

dalam material yang telah dimodelkan 

geometrinya akan dihitung secara statistik oleh 

MCNP5. Hasil perhitungan MCNP5 dianggap 

dapat diterima jika memiliki kesalahan statistik 

< 5% 
5
. Perhitungan MCNP5 dimulai sejak 

partikel tersebut ”lahir” hingga partikel tersebut 

membentuk pulsa cacahan atau berakhir ”mati”. 

Dalam simulasi MCNP5 perisai ruang antara 

perisai dengan detektor ikut dimodelkan karena 

memberikan pengaruh yaitu  hamburan balik 

foton. Tampilan geometri detektor germanium 

dalam MCNP visual editor diperlihatkan pada 

Gambar 4. 
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   Gambar 4. Geometri  etector germanium  

            dalam MCNP Visual Editor. 

 

Table 1. Data detector REGe untuk input 

MCNP5 
3
 

 

Komponen 
Densitas 

(g/cc) 
Dimensi 

(mm) 

Kristal Ge (diameter)  5,323 55,5 

Kristal Ge (tinggi)  5,323 53 

Window karbon 

(tebal) 
0,2 0,6 

Penutup Al (diameter) 2,707 76 

Penutup Al (tebal)  2,707 1 

Vakum ( etector-

window)  
0 5 

 

 

Table 2. Data detektor SEGe untuk input 

MCNP5 
4
 

 

Komponen 
Densitas 

(g/cc) 
Dimensi 

(mm) 

Kristal Ge (diameter)  5,323 51 

Kristal Ge (tinggi)  5,323 31,5 

Layer  Ge (Li) (tebal) 5,323 0,5 

Window Al (tebal) 0,2 0,6 

Penutup Al (diameter) 2,707 76 

Penutup Al (tebal)  2,707 1 

Vakum ( detector-

window)  
0 5 

 

2.2 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 multi energi. 

Model sumber radiasi dalam MCNP5 

diistilahkan dengan ”definisi sumber”. Definisi 

sumber yang diperlukan MCNP5 sebagai 

inputan adalah jenis partikel yang dipancarkan, 

energi, kelimpahan partikel, arah berkas 

partikel, dan geometri yang meliputi posisi dan 

bentuk sumber.  

 

2.3 Model pulsa cacah 

Untuk mendapatkan keluaran dari MCNP5 

yang 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 range 

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 telah ditentukan dan 

nilai kesalahannya masing-masing 
5
.   

Nilai cacah pada tiap bin energi yang 

ditentukan selanjutnya dapat digunakan untuk 

membuat kurva efisiensi. Hasil tersebut dapat 

juga dituangkan ke dalam 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.   
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III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program MCNP5 setelah diberikan inputan 

berupa model geometri detektor, model sumber 

radiasi, dan model pulsa cacah selanjutnya 

dijalankan menggunakan komputer PC CPU 

2,67 GHz, RAM 240 MB dengan sistem operasi 

windows-XP. Simulasi MCNP5 dilakukan untuk 

membandingkan bentuk kurva efisiensi detektor 

REGe dan SEGe, pengaruh material window 

pada efisiensi detektor REGe, dan kurva 

efisiensi dari kedua detektor untuk gamma 

energi rendah < 100 keV.  

 

 

 

Gambar 5. Kurva efisiensi REGe dan SEGe. 

 

Simulasi pertama adalah membuat kurva 

efisiensi dari detektor REGe dan SEGe. 

Simulasi dilakukan dengan membuat geometri 

sumber multi energi yang ditempatkan di depan 

detektor. Kurva efisiensi hasil simulasi MCNP5 

diperlihatkan pada Gambar 5.  

Hasil simulasi MCNP5 dengan 

menempatkan sumber di depan masing-masing 

detektor memperlihatkan adanya perbedaan 

bentuk kurva efisiensi antara detektor jenis 

REGe dengan SEGe. Perbedaan bentuk ini 

sangat terlihat pada daerah gamma rendah yaitu 

pada energi 100 keV. Detektor germanium jenis 

REGe memiliki range efisiensi yang lebih lebar 

daripada jenis SEGe. Di samping itu detektor 

REGe pada energi gamma lebih kecil 40 keV 

masih memiliki efisiensi yang cukup tinggi, 

sementara jenis SEGe untuk energi gamma lebih 

kecil dari 40 keV memiliki efisiensi yang 

menurun tajam.   

Bentuk kurva efisiensi detektor REGe pada 

energi gamma 5 – 15 keV sangat dipengaruhi 

jenis bahan window. Dengan simulasi MCNP5 

dapat ditunjukkan perbedaan kurva efisiensi 

antara detektor REGe dengan beberapa bahan 

window yaitu berilium (Be), komposit karbon 

(C), dan alumunium (Al). Perbedaan bentuk 

kurva akibat pengaruh bahan window 

diperlihatkan pada Gambar 6. 

 

 

 

Gambar 6. Kurva efisiensi REGe untuk  

                  material window Be, C, dan Al. 

Simulasi kedua adalah menentukan efisiensi 

energi untuk sinar gamma energi rendah < 100 

keV. Detektor REGe dengan window C 

memiliki efisiensi paling tinggi pada gamma 

energi 10 – 100 keV. Namun upaya untuk 

melakukan kalibrasi efisiensi pada  energi 

gamma rendah  menggunakan sumber standar 

tidak mudah. Umumnya nilai efisiensi pada 

gamma  energi rendah diperoleh melalui 

pendekatan persamaan matematik dari kurva.  
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Disamping jenis bahan dan ketebalan 

window, efisiensi  energi juga dipengaruhi oleh 

posisi dead layer. Sebagaimana diperlihatkan 

pada Gambar 3, energi REGe memiliki dead 

layer yang tebal menyelimuti hole sementara 

energi SEGe memiliki dead layer tebal dengan 

posisi menyelimuti energi. Dengan posisi 

demikian maka  energi  SEGe akan memiliki 

efisiensi yang lebih rendah karena adanya 

serapan sinar gamma oleh dead layer sebelum 

masuk ke  energi. Pada Gambar 7 diperlihatkan 

bahwa efisiensi  energy REGe mulai muncul 

pada 4 keV dengan orde 10
-4

 dan naik secara 

signifikan hingga 10 keV. Untuk itu REGe 

dapat digunakan dalam pengukuran gamma 

rendah mulai  energi 4 keV. Dalam 

penggunaan detektor REGe dihindari 

pengukuran gamma pada energi 11 – 15 keV 

karena adanya penyerapan dari bahan. Dengan 

demikian detektor REGe dapat  digunakan 

secara baik pada pengukuran gamma energi 

rendah mulai 15 keV. 

 

 

 

Gambar 7. Efisiensi detektor REGe untuk energi 

          gamma < 100 keV jarak 2.5 cm. 

Pada Gambar 8 diperlihatkan bahwa 

efisiensi detektor SEGe yang mulai muncul 

pada energi 30 keV dan mencapai orde 10
-2

 pada 

energi 40 keV. Penyebabnya dimungkinkan dari 

penyerapan sinar gamma oleh penutup Al dan 

dead layer Ge (Li). Oleh karena itu detektor 

SEGe masih dimungkinkan digunakan untuk 

pengukuran  gamma hingga energi terendah 30 

keV namun digunakan secara baik pada energi 

rendah mulai 40 keV. 

 

 

 

Gambar 8. Efisiensi detektor SEGe untuk energi 

           gamma < 100 keV jarak 2,5 cm. 

 

IV. 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 detektor REGe 

dapat digunakan untuk pengukuran  gamma 

rendah mulai energi 4 keV. Namun karena 

terdapat serapan gamma signifikan pada energi 

11 – 15 keV maka detektor ini secara baik 

digunakan pada gamma energi rendah mulai 15 

keV. Perbedaan jenis material window pada 

detektor REGe memberikan pengaruh terhadap 

bentuk kurva efisiensi. Untuk pengukuran 

gamma rendah detektor SEGe dapat digunakan 

mulai energi 30 keV, namun secara baik 

digunakan mulai energi 40 keV. Kurva efisiensi 
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selain dipengaruhi ukuran dan bentuk kristal Ge 

juga dipengaruhi oleh jenis bahan dan ketebalan 

window serta posisi dead layer.  
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TANYA JAWAB 

1. Penanya : Gatot Wurdiyanto - PTKMR 

Pertanyaan : 

1. Berapa prosen perbedaan pengukuran 

aktivitas sumber gamma antara simulasi 

Monte Carlo dengan sumber standar? 

Jawaban : Rasito 

1. Kita melakukan validasi hanya pada 

nilai efisiensi relatif untuk detektor jenis 

REGe hasil pengukuran 24,3% 

sedangkan sertifikat 25%, jenis SEGe 

hasil pengukuran 15,4% sedangkan 

sertifikat 15%. 


