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ABSTRAK 

KARAKTERISASI LIMBAH RADIOAKTIF CAIR DENGAN SPEKTROMETER 
GAMMA PORTABEL DAN TEKNIK MONTE CARLO. Karakterisasi limbah radioaktif 

dengan cara identifikasi jenis nuklida dan pengukuran radioaktivitas penting dilakukan untuk 

memudahkan pengelolaan dan penentuan potensi bahaya radiasi. Dalam penelitian ini telah 

dilakukan identifikasi nuklida dan penentuan radioaktivitas menggunakan spektrometer gamma 

portabel detektor NaI(Tl) dan teknik  Monte Carlo. Spektrometer gamma portabel digunakan 

untuk identifikasi nuklida dan menampilkan nilai cacahan sedangkan perhitungan efisiensi 

detektor NaI(Tl) dilakukan menggunakan Monte Carlo dengan program komputer MCNP5. 

Pemodelan detektor NaI(Tl) dalam MCNP5 telah divalidasi menggunakan sumber standar cair 

QCY-44 dalam marinelli 1 liter dengan perbedaan 1,8 % untuk nuklida 
137

Cs  dan 6,8 % untuk 
60

Co. Simulasi MCNP5 diterapkan untuk menghitung efisiensi NaI(Tl) pada pengukuran limbah 

cair yang mengandung nuklida 
137

Cs  dan 
60

Co dalam drum 100 liter. Perbedaan nilai aktivitas 

hasil perhitungan dengan hasil pengukuran menggunakan spektrometer gamma tak langsung 

adalah 7,5 % untuk nuklida 
137

Cs  dan 6,0 % untuk 
60

Co. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

spektrometer gamma portabel dan teknik Monte Carlo dapat digunakan untuk karakterisasi limbah 

radioaktif cair.  

Kata kunci : limbah radioaktif cair, spektrometer gamma, InSpector 1000, Monte Carlo, MCNP5 

 

ABSTRACT 

LIQUID RADIOACTIVE WASTE CHARACTERIZATION USING PORTABEL 
GAMMA SPECTROMETER AND MONTE CARLO TECHNIQUE. Characterization of liquid 

radioactive waste by identifying radionuclide content and activities is very  important in order to 

simplify waste management and to determine the hazard to humans. In the experiment, 

determination of radioactivity by using portable gamma spectrometer NaI(Tl) detector and Monte 

Carlo technique has been carried out. Portable gamma spectrometer was used to identify 

radionuclide based on gamma energy, whereas Monte Carlo with MCNP5 computer code was 

used to calculate the efficiency of NaI(Tl) detector. The MCNP5 modeling for NaI(Tl) efficiency 

has been validated by using liquid reference source QCY-44 in 1 L marinelli beaker. The 

validation result showed that there were difference between the model and measurement, i.e 1,8 % 

for 
137

Cs and 6,8 % for 
60

Co. The simulation has been applied to characterize liquid waste 

contains 
137

Cs  and 
60

Co nuclides in a drum of  100 L. The radioactivity value obtained from the 

model has been compared to the radioactivity value measured by using undirect gamma 

spectrometry, and the differences found were 7,5 % for 
137

Cs  and 6,0 % for 
60

Co nuclides. This 

result shows that portable gamma spectrometer and Monte Carlo technique is applicable to 

characterize liquid radioactive waste.  

Keywords: liquid radioactive waste, gamma spectrometer, InSpector 1000, Monte Carlo, MCNP5 
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PENDAHULUAN 

Aktivitas limbah radioaktif cair 

umumnya ditentukan dengan melakukan 

pencuplikan dan pencacahan menggunakan 

spektrometer gamma maupun pencacah 

lainnya. Metode ini cukup sederhana karena 

hanya diperlukan spektrometer gamma dan 

sumber standar dalam wadah kecil untuk 

menentukan efisiensi. Namun metode ini 

memiliki beberapa kelemahan diantaranya 

kesulitan dalam membuka wadah 

penampung limbah yang telah dikemas dan 

risiko kontaminasi.  

Teknik lain yang tidak memerlukan 

adanya pencuplikan yaitu dengan 

pengukuran langsung menggunakan 

spektrometer gamma portabel. Tetapi dalam 

teknik ini dibutuhkan sumber standar dengan 

bentuk dan ukuran yang sama dengan 

limbah cair dan penampungnya. Membuat 

sumber standar dengan kondisi sama dengan 

limbah cair dan penampungnya tentu sulit 

dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan 

perhitungan efisiensi menggunakan cara 

yang lain.        

Salah satu teknik yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut adalah dengan 

simulasi. Efisiensi dapat ditentukan dengan 

model perhitungan dan simulasi, salah satu 

simulasi yang dapat digunakan adalah 

metode Monte Carlo. Dengan menentukan 

efisiensi dari suatu detektor dan juga 

pemodelan serapan oleh material dan wadah 

maka nilai aktivitas dari suatu sumber 

radiasi dengan beragam bentuk dapat 

dianalisis [1].    

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). MCNP5 merupakan perangkat 

lunak komputer berbasis Monte Carlo yang 

diaplikasikan untuk menghitung perjalanan 

partikel neutron, foton, dan elektron di 

dalam suatu materi. Perangkat lunak ini 

dikerjakan oleh tim Monte Carlo X-5 (2003) 

dari Laboratorium Nasional Los Alamos [2]. 

TATA KERJA  

Pada penelitian ini akan dilakukan 

karakterisasi limbah radioaktif cair 

menggunakan teknik spektrometri gamma 

langsung dan teknik Monte Carlo. Teknik 

spektroskopi gamma langsung dilakukan 

menggunakan spektrometer gamma 

portabel.  

Pengukuran dengan spektrometer gamma 

portabel 

Spektrometer gamma portabel yang 

digunakan untuk karakterisasi limbah cair di 

Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan 

Radiometri adalah InSpector 1000 produksi 

Canberra. Pada InSpector 1000 ini 

menggunakan bahan detektor NaI(Tl) 

ukuran 2x2 inci [3]. Untuk menentukan jenis 

radionuklida dan nilai cacahan maka 

InSpector 1000 harus dikalibrasi energi, 

sehingga spektrum cacahan sebagai fungsi 

energi. 

Penggunaan InSpector 1000 untuk 

karakterisasi limbah radioaktif diperlihatkan 

pada Gambar 1. Detektor NaI(Tl) 

ditempatkan pada posisi tertentu maka dari 

pencacahan InSpector 1000 akan dihasilkan 

spektrum energi dan dosis radiasi gamma. 

InSpector 1000 sebenarnya dapat digunakan 

untuk menentukan aktivitas radionuklida 

yang teridentifikasi karena telah diberikan 

beberapa bentuk kurva efisiensi. Namun 

efisiensi tersebut hanya mengakomodasi 

beberapa geometri sumber. Untuk 

pengukuran dengan sumber dengan geometri 

yang berbeda dan beragam maka kurva 

efisiensi harus ditentukan sendiri 

berdasarkan geometri sumber yang diukur. 
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Gambar 1. Karakterisasi limbah aktif cair di fasilitas pengelolaan limbah PTNBR dengan 

InSpector 1000 

 

Dalam melakukan karakterisasi 

limbah radioaktif, harus diketahui jenis dan 

aktivitas masing-masing radionuklida. 

Aktivitas (A) radionuklida dihitung 

menggunakan persamaan:   

tI

N
A

sg

⋅⋅
=

γ
ε

  (Bq)         (1)               

 dengan Nsg adalah nilai cacah yang 

diperoleh dari pengukuran spektrometer 

gamma, t adalah lama pencacahan, Iγ adalah 

kelimpahan sinar gamma dari masing-

masing puncak energi kedua nuklida, dan ε 

adalah nilai efisiensi dari masing-masing 

energi yang diperoleh dari hasil kalibrasi 

efisiensi.  

Penentuan nilai efisiensi dapat 

dilakukan menggunakan sumber standar 

yang memiliki geometri, matrik, dan energi 

gamma yang sama dengan obyek 

pengukuran. Akan tetapi membuat sumber 

standar dengan kondisi seperti limbah cair 

dalam penampung sangat sulit, sehingga 

dalam penentuan efisiensi detektor NaI(Tl) 

akan dilakukan menggunakan simulasi 

dengan metode Monte Carlo. 

 

Perhitungan dengan teknik Monte Carlo 

Dalam perhitungan efisiensi 

menggunakan teknik Monte Carlo 

digunakan program komputer MCNP5. 

Untuk melakukan perhitungan dengan 

MCNP5 diperlukan tiga parameter input 

yaitu geometri, sumber radiasi dan pulsa 

cacah. Geometri yang diperlukan sebagai 

parameter input meliputi larutan limbah 

radioaktif, wadah penampung, dan detektor 

NaI(Tl). Model geometri pengukuran ebagai 

input bagi program MCNP5 diperlihatkan 

pada Gambar 2.  

Setelah memodelkan geometri 

detektor dan komponen lain maka input 

MCNP5 selanjutnya adalah sumber radiasi. 

Dalam simulasi ini sumber radiasi yang 

dimodelkan berupa volume dengan bentuk 

mengikuti bentuk penampung. 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. Partikel 

yang dipancarkan adalah foton, energi 0 – 2 

MeV, arah berkas isotropik, dan posisi serta 

bentuk mengikuti penampung.  

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 membuat 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 [4].   
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Gambar 2. Geometri detektor NaI(Tl) dan penampung limbah radioaktif cair 

 

Gambar 3. Pencacahan sumber standar cair QCY-44 dalam wadah marinelli 1 liter 

Nilai cacah pada tiap bin energi yang 

ditentukan selanjutnya digunakan untuk 

membuat kurva efisiensi. Dari hasil ini dapat 

pula dilakukan perbandingan antara efisiensi 

hasil simulasi MCNP5 dengan pengukuran 

atau membandingkan spektrum gamma hasil 

simulasi dengan spektrum gamma hasil 

penngukuran. Model MCNP5 untuk detektor 

NaI(Tl) sebelum diterapkan untuk 

karakterisasi limbah cair akan divalidasi 

dengan hasil pengukuran sumber standar 

cair QCY-44.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Simulasi dengan program komputer 

MCNP5 dikerjakan setelah seluruh 

parameter input berupa geometri detektor 

dan limbah dalam penampung, sumber 

radiasi, dan pulsa cacah telah diberikan. 

Program MCNP5 dikerjakan menggunakan 

komputer PC CPU 634 MHz, RAM 256 MB 

dengan sistem operasi windows-XP. 

Simulasi MCNP5 dilakukan untuk 

menentukan efisiensi sebagai fungsi energi 

dari limbah radioaktif cair dalam 

penampung. 

Sebelum diterapkan untuk 

karakterisasi limbah radioaktif cair, simulasi 

pertama dilakukan untuk sumber standar 

yang digunakan dalam pengukuran 

pembanding yaitu menggunakan 

spektrometer gamma dengan teknik 

pengambilan cuplikan. Simulasi ini 

sekaligus untuk memvalidasi model MCNP5 

untuk perhitungan efisiensi detektor NaI(Tl). 

Sumber standar cair yang digunakan adalah 

QCY-44 dalam marinelli 1 liter. Pengukuran 

dilakukan dengan menempatkan permukaan 

detektor NaI(Tl) di atas tutup marinelli 

sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.  

Dari pencacahan yang dilakukan 

selama 2 menit teridentifikasi radionuklida 
137

Cs dan 
60

Co. Radionuklida 
137

Cs  

memiliki energi karakteristik 0,662 MeV (85 

%) sedangkan 
60

Co memiliki energi 

karakteristik 1,173 MeV (100 %) dan 1,332 

MeV (100 %). Dalam simulasi dengan 

MCNP5 untuk pengukuran tersebut dibuat 

geometri detektor NaI(Tl) dan wadah 

marinelli sebagaimana diperlihatkan pada 

Gambar 4.  
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Gambar 4. Geometri pengukuran standar cair marinelli 1 liter dalam MCNP visual editor  

Tabel 1. Hasil penentuan radioaktivitas standar cair QCY-44 dalam marinelli 1 liter 

Nuklida Aktivitas (kBq) Beda (%) 
Sertifikat Monte Carlo 

137
Cs 7,12 ± 2,3% 7,25 ± 0,02% 1,8 

60
Co 1,73 ± 0,7%  1,61 ± 0,02%  6,8 

 

Efsiensi tersebut merupakan efisiensi 

detektor NaI(Tl) untuk pengukuran sumber 

standar cair QCY-44 dalam wadah marinelli 

1 liter dengan posisi tepat di permukaan 

tutup wadah. Sumber standar cair QCY-44 

pada kondisi awal (1 November 1992) 

memiliki banyak radionuklida namun karena 

sebagian besar memiliki waktu paruh 

pendek maka radionuklida yang dapat 

diidentifikasi hanya tersisa 
137

Cs dan 
60

Co.  

Simulasi kedua adalah menentukan 

kurva efisiensi pengukuran limbah radioaktif 

cair dalam penampung. Penampung limbah 

cair berbentuk silinder dengan tinggi 75 cm 

dan jari-jari 20,61 cm sehingga mampu diisi 

limbah hingga 100 liter. Penampung terbuat 

dari bahan plastik dengan ketebalan 0,5 cm. 

Simulasi dilakukan untuk pengukuran dua 

posisi detektor yaitu posisi 1 dan posisi 2. 

Pada posisi 1 detektor ditempatkan tepat di 

tengah tutup penampung atas, sedangkan 

pada posisi 2 detektor berada tepat ditengah-

tengah sisi samping penampung 

sebagaimana diperlihatkan dalam MCNP 

visual editor pada Gambar 5. Simulasi 

efisiensi NaI(Tl) dilakukan untuk energi 1 

keV – 2 MeV. Namun demikian dalam 

penggunaannya detektor NaI(Tl) hanya 

efektif untuk pengukuran radiasi gamma 

energi 50 keV – 3 MeV [4]. Bentuk kurva 

efisiensi detektor hasil simulasi untuk kedua 

posisi diperlihatkan pada Gambar 6.  
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Gambar 5. Tampilan geometri dalam MCNP visual editor untuk posisi pengukuran 1 dan 2  

 

 

Gambar 6. Hasil simulasi kurva efisiensi detektor NaI(Tl) InSpector 1000 posisi 

pengukuran 1 dan 2 

 

Monte carlo dapat mensimulasikan 

pengaruh sudut ruang sumber dengan 

detektor, serapan diri dan hamburan dari 

material cuplikan, serta semua peluang 

interaksi foton dengan detektor maupun 

wadah [5]. Kurva efisiensi ditentukan oleh 

sudut ruang sumber dengan detektor, 

serapan diri, serta hamburan dari material 

sumber dan wadah. Sudut ruang untuk posisi 

2 memungkinkan lebih banyak radiasi 

gamma yang mengenai detektor 

dibandingkan posisi 1.  

Di samping itu, sudut ruang untuk 

posisi 2  memungkinkan lintasan sinar 

gamma dari sumber ke detektor lebih sedikit 

terserap oleh material limbah. Kedua faktor 

tersebut menjadikan efisiensi untuk posisi 2 

lebih tinggi dibandingkan posisi 1. Dengan 

nilai efisiensi yang lebih tinggi untuk posisi 

2 maka pengukuran menggunakan InSpector 
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1000 untuk posisi 2 memberikan nilai 

cacahan yang lebih tinggi.  

Tahapan selanjutnya adalah 

penerapan efisiensi hasil simulasi untuk 

menghitung aktivitas radionuklida yang 

teridentifikasi dari pencacahan limbah cair 

menggunakan InSpector 1000. Untuk 

melakukan pencacahan, penampung limbah 

radioaktif cair ditempatkan secara terpisah 

dari penampung lain. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari sumbangan radiasi dari 

limbah radioaktif lain. Di samping itu juga 

harus dipastikan tidak adanya kontaminasi di 

permukaan penampung. Teknik ini dapat 

diterapkan secara baik dengan asumsi bahwa 

sebaran radionuklida di dalam limbah adalah 

homogen dan sumber radiasi hanya berasal 

dari limbah. Spektrum gamma hasil simulasi 

MCNP5 dan hasil pencacahan limbah 

radioaktif cair dengan InSpector 1000 pada 

posisi 2 diperlihatkan pada Gambar 7 dan 

Gambar 8.

 

 

Gambar 7. Spektrum gamma dari 
137

Cs dan 
60

Co hasil simulasi MCNP5 untuk posisi 2 

 

 

Gambar 8. Spektrum gamma hasil pencacahan dengan InSpector 1000 untuk posisi 2 
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Limbah radioaktif cair yang 

digunakan sebagai obyek penerapan adalah 

limbah hasil program peningkatan daya 

reaktor TRIGA 2000 dari 1 MW menjadi 2 

MW pada tahun 2000. Dari hasil identifikasi 

radionuklida menggunakan InSpector 1000 

diperoleh radionuklida 
137

Cs dan 
60

Co.  

Nuklida 
137

Cs memiliki energi gamma cukup 

tinggi yaitu 0,662 MeV dan energi gamma 

untuk nuklida 
60

Co adalah 1,173 MeV dan 

1,332 MeV.  

Di dalam limbah radioaktif cair lebih 

banyak kandungan air sehingga serapan 

sinar gamma oleh air akan berpeluang 

mempengaruhi jumlah cacahan di detektor. 

Namun demikian serapan gamma oleh air 

untuk energi 
137

Cs dan 
60

Co tidak signifikan 

karena serapan gamma oleh air hanya cukup 

signifikan untuk energi gamma < 0,4 MeV 

sehingga mudah teridentifikasi oleh 

detektor. Berdasarkan hasil penentuan 

efisiensi detektor menggunakan simulasi 

MCNP5 sebagaimana yang diperlihatkan 

pada Gambar 6 maka efisiensi dari nuklida 
137

Cs dan 
60

Co adalah sebagaimana 

diperlihatkan pada Tabel 2. 

Hasil perhitungan menggunakan 

simulasi MCNP5 selanjutnya dibandingkan 

dengan hasil pengukuran menggunakan 

spektrometer gamma dengan teknik 

pencuplikan. Cuplikan limbah radioaktif cair 

diambil sebanyak 1 liter dan dimasukkan ke 

dalam wadah marinelli. Pengukuran 

dilakukan di laboratorium Analisis 

Radioaktivitas Lingkungan (lab ARL) 

PTNBR-BATAN Bandung dengan detektor 

High Purity Germanium (HPGe) efisiensi 

relatif 30 %, serta satu set Multichannel 

Analyzer (MCA). Resolusi energi atau Full 

Width at Half Maximum (FWHM) detektor 

1,87 keV pada energi 1,33 MeV. Untuk 

tampilan dan analisis spektrum digunakan 

software PCA II Nucleus. Hasil pengukuran 

aktivitas radionuklida menggunakan 

spektrometer gamma dengan teknik cuplikan 

dibandingkan dengan hasil perhitungan 

menggunakan Monte Carlo untuk posisi 2 

dan diperlihatkan pada Tabel 3.  

Perbedaan 7,5 % antara hasil simulasi 

MCNP5 dengan hasil pengukuran 

menggunakan spektrometer gamma dengan 

teknik pencuplikan menunjukkan bahwa 

teknik Monte Carlo cukup baik digunakan 

dalam karakterisasi limbah radioaktif cair.  

 

 

Tabel 2. Efisiensi nuklida Cs-137 dan Co-60 di dalam limbah cair hasil simulasi MCNP5 

Nuklida Energi (MeV) 
Efisiensi Detektor NaI(Tl)  

Posisi 1 Posisi 2 

Cs-137 0,662 5,45E-5 ± 0,04% 2,51E-4 ± 0,02% 

Co-60 
1,173 3,52E-5 ± 0,05%   1,67E-4 ± 0,02%   

1,332 2,90E-5 ± 0,06%   1,42E-4 ± 0,03%   

 

Tabel 3. Hasil penentuan radioaktivitas limbah cair dengan teknik pencuplikan dan Monte 

Carlo. 

Nuklida Aktivitas (kBq) Beda (%) 
Cuplikan  Monte Carlo 

137
Cs 108,3 ±2,3% 117,3 ± 0,6 % 7,5 

60
Co 6,1 ± 0,7 %  6,6 ± 2,2 %  6,0 
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KESIMPULAN  

Simulasi dengan MCNP5 telah 

dilakukan untuk menghitung efisiensi 

detektor NaI(Tl) dari spektrometer gamma 

portabel InSpector 1000 produksi Canberra. 

Hasil simulasi diaplikasikan untuk 

karakterisasi limbah radioaktif cair yang ada 

di fasilitas pengelolaan limbah PTNBR. 

Teridentifikasi nuklida 
137

Cs dan 
60

Co 

dengan aktivitas hasil perhitungan 117,3 ± 

0,6 % dan 6,6 ± 2,2 %. Nilai aktivitas 

tersebut mendekati hasil pengukuran dengan 

spektrometer gamma dengan teknik 

pencuplikan dengan perbedaan 7,5 % untuk 
137

Cs dan 6,0 % untuk 
60

Co. Hasil 

perbandingan tersebut menunjukkan  bahwa 

spektrometer gamma portabel dan teknik 

Monte Carlo dapat digunakan secara baik 

untuk karakterisasi limbah radioaktif cair.    
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