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ABSTRACT 

The Regional General Hospital (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru, has installed  a 

Linear Accelerator (LINAC) radiotherapy facility since 2009. Mapping of radiation 

intensity around LINAC is needed to anticipate the effects caused by radiation 

sources on workers, patients and the community in the installation environment. This 

study aims to estimate the accumulated radiation dose received by workers at the 

Radiotherapy Installation of RUSD Arifin Ahmad Pekanbaru. Mapping of radiation 

dose rates around the radiotherapy radiation source is made based on the isodosis 

curve of the measurement of the radiation dose rate of the LINAC radiotherapy. Data 

were collected at 16 measuring points around the LINAC in a measuring field of 10 

m x 10 m. Measurement of radiation dose rate was carried out using a Surveymeter 

when the LINAC was operating with an absorption dose of 300 MU (monitor unit) 

with the gantry positions of 0 °, 90 °, 180 ° and 270 °. The radiation dose rate map 

was made using Surfer software. The measurement results show that points A and B 

which are at the entrance to the radiation chamber experience the largest dose rate 

when the gantry angle is 0, with the total radiation dose rate in the radiotherapy 

installation ranging from (0.92 to 3.23) mSv per year. The radiation dose rate is still 

below the deterministic effect threshold. Therefore, it can be concluded that the 

radiation effect received by workers and the community around the radiotherapy 

installation is a stochastic effect. 

Keywords : Radiotherapy LINAC, Surveymeter, radiation, mapping 

ABSTRAK 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru, telah memiliki 

fasilitas radioterapi pesawat Linear Accelerator (LINAC) sejak tahun 2009. Pemetaan 

intensitas radiasi di sekitar pesawat LINAC diperlukan untuk mengantisipasi efek 

yang ditimbulkan oleh sumber radiasi terhadap pekerja, pasien dan masyarakat di 

lingkungan instalasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan 

akumulasi dosis radiasi yang diterima oleh pada pekerja di Instalasi Radioterapi 

RUSD Arifin Ahmad Pekanbaru. Pemetaan laju dosis radiasi di sekitar sumber 

radiasi radioterapi dibuat berdasarkan kurva isodosis hasil pengukuran laju dosis 

radiasi alat radioterapi LINAC. Pengambilan data dilakukan pada 16 titik pengukuran 
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di sekitar alat LINAC dalam lapangan pengukuran 10 m x 10 m. Pengukuran laju 

dosis radiasi dilakukan menggunakan Surveymeter pada saat alat LINAC beroperasi 

dengan dosis serap 300 MU (monitor unit) dengan posisi gantry 0° ,  90°, 180° dan 

270°. Pembuatan peta laju dosis radiasi dilakukan menggunakan software Surfer. 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa titik A dan B yang berada pada pintu masuk 

ruang radiasi mengalami laju dosis terbesar ketika sudut gantry 0, dengan total laju 

dosis radiasi di instalasi radioterapi berkisar antara (0,92- 3,23) mSv per tahun. Laju 

dosis radiasi ini masih berada di bawah batas ambang efek deterministik. Efek radiasi 

yang diterima pekerja dan masyarakat di sekitar Instalasi radioterapi adalah efek 

stokastik.  

Kata kunci : Radioterapi LINAC, Surveymeter, Radiasi, Pemetaan 

 

 

PENDAHULUAN 

 Penerapan teknologi nuklir di 

dunia kesehatan pada saat ini telah 

meluas baik di bidang pencitraan dan 

pengobatan. Di bidang pengobatan, 

terknologi nuklir digunakan sebagai 

terapi kanker atau sering disebut 

dengan radioterapi. Radioterapi 

dilakukan untuk menghancurkan 

jaringan kanker pada pasien dengan 

menggunakan radiasi pengion 

berenergi tinggi seperti sinar-x dan 

sinar gamma. Kedua sinar ini 

digunakan karena memiliki daya 

tembus yang tinggi dan dapat 

menjangkau sel-sel kanker di dalam 

tubuh (Round, 2013). 

 Jumlah penderita kanker 

meningkat dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan data Departemen 

Kesehatan tahun 2014, jenis kanker 

dengan jumlah penderita tertinggi di 

Indonesia adalah kanker payudara 

(Azizah, 2016). Berdasarkan Perka 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

(BAPETEN) No 3 Tahun 2013, 

keselamatan radiasi adalah tindakan 

dilakukan untuk melindungi baik 

pasien, pekerja, maupun anggota 

masyarakat dan lingkungan hidup dari 

bahaya radiasi. Tujuan dari 

keselamatan radiasi adalah untuk 

mencegah terjadinya efek  penerimaan 

radiasi dosis rendah (stokastik) dan 

efek radiasi dosis tinggi 

(deterministik). Keselamatan  radiasi 

dapat diupayakan melalui penahanan 

radiasi di instalasi radioterapi dan 

radiologi. 

  Instalasi radioterapi dan 

radiologi harus dibangun sesuai 

dengan desain persyaratan proteksi 

radiasi berdasarkan Safety Report 

Series (SRS) No. 47 IAEA untuk 

instalasi radioterapi dan Safety Report 

Series (SRS) No. 39 IAEA untuk 

radiologi. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan keselamatan dari 

paparan radiasi dan mengurangi 

paparan radiasi yang diterima oleh 

pasien, pekerja, masyarakat dan 

meningkatkan standar proteksi radiasi 

di sekitar instalasi radioterapi dan 

radiologi (Wahyudi, 2018). 

 Penelitian mengenai pengujian 

proteksi radiasi  di ruangan radioterapi 
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Cobalt-60 RSUP Dr. M. Djamil 

Padang menunjukkan dosis radiasi 

didalam instalasi  berkisar antara 

(0,21–1.839,26) mSv per tahun dan 

laju dosis radiasi di luar ruang 

penyinaran berkisar antara (0,21–1,20) 

mSv per tahun (Arifin, 2015). 

Penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa laju dosis radiasi ini masih 

berada di bawah batas ambang efek 

deterministik. Efek radiasi yang 

diterima pekerja dan masyarakat 

adalah efek stokastik. 

METODE PENELITIAN   

 Gambar 1 menunjukkan 

tahapan kerja penelitian secara garis 

besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengukuran Laju Dosis Radiasi 

Rata-Rata 

Pengukuran dilakukan pada 

sudut penyinaran pesawat LINAC 

(Gantry) yang bervariasi, yaitu 0°, 90°, 

180° dan 270° dengan kondisi luas 

penyinaran radiasi foton dan monitor 

unit pesawat LINAC berturut-turut 

sebesar 10 cm x 10 cm, 6 Mev dan 300 

Monitor Unit (MU). Pada alat 

pengukur radiasi ini terdapat radiasi 

background sebesar 2,0 𝜇Sv/Jam. 

Radiasi background merupakan radiasi 

yang termal yang mengisi alam 

semesta teramati hampir secara 

seragam. Berdasarkan hasil 

pengukuran dengan Surveymeter pada 

titik-titik yang telah ditentukan 

diperoleh data laju dosis paparan 

radiasi seperti pada lampiran B untuk 

pengukuran pada sudut 0°, 90° , 180° 

dan 270°. 

Pengukuran Radiasi Gantry 0° 

 Pada penelitian ini, dosis 300 

Monitor Unit (MU) disinarkan selama 

5 menit. Kontur hasil pemetaan pada 

sudut Gantry 0° ditampilkan pada 

Gambar 2. 

Mulai 

   Survey Lapangan 

    Studi Literatur 

   Menyiapkan Alat 
 

  Menentukan Titik 

    Analisis Data 

   Pengambilan Data 

    Selesai 
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Gambar 2 Kontur paparan laju dosis 

radiasi pada sudut Gantry 0° 

 

Kontur pada gambar 2 

menunjukkan persebaran radiasi di 

luar ruangan radioterapi LINAC. 

Bagian yang di arsir pada kontur 

merupakan ruangan radioterapi 

pesawat LINAC yang tidak dilakuan 

pengukuran paparan radiasi. Paparan 

radiasi terbesar pada jarak 0 meter 

sampai 1 meter terdapat pada daerah 

isosenter dengan rentang yang terukur 

0,5 𝜇Sv/Jam sampai 0,56 𝜇Sv/Jam dan 

paparan radiasi terkecil berada pada 

daerah yang menjauhi daerah 

isosenter. Hal ini dikarenakan arah 

penyinaran dipengaruhi oleh sudut 

penyinaran (Aprilia, 2018). Hasil 

kontur paparan radiasi pada posisi 

sudut Gantry 0° menunjukkan bahwa 

besar paparan radiasi melemah seiring 

dengan bertambahnya jarak. 

 

Berdasarkan gambar 2 paparan 

radiasi ruang terapi dengan LINAC 

dengan posisi gantry 0° terbagi 

menjadi 6 tingkat berdasarkan hasil 

kontur. Tingkat pertama dengan 

paparan radiasi rentang antara 0,2 

𝜇Sv/Jam sampai 0,24 𝜇Sv/Jam yang 

ditunjukkan dengan warna biru tua.  

Tingkat kedua dengan paparan radiasi 

rentang antara 0,26 𝜇Sv/Jam sampai 

0,3 𝜇Sv/Jam yang ditunjukkan dengan 

warna biru muda. Tingkat ketiga 

dengan paparan radiasi rentang antara 

0,32 𝜇Sv/Jam sampai 0,38 𝜇Sv/Jam 

ditunjukkan dengan warna hijau. 

Tingkat keempat dengan paparan 

radiasi rentang antara 0,4 𝜇Sv/Jam 

sampai 0,44 𝜇Sv/Jam yang 

ditunjukkan dengan warna kuning. 

Tingkat kelima dengan paparan radiasi 

rentang antara 0,46 𝜇Sv/Jam sampai 

0,5 𝜇Sv/Jam yang ditunjukkan dengan 

warna jingga. Tingkat keenam dengan 

paparan radiasi rentang antara 0,52 

𝜇Sv/Jam sampai 0,56 𝜇Sv/Jam 

ditunjukkan dengan warna merah. 

Pengukuran Radiasi Gantry 90° 

 Kontur hasil pemetaan pada 

sudut Gantry 90° ditampilkan pada 

Gambar 3. 

 
Gambar 3 Kontur paparan laju dosis 

 radiasi pada sudut 90° 
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Kontur pada gambar 3 

menunjukkan garis yang 

menghubungkan besar paparan radiasi 

yang sama pada posisi gantry 90°. 

Paparan radiasi ruang terapi dengan 

LINAC terbagi menjadi 6 tingkat 

berdasarkan hasil kontur yang 

ditunjukkan oleh perubahan warna. 

Tingkat pertama dengan paparan 

radiasi rentang antara 0,16 𝜇Sv/Jam 

sampai 0,2 𝜇Sv/Jam yang ditunjukkan 

dengan warna biru tua. Tingkat kedua 

dengan paparan radiasi rentang antara 

0,22 𝜇Sv/Jam sampai 0,26 𝜇Sv/Jam 

yang ditunjukkan dengan warna biru 

muda. Tingkat ketiga dengan paparan 

radiasi rentang antara 0,28 𝜇Sv/Jam 

sampai 0,32 𝜇Sv/Jam ditunjukkan 

dengan warna hijau. Tingkat keempat 

dengan paparan radiasi rentang antara 

0,34 𝜇Sv/Jam sampai 0,4 𝜇Sv/Jam 

yang ditunjukkan dengan warna 

kuning. Tingkat kelima dengan 

paparan radiasi rentang antara 0,42 

𝜇Sv/Jam sampai 0,6 𝜇Sv/Jam yang 

ditunjukkan dengan warna jingga. 

Tingkat keenam dengan paparan 

radiasi rentang antara 0,46 𝜇Sv/Jam 

sampai 0,5 𝜇Sv/Jam ditunjukkan 

dengan warna merah.  

Pengukuran Radiasi Gantry 180° 

 Kontur hasil pemetaan pada 

sudut Gantry 180° ditampilkan pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 4 Kontur paparan laju dosis 

   radiasi pada sudut 180° 

 

Terlihat pada gambar 4 radiasi 

terdistribusi paling besar pada sisi 

dinding sebelah barat ruangan karena 

pada sudut 180° arah penyinaran alat 

adalah kearah barat, semakin menjauh 

dari arah barat radiasi yang tersebar 

semakin kecil ditunjukkan dari 

perubahan warna. Paparan radiasi 

ruang terapi dengan LINAC pada 

sudut penyinaran 180° terlihat bahwa 

adanya perubahan warna seiring 

dengan bertambahnya besar radiasi 

yang terhambur. Perubahan warna 

tersebut terbagi menjadi 6 tingkat 

berdasarkan hasil kontur. Tingkat 

pertama dengan paparan radiasi 

rentang antara 0,18 𝜇Sv/Jam sampai 

0,2 𝜇Sv/Jam yang ditunjukkan dengan 

warna biru tua. Tingkat kedua dengan 

paparan radiasi rentang antara 0,21 

𝜇Sv/Jam sampai 0,25 𝜇Sv/Jam yang 

ditunjukkan dengan warna biru muda. 

Tingkat ketiga dengan paparan radiasi 

rentang antara 0,26 𝜇Sv/Jam sampai 

0,29 𝜇Sv/Jam ditunjukkan dengan 

warna hijau. Tingkat keempat dengan 
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paparan radiasi rentang antara 0,3 

𝜇Sv/Jam sampai 0,34 𝜇Sv/Jam yang 

ditunjukkan dengan warna kuning. 

Tingkat kelima dengan paparan radiasi 

rentang antara 0,35 𝜇Sv/Jam sampai 

0,38 𝜇Sv/Jam yang ditunjukkan 

dengan warna jingga. Tingkat keenam 

dengan paparan radiasi rentang antara 

0,39 𝜇Sv/Jam sampai 0,42 𝜇Sv/Jam 

ditunjukkan dengan warna merah. 

Pengukuran Radiasi Gantry 270° 

 Kontur hasil pemetaan pada 

sudut Gantry 270° ditampilkan pada 

Gambar 5. 

 
Gambar 5 Kontur paparan laju dosis 

   radiasi pada sudut 270° 

 

Terlihat pada gambar 5 radiasi 

pada sekitaran ruangan terapi pesawat 

LINAC dengan posisi sudut 

penyinaran 270° terdistribusi paling 

besar pada sisi dinding sebelah selatan 

ruangan karena pada sudut Gantry 

270° merupakan arah penyinaran alat. 

Semakin menjauh dari arah selatan 

radiasi semakin kecil ditunjukkan dari 

perubahan warna. Hal ini dipengaruhi 

oleh perbedaan sudut penyinaran yang 

berbeda. Pada posisi gantry 270° 

paparan radiasi ruang terapi dengan 

LINAC terbagi menjadi 6 tingkat 

berdasarkan hasil kontur yang 

ditunjukkan oleh perbedaan warna. 

Tingkat pertama dengan paparan 

radiasi rentang antara 0,19 𝜇Sv/Jam 

sampai 0,23 𝜇Sv/Jam yang 

ditunjukkan dengan warna biru tua. 

Tingkat kedua dengan paparan radiasi 

rentang antara 0,24 𝜇Sv/Jam sampai 

0,26 𝜇Sv/Jam yang ditunjukkan 

dengan warna biru muda. Tingkat 

ketiga dengan paparan radiasi rentang 

antara 0,27 𝜇Sv/Jam sampai 0,31 

𝜇Sv/Jam ditunjukkan dengan warna 

hijau. Tingkat keempat dengan 

paparan radiasi rentang antara 0,32 

𝜇Sv/Jam sampai 0,35 𝜇Sv/Jam yang 

ditunjukkan dengan warna kuning. 

Tingkat kelima dengan paparan radiasi 

rentang antara 0,36 𝜇Sv/Jam sampai 

0,39 𝜇Sv/Jam yang ditunjukkan 

dengan warna jingga. Tingkat keenam 

dengan paparan radiasi rentang antara 

0,4 𝜇Sv/Jam sampai 0,43 𝜇Sv/Jam 

ditunjukkan dengan warna merah. 

 

Estimasi Efek Radiasi 

  

 Efek radiasi yang diperkirakan 

muncul berdasarkan hasil penelitian di 

instalasi radioterapi RSUD Arifin 

Achmad Pekanbaru diketahui dari nilai 

laju dosis radiasi yang diperoleh 

dengan menggunakan Surveymeter 

adalah efek stokastik. 

Kemunculan efek stokastik 

dapat berupa efek somatik maupun 

genetik.  Menurut Gabriel (1998) efek 

radiasi yang terjadi pada pekerja 

radiasi untuk tujuan medis umumnya 

adalah efek somatik (kanker) tertunda 

dan efek genetik (cacat keturunan) 
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yang akibatnya baru muncul setelah 10 

sampai 35 tahun. Ciri khas efek 

stokastik lainnya yaitu, tidak mengenal 

dosis ambang, keparahannya tidak 

bergantung pada dosis radiasi dan 

tidak ada penyembuhan spontan 

(Gabriel, 1998). 

KESIMPULAN 

 Kesimpulan dari hasil 

penelitian pengukuran laju dosis 

radiasi di sekitar instalasi radioterapi 

RSUD Arifin Achmad Pekanbaru : 

1. Nilai paparan laju dosis radiasi 

terbesar berada pada jarak 

pengukuran 0,05 m. Pada sudut 

gantry 0° yaitu di titik A 

sebesar 0,55 𝜇Sv/Jam 

sedangkan untuk nilai paparan 

laju dosis radiasi terendah 

berada pada jarak pengukuran 

1 m, pada sudut gantry 90° 

yaitu pada titik F sebesar 0.16 

𝜇Sv/Jam. 

2. Hasil pengukuran laju dosis 

radiasi yang dihitung untuk 1 

tahun dengan asumsi 1 bulan 

terdiri dari 20 hari kerja, maka 

interval dosis radiasi yang 

diperoleh berada pada rentang 

(921,6 - 3225,6) 𝜇Sv atau (0,92 

– 3,23) mSv per tahun. 

3. Paparan laju dosis radiasi yang 

tersebar di sekitaran instalasi 

radioterapi RSUD Arifin 

Achmad Pekanbaru 

diperkirakan masih di bawah 

Nilai Batas Dosis (NBD) yang 

ditetapkan BAPETEN yaitu 

untuk pekerja radiasi sebesar 0 

mSv per tahun dan 5 mSv 

pertahun untuk masyarakat 

umum. 

4. Estimasi efek radiasi yang 

diterima oleh pekerja radiasi 

dan masyarakat umum di 

sekitaran instalasi radioterapi 

RSUD Arifin Achmad 

Pekanbaru adalah efek 

stokastik. 
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