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INTERKOMPARASI DALAM PENGUKURAN DOSIS KEDALAMAN
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ABSTRAK
INTERKOMPARASI DALAM PENGUKURAN DOSIS KEDALAMAN. Telah dilakukan

interkomparasi dalam pengukuran dosis kedalaman antara PSPKR-BATAN di Indonesia dengan JAERI (Jepang)
dan ARL (Australia). Interkomparasi yang dilakukan adalah dalam pengukuran dosis kedalaman 10 mm di
bawah permukaan kulit, Hp(10). Dari hasil interkomparasi dapat dikatakan bahwa sistem pengukuran dosis
kedalaman yang dilakukan oleh PSPKR cukup baik. Deviasi hasil pengukuran dosis menggunakan dosimeter
perorangan TLD Tipe BG-1 yang digunakan PSPKR dalam interkomparasi dan juga untuk pemantauan rutin
dosis perorangan, berada dalam batas yang diperbolehkan secara intemasional. Dalam interkomparasi dengan
JAERI, deviasi maksimum hasil pengukuran dosis yang dilaporkan oleh PSPKR dibandingkan dengan dosis
untuk penyinaran dosimeter oleh JAERI sebesar -10,0 persen. Sedang dengan ARL deviasi maksimumnya
sebesar +29 persen. Deviasi maksimum yang diperbolehkan dalam pemantauan dosis perorangan adalah + 50
persen.

ABSTRACT
INTERCOMPARISON ON DEPTH DOSE MEASUREMENT. Intercomparison on personal dose

evaluation system has been carried out between CSRSR-NAEA of Indonesia toward Standard Laboratory
of JAERI (Japan) and ARL (Australia). The intercomparison was in 10 amm depth dose measurement, Hp(10).

From the intercomparison result could be stated that personal depth dose measurement conducted by CSRSR
was sufficiently good. Deviation of dose measurement result using personal dosemeter of TLD BG-1 type which
were used by CSRSR in the intercomparison and routine photon personal dose monitoring was still in
internationally agreed limit. Maximum deviation of reported doses by CSRSR compared to delivered doses for
dosemeter irradiation by JAERI was -10.0 persen and by ARL was +29 percent. Maximum deviation permitted
in personal dose monitoring is ± 50 percent.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan radiasi dan isotop dalam
bidang industri, hidrologi, biologi, pertanian,
kedokteran dan Iain-lain, harus disertai
pengawasan baik untuk pekerja maupun untuk
lingkungannya. Salah satu bentuk pengawasan
tersebut adalah pengawasan pada pemantauan
dosis radiasi dari sumber eksterna untuk para
pekerja radiasinya. Seiring dengan per-
kembangan dan kemajuan pemanfaatan
teknologi nuklir dalam berbagai bidang, maka
pemantauan dosis radiasi bagi pekerja radiasi
harus dilakukan. Oleh karena itu, harus dicari
suatu metode yang tepat dalam perhitungan
dosis radiasi tersebut yang disesuaikan dengan
jenis radiasinya.

Perhitungan dosis radiasi dari sumber
eksterna yang diterima tubuh bukanlah
merupakan pekerjaan yang sederhana. Ada
berbagai faktor yang mempengaruhi ketelitian
dan perlu diperhatikan dalam perhitungan
untuk memperoleh hasil evaluasi dosis secara
tepat. Jenis dan energi radiasi yang mengenai
tubuh, distribusi energi radiasi di dalam tubuh
dan sebagainya merupakan faktor penentu

ketepatan hasil evaluasi dosis (ekivalen) yang
diterima tubuh.

Di lain fihak, kondisi penyinaran
pekerja di lapangan seringkali jauh berbeda
dengan kondisi kalibrasi dosimeter di
laboratorium. Dengan demikian, ketidakpastian
dalam evaluasi dosis terjadi karena faktor
geometri dari kondisi yang tidak ideal pada saat
penyinaran di lapangan. Misal radiasi yang
mengenai tubuh dari arah yang tidak
tertangkap oleh dosimeter yang dipakainya
akan memberikan tanggapan pada dosimeter
yang kurang sesuai dengan dosis sebenarnya
yang diterima tubuh.

Untuk tujuan rutin pemantauan dosis
radiasi perorangan pada umumnya digunakan
dosimeter tunggal yang dipasang di depan dada
pekerja. Dosimeter ini berfungsi untuk
merekam dosis radiasi seluruh tubuh yang
diterima pekerja. Pemantauan dosis dengan
sistem ini ternyata hanya memberikan
informasi yang sangat terbatas tentang
penerimaan dosis oleh pekerja.

Untuk memperbaiki sistem evaluasi
dosis perorangan, PSPKR-BATAN telah
mengikuti berbagai kegiatan interkomparasi

yang diselcnggarakan oleh lab-lab acuan
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ternama seperti JAERI (Japan Atomic Energy
Research Institute), Jepang, mulai dari fase 1
(tahun 1990), fase 2 (tahun 1991) dan fase 3
(tahun 1992) dan interkomparasi dengan
ARL (Australian Radiation Laboratory),
Australia, dari tahun 1991 sampai 1992. Dari
beberapa kegiatan interkomparasi tersebut, ada
dua kegiatan interkomparasi dalam pengukuran
dosis kedalaman, yaitu : interkomparasi dengan
JAERI pada fase 3 dan interkomparasi dengan
ARL.

DASAR TEORI

Ada dua cara untuk mengevaluasi
jumlah radiasi gamma dari sumber eksterna.
Pertama adalah nilai paparan radiasi gamma
(X) yang diterima dosimeter. Nilai paparan ini
umumnya dinyatakan dalam satuan mili
Roentgent (mR). Kedua adalah dosis ekivalen
di kedalaman 10 mm. Dosis kedalaman ini
biasanya dinyatakan dalam satuan mrem atau
mSv.

Konsep nilai paparan yang semula
dipakai untuk menyatakan jumlah radiasi foton
yang meliputi sinar-X dan gamma sudah tidak
dipakai lagi oleh ICRP dalam Publikasinya No.
26 tahun 1977 [1]. Publikasi ini telah dipakai
oleh BATAN sebagai dasar untuk mem-
perbarui buku Kententuan Keselamatan Kerja
terhadap Radiasi melalui keputusan Direktur
Jenderal BATAN No.PN 03/160/D3/1989 [2].

Konsep dosis ekivalen di kedalaman
10 mm diperkenalkan pertama kali oleh
ICRU (Komisi Internasional untuk Satuan dan
Pengukuran Radiasi), melalui rekomendasinya
No. 39 tahun 1985 [3] dan diperkuat oleh
Publikasi ICRP-60 tahun 1990 [4]. Dalam
rekomendasi itu disebutkan bahwa untuk

penentuan dosis perorangan dari radiasi
tembus kuat (Strongly penetrating radiation)
digunakan dosis ekivalen perorangan tembus
(individual equivalent dose penetrating), Hp
(d), dengan d adalah kedalaman pengukuran
sebesar 10 mm di bawah permukaan kulit.
Untuk selanjutnya, dosis ekivalen ini disebut
dosis kedalaman dan diberi notasi Hp (10).

Untuk kegiatan rutin pemantauan dosis
perorangan foton, Pusat Standardisasi dan
Penelitian Keselamatan Radiasi (PSPKR)-
Batan menggunakan dosimeter termolu-
minisensi (TLD) tipe BG-1 dan NG-67 namun

untuk kegiatan interkomparasi ini, TLD yang
dipakai hanyajenis BG-1. Kartu TLD ini bensi
dua buah balok (chip) TLD-100 yang dibuat
dari bahan LiF alam dengan komposisi 92,5 %
7LiF dan 7,5 6LiF [5]. Sifat dari 7Li adalah
peka terhadap radiasi foton, sedang 6Li peka
terhadap neutron thermik dan foton dengan
kepekaan keduanya relatif sama [6]. Tetapi
karena kandungan 7Li dalam TLD-100 jauh
lebih besar dibandingkan 6Li, maka TLD-100
bisa dianggap hanya peka terhadap foton saja,
sedang kepekaannya terhadap neutron termik
dapat diabaikan.

Dalam penggunaan, kartu TLD
selalu dimasukkan ke dalam holder
polyethylene yang di dalamnya terdapat filter
Aluminium dengan ketebalan 1000 mg/cm2.
Kartu TLD dipasang sedemikian rupa
sehingga balok TLD-100 tertutup filter Al
baik dari arah depan maupun belakang.
Dalam prakteknya, kartu TLD yang dimiliki
PSPKR dapat dipakai untuk pengukuran dosis
kulit maupun dosis kedalaman. Filter Al 1000
mg/cm2 pada holder polyethylene memenuhi
persyaratan untuk pengukuran dosis kedalaman
karena sesuai dengan ICRU [7] yang
menganjurkan bahwa dosis kedalaman diukur
di bawah filter 400 - 1000 mg/cm2.

Dalam makalah ini disajikan hasil
interkomparasi antara PSPKR dengan JAERI
dan ARL dalam pengukuran dosis kedalaman,
Hp(10), menggunakan TLD Tipe BG-1.
Pembahasan hasil interkomparasi dilakukan
untuk mengetahui sejauh mana kemampuan
PSPKR dalam melakukan pengukuran dosis
kedalaman.

TATA CARA INTERKOMPARASI

A. Pelaksanaan Interkomparasi:

Secara garis besar, interkomparasi
baik dengan JAERI maupun ARL dilakukan
dengan urutan sebagai berikut:
1. Laboratorium acuan (JAERI dan ARL)

mengirimkan formulir pendaftaran untuk
berpartisipasi dalam kegiatan inter-
komparasi yang dikoordinir oleh kedua
laboratorium acuan tersebut.

2. PSPKR-BATAN mengembaiikan formulir
pendaftaran disertai pengiriman sejumlah
dosimeter perorangan sesuai dengan jumlah
yang diminta.
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3. Laboratorium acuan menyinari dosimeter
perorangan yang telah dikirimkan oleh
PSPKR-BATAN. Selesai penyinaran, dosi-
meter tersebut dikembalikan ke PSPKR-
BATAN.

4. Dosimeter yang telah disinari diterima
kcmbali dan dievaluasi penerimaan dosis
radiasinya oleh PSPKR - BATAN.

5. Hasil evaluasi dosis yang diperoleh PSPKR
-BATAN dilaporkan ke Laboratorium
acuan.

6. Setelah mendapatkan laporan hasil evaluasi
dari PSPKR, laboratorium acuan mengirim-
kan data dosis yang dipakai untuk penyi
naran dosimeter tersebut ke PSPKR -
BATAN.

7. Dengan membandingkan data hasil evaluasi
oleh PSPKR dan data dosis penyinaran dari
laboratorium acuan dapat ditentukan besar
deviasi hasil perhitungan yang dilakukan
oleh PSPKR dengan persamaan sebagai
berikut:

hasil evaluasi - dosis penyinaran
Deviasi (%)= - — x l 0 0 % (1)

dosis penyinaran

B. Metode Kalibrasi TLD :

Untuk keperluan pengukuran dosis
kedalaman, nilai paparan gamma untuk
kalibrasi dosimeter diubah ke dosis ekivalen
dengan langkah sebagai berikut:
1. Nilai paparan gamma keluaran dari sumber

kalibrasi, X, diubah menjadi paparan
dengan persamaan sbb ;

Xu = X/BSF (2)

dengan BSF adalah faktor hamburan balik
yang nilainya 1,10.

2. Nilai paparan gamma di udara diubah
menjadi dosis serap, Ku, dengan persamaan
sebabagi berikut.

Ku = 8,777 x 103Xu (3)

dengan, Ku dalam Gray (Gy) dan Xu dalam
Roentgent (R)

3. Dosis serap, Ku, diubah menjadi dosis
ekivalen tembus, Hp(10), dengan
persamaan sebagai berikut:

Hp(10) dalam Sievert (Sv) dan Cp adalah
faktor konversi dosis ekivalen tembus
yang nilainya seperti ditunjukkan pada
Tabel 1.

Tabel 1. Nilai koefisien konversi (Cp) dari
kerma udara ke dosis ekivalen tembus, Hp(10),
untuk berbagai energi foton [8]

Energi foton
(keV)

20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
200
300
400
500
600
800
1000

Cp

0,613
1,105
1,495
1,769
1,890
1,911
1,891
1,841
1,812
1,703
1,600
1,489
1,370
1,301
1,256
1,293
1,191
1,175

4. Dengan mensubstitusikan Persamaan (2) dan
(3) ke Persamaan (4) diperoleh persamaan
baru yang menunjukkan hubungan antara
nilai paparan gamma hasil pengukuran di
Fasilitas Kalibrasi

Hp(10) = 7,98x 10"3CpX (5)

Hp(10) = Cp.Ku (4)

Jika Hp(10) dalam rem, maka Persamaan (4)
menjadi,

Hp(10) = 0,798 Cp .X

Untuk evaluasi dosis kedalaman,
Hp(10), kalibrasi TLD dilakukan dengan cara
menempelkan TLD di permukaan fantom air
standar IAEA (ukuran 30 cm x 30 cm x 30
cm). TLD disinari dengan dosis bervariasi
dari 0,50 sampai dengan 50 mSv. Tiga buah
TLD disinari bersama-sama dengan foton
energi tertentu. Selesai penyinaran, untuk
masing-masing nilai dosis dan energi.
tanggapan pada TLD dibaca dengan alat baca

PSPKR-BATAN 42



Presiding Presentasi Ilmiah Keselamatan Radiasi dan Lingkungan, 20 - 21 Agustus 1996
ISSN : 0854 4085

TLD (TLD-Reader). Nilai bacaan tanggapan
dikoreksi dengan bacaan latar sehingga
diperoleh tanggapan bersih. Faktor kalibrasi
TLD terhadap foton dihitung dengan
persamaan sebagai berikut:

Hp(10)
FKp(E) =

R
(6)

dengan :
FKp(E) = faktor kalibrasi TLD untuk eva-

luasi dosis kedalaman untuk foton
berenergi E (mSv/nC)

Hp(10) = Dosis ekivalen untuk penyianaran
TLD (mSv)

R = tanggapan bersih pada TLD (nC)

Sumber foton untuk kalibrasi adalah
pesawat Sinar-X MG-420 buatan Phillips,
Sumber gamma Cs-137 dan Co-60.
Pengaturan kV dan kombinasi filter untuk
memperoleh energi foton tertentu adalah
seperti ditunjukkan pada Tabel 2 [9],

Tabel 2. Pengaturan kV dan kombinasi filter
untuk mengatur keluaran energi foton dari
pesawat sinar-X

T.T
(kV)

40

60

100

150

200

250

Filter

Sn

-

-

-
-

3,00

2,00

Pb

-

-

-
-

-

3,00

Cu

0,20

0,60

5,04

2,50

2,00

-

Al

4,00

4,00

3,95

4,00

4,00

4,00

HVL
mmC

u

0,09

0,24

1,15

2,40

4,06

5,26

Eefeffif

keV

33

48

83

119

1,67

205

Keterangan : TT = Tegangan tabling

C. Interkomparasi Pengukuran Dosis
Kedalaman :

Dalam interkomparasi dengan JAERI
Tahap 3, PSPKR mengirimkan 27 buah
dosimeter perorangan yang dibagi dalam
sembilan group. Enam group disinari foton
(tiga group dengan Sinar-X dan tiga group
dengan Cs-137, Co-60 dan Ra-226). Dan
keenam group tersebut, penyinarannya
dilakukan di udara (empat group) dan di
permukaan fantom (dua group). Penyinaran di
udara dimaksudkan untuk interkomparasi
pcngukuran dosis kulit (pennukaan), sedang
penyinaran di permukaan fantom untuk

interkomparasi pengukuran dosis kedalaman.
Untuk TLD lainnya, masing-masing adalah
satu group untuk kontrol, satu group sebagai
cadangan dan satu group disinari dengan
sumber Cs-137 dengan dosis 200 mR untuk
koreksi pemucatan (fading). Dalam inter-
komparasi dengan ARL, PSPKR mengirimkan
28 buah dosimeter perorangan yang dibagi
dalam tujuh group (masing-masing group
empat buah dosimeter) untuk enam jenis berkas
penyinaran dan kontrol. Tiap-tiap group di
bagi menjadi dua bagian (tiap bagian dua
buah dosimeter). Bagian pertama disinari di
udara untuk interkomparasi pengukuran dosis
permukaan, sedang bagian kedua disinari di
permukaan fantom untuk interkomparasi
pengukuran dosis kedalaman.

D. Metode Evaluasi Dosis :

Evaluasi dosis yang diterima TLD
dilakukan dengan cara membaca tanggapan
TLD yang terpapari radiasi. Nilai bacaan
tanggapan selanjutnya dikoreksi dengan bacaan
latar sehingga diperoleh tanggapan bersih.
Dosis ekivalen kedalaman dihitung dengan
persamaan sebagai berikut:

Hp(10) = FKp(E) .R

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan dalam
Tata Kerja, bahwa kegiatan interkomparasi
baik dengan JAERI maupun ARL meliputi dua
kegiatan, yaitu pengukuran dosis permukaan
dan pengukuran dosis kedalaman. Namun
dalam makalah ini hanya akan dikemukakan
hasil interkomparasi pengukuran dosis
kedalaman saja, mengingat metode pengukuran
dosis kedalaman merupakan metode yang
relatif baru bagi PSPKR-BATAN. Sedang
pengukuran dosis permukaan sudah merupakan
kegiatan rutin pelayanan pemantauan dosis
perorangan yang dilakukan oleh PSPKR.
Untuk mendapatkan hasil evaluasi dosis yang
tepat perlu memperhatikan berbagai faktor
koreksi yang terkait dalam proses evaluasi
tersebut. Ada berbagai faktor koreksi yang
perlu diperhatikan dalam evaluasi dosis
perorangan foton dengan TLD. Secara garis
besar faktor koreksi tersebut dapat dibagi
menjadi tiga [10], yaitu :
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1. Faktor koreksi dari TLD itu sendiri, misal
: variasi kepekaan TLD terhadap radiasi,
kebergantungan tanggapan TLD terhadap
energi radiasi, hilangnya tanggapan karena
pemudaran, kepekaan TLD terhadap
cahaya ultra violet dan linieritas antara
dosis radiasi dan tanggapan.

2. Faktor koreksi dari sistem alat baca, misal
: sistem pemanas, efisiensi pengumpulan
cahaya, rangkaian penguat pada sistem
elektronik.

3. Faktor-faktor luar, misal : bacaan latar,
faktor geometri, sistem annealing, cara
penyinaran dan Iain-lain.

Mengingat banyaknya faktor-faktor
koreksi yang terkait dalam evaluasi dosis
perorangan, dan diantara faktor-faktor koreksi
tersebut tidak dapat diidentifikasi sebelumnya,
maka beberapa laboratorium acuan dalam
melakukan kegiatan terkomparasi seringkali
menggunakan nilai simpangan ketidakpastian
dalam perkiraan dosis dari paparan eksterna
yang masih dapat diterima sebesar satu
setengah kali [11]. Hasil interkomparasi fase 3
adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 3. Dan
Tabel terlihat bahwa simpangan untuk evaluasi
dosis kedalaman, Hp(10), berkisar dari +2
sampai dengan -10 persen. Terlihat bahvva
simpangan tertinggi masih jauh di bawah nilai
simpangan maksimum yang diperbolehkan.

Tabel 3. Hasil eveluasi dosis kedalaman pada
interkomparasi dengan JAERI (Hp(10))

Kel.
TLD

1

2

Dosis
penyinaran
6,27 mSv
0,80 mSV

Dosis
dilaporkan
6,40 mSV

0,72

Deviasi

(%)
2,1

-10,0

Hasil interkomparasi dengan ARL
adalah seperti disajikan pada Tabel 4. Dari
Tabel terlihat bahwa simpangan maksimum
hasil evaluasi dosis sebesar 29 persen, masih
berada dalam nilai simpangan yang
diperbolehkan. Untuk berkas D, E dan F tidak
ada data karena terjadinya kerusakan pada
TLD sehingga tidak dapat dievaluasi.

Sifat kebergantungan TLD terhadap
cnergi foton merupakan sumber kesalahan
mama dalam evaluasi dosis Hasil perhitungan
kepekaan TLD-100 terhadap bcrbagai energi

foton yang dmormalisir terhadap energi Co-60
(1.250 keV) disajikan pada Tabel 5. Pada
Tabel terlihat bahwa kepekaan TLD-100
sangat bergantung pada energi foton yang
ditangkapnya, terutama untuk foton berenergi
rendah dari 33 sampai dengan 205 keV.
Kepekaan maksimum dicapai pada foton
berenergi 48 keV. Dari beberapa literatur
diketahui bahwa tanggapan TLD mulai stabil
terhadap foton energi tinggi di atas 250 keV
[12].

Tabel 4. Hasil evaluasi dosis kedalaman pada
interkomparasi dengan ARL (data disajikan dalam
benluk nisbah antara dosis yang dilaporkan oleh
PSPKR dengan dosis unluk penyinaran oleh ARL)

berkas

nisbah

A

1,00

B

0,93

c
1,29

D

-

E

-

F

-

Dari data nilai faktor kalibrasi pada
Tabel 5 telah jelas bahwa setiap energi foton
memiliki faktor kalibrasi yang berbeda-beda.
Hal ini tentu saja merupakan masalah tersendiri
dalam evaluasi dosis terutama untuk foton
berenergi rendah. Oleh sebab itu, hasil evaluasi
dosis akan lebih tepat jika energi dari foton
yang mengenai TLD diketahui, sehingga dapat
dipilih nilai faktor kalibrasi yang lebih
mendekati terhadap energi foton yang mengenai
TLD tersebut. Namun identifikasi energi ini
seringkali sulit dilakukan mengingat pada
umumnya dosimeter perorangan tidak
dirancang untuk mengidentifikasi energi [13].
Penelitian untuk mendapatkan metode
pendekatan identifikasi energi juga telah
dilakukan namun belum mendapatkan hasil
yang memuaskan [14].

Tabel 5. Kepekaan dan faktor kalibrasi TLD-100
terhadap berbagai energi foton yang dinormalisitr
terhadap Co-60

No.

I
2
3
4
5
6
7
8

Energi
foton
(keV)

33
48
83
118
167
205
662
1250

Intensi-
tasTL

1,344
1,604
1,299
1,228
1,158
1,131
1,013
1,000

Kepeka-
an

relatif
1,348
1,605
1,300
1,232
1.159
1,133
1.013
1.000

Nilai Fk
relatif

0,71
0,62
0,77
0,81
0,86
0,88
0,99
1,00
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KESIMPULAN

TLD Tipe BG-1 buatan The Harshaw/
Filtron Partnership, USA, yang selama ini
digunakan oleh PSPKR-BATAN untuk
kegiatan rutin pemantauan dosis perorangan
foton para pekerja radiasi dapat digunakan
untuk pemantauan dosis perorangan kedalam-
an, Hp(10). Dari hasil inter-komparasi terlihat
bahwa TLD tersebut mampu memberikan data
hasil pemantauan yang cukup akurat.
Peningkatkan keakuratan hasil evaluasi dosis
kedalaman dapat dilakukan dengan cara
pemilihan faktor kalibrasi TLD yang sesuai
dengan energi foton yang diterima TLD. Oleh
sebab itu, untuk mendapatkan hasil evaluasi
dosis yang lebih akurat, sebaiknya energi
radiasi pada medan dimana TLD tersebut
digunakan diidentifikasi terlebih dahulu.
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DISKUSI

Edison Sihombing - PRSG :
Pada abstrak tertulis "Dari hasil inter-
komparasi dapat dikatakan bahwa sistem
pengukuran dosis kedalaman yang dilakukan
PSPKR cukup baik", sedangkan deviasinya -
10% dan 29%. Apakah alasan Saudari.

Nur Rohmah :
Sistem pengukuran dosis kedalaman yang
dilakukan oleh PSPKR cukup baik karena
deviasi maksimumnya masih berada dalam
batas yang diperbolehkan ICRP No. 60.

R. Tedjasari - PTPLR :
Bagaimana cara mengetahui bahwa TLD
menerima radiasi foton pada energi tertentu ?.

Nur Rohmah :
TLD tidak dirancang untuk mengidentifikasi
energi. Satu-satunya informasi yang diperoleh
dari TLD adalah tanggapan TLD tersebut
terhadap radiasi yang mengenainya. Oleh
karena itu untuk dapat mengidentifikasi energi
foton yang mengenai TLD digunakan cara-cara
pendekatan antara lain dengan membuat kurva
kalibrasi energi untuk berbagai energi foton.
Selanjutnya dari hasil kalibrasi tersebut, dibuat
kurva energi dengan tanggapan relatif. Dengan
mengetahui tanggapan relatif (R1/R2) dari
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hasil pembacaan TLD, diperoleh nilai energi
foton yang mengenai TLD.

Sri Wahyuni - PPkTN :
1. Dosis ekivalen ± 50% berdasarkan

rekomendasi/acuan dari mana ?.
2. Hasil perbandingan pengukuran dosis

antara PSPKR dan JAERI diperoleh nilai -
10% sedangkan dengan ARL deviasinya
positif. Faktor apa saja yang menyebabkan
hasil yang berbeda ?.

3. Menurut Anda, manakah yang lebih baik,
ARL atau JAERI ?.

Nur Rohmah :
1. Yang dimaksud bukan dosis ekivalen tetapi

deviasi maksimum. Deviasi maksimum yang
diperbolehkan dalam pemantauan dosis
perorangan didasarkan pada Publikasi
ICRP No. 60 tahun 1990.

2. Beberapa faktor yang menyebabkan hasil
yang berbeda adalah :
• Faktor koreksi TLD : kepekaan terhadap

radiasi, tanggapan terhadap radiasi
fading, kepekaan terhadap UV dan
liniaritas dosis radiasi dan tanggapan.

• Faktor koreksi dosis sistem alat baca :
rangkaian penguat sistem elektronik,
sistem pemanas, dll.

• Faktor lain : faktor geometri, cara
penyinaran, sistem annealing, bacaan
lebih, dll. Untuk -10% berarti hasil
evaluasi oleh PSPKR lebih rendah
dibanding dengan dosis penyinaran oleh
lab acuan. Sedangkan positif berarti
dosis yang dilaporkan oleh PSPKR lebih
besar nilainya dibandingkan dengan
dosis untuk penyinaran oleh ARL.

3. Hasil interkomparasi lebih baik dengan
JAERI dibanding ARL.

Fransisca - PAIR :
Apa alasannya diambil kedalaman 10 mm
untuk pengukuran dosis ?.

Nur Rohmah :
Dasar pengukuran dosis di kedalaman 10 mm
adalah Publikasi ICRP No. 39 tahun 1985
yang diperkuat oleh Publikasi ICRP No. 60
tahun 1990.

Sahala Lumbanraja - PPkTN:
Dari hasil, terdapat perbedaan deviasi antara
PSPKR, JAERI dan ARL. Apakah perbedaan
yang besar ini bukan disebabkan oleh group
sample yang dikirimkan berbeda, misalnya ada
3 group sample dikirim ke JAERI dan 1 group
sample ke ARL. Bagaimana saudari dapat
menarik kesimpulan dengan keadaan group
yang berbeda?.

Nur Rohmah :
Interkomparasi dilakukan pada waktu yang
berbeda. Perbedaan ini bukan disebabkan
karena group sample yang berbeda, namun
disebabkan oleh faktor-faktor lain. Karena
setiap group sample yang dikirimkan
mempunyai penyimpangan ± 3%.

L. Kwin - PTPLR :
1. Dalam interkomparasi ini apakah PSPKR

sendiri juga melakukan penyinaran ?. Dan
bagaimana jika ketiga peserta inter-
komparasi dibandingkan dengan bentuk
kurva ?.

2. Dikatakan bahwa sistem pengukuran dosis
menggunakan TLD CG-1 cukup baik,
apakah sistem ini bisa juga digunakan untuk
Pusat lain yang juga melakukan pengukuran
dosis perorangan ?.

Nur Rohmah :
1. Penyinaran dilakukan oleh lab acuan. Jadi

PSPKR hanya menghitung dosis. Inter-
komprasi yang dikoordinasi JAERI peserta-
nya terdiri dari negara Pasifik anggota
RCA. Demikian juga yang dikoordinasi oleh
ARL Australia. Jadi hasil yang diperoleh
tidak hanya dibandingkan antara ketiga.
PSPKR merupakan salah satu instansi
peserta interkomparasi dengan lab-lab
acuan tersebut.

2. Sistem pengukuran dosis kedalaman ini
dapat dipakai oleh instansi/Pusat yang
melakukan pemantauan dosis radiasi
perorangan dengan TLD asal metode
kalibrasi yang digunakan juga sama dengan
metode kalibrasi yang digunakan oleh
PSPKR/lab-lab acuan.
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