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ABSTRAK

KARAKTERISASI PENCACAH alP TIPE MPC 9400 DAN PENGGUNA-ANNYA. Telah dilakukan
percobaan untuk menentukan tegangan operasi, kesetabilan alat, efisiensi pencacahan, dan figure of merit serra
minimum detectable activity pencacah gros alp ripe MPC 9400. Perangkat ini digunakan untuk mencacah gros alpha
dan gros beta. AJat ini mempunyai kesetabilan yang baik pada tingkat kepercayaan 95 % dan mempunyai cacah lata;
yaitu untuk alpha rata-rata 0,144 cpm, untuk beta 22,65 cpm. Efisiensi pencacahan 27,41 % (Am-241 dalarn bentuk
elektrodeposisi) , 6,57 %(Am-241 dalarn bentuk endapan), 51,82 % (Sr-90 dalarn bentuk endapan), Batas terendah
pendeteksi alat adalah 1,04 x 10.2 Bq (Am-241 dalarn bentuk elektrodeposisi), 4,35 x 10.2Bq (Am-241 dalarn bentuk
endapan) dan 7,8 x 10-2Bq (Sr-9Q dalarn bentuk endapan)

ABSTRACT

CARACTERIZATION OF THE alp COUNTING SYSTEM TYPE MPC 9400 AND ITS

UTILIZATION. Have been caried out the experiment to detennine the operation voltage, instnnnent stability,
counting efficiency, figure of merit, and minimum detectable activity. This instrument used to count gross alpha and
gross beta. This instnnnent belongs good stability at the considence level of 95 % and the background count that was
0.144 cpm for alpha and 22.65 cpm for beta. The counting efficiency was 27,41 % (electrodeposition of Am-241),
6.57 % (deposition of Am-241), 51.82 % (deposition of Sr-90). The limit of minimum detectable activity was 1,04 x
10-2Bq (electrodeposition of Am-241), 4,35 x 10-2Bq (deposition of Am-241) and 7,8 x 10-2Bq (% (deposition of Sr-

90)

PENDAHULUAN kesetabilan alat cac~ efisiensi pencacahan. dan
laju cacah latar belakang, serta limit deteksi.

Berbagai macam alat ukur aktivitas suatu

radionuklida dewasa ini telah berkembang dengan

pesat. Salah satu diantaranya ialah pencacah sistem

a./ J3 tipeMPC 9400 dengan menggunakan detektor

aliran gas P10 campyran 90 % argon daD 10 %

metan.

TEORI

Deskripsi Alat

Pencacah sistem a I ~ tipe MPC 9400

dikendalikan dengan sejenis keyboard daD Liquid

Crystal Display (LCD) yang terdapat pada bagian
depan daTi alat tersebut. Lebih daTi 40 karakter

dapat ditampilkan oleh LCD, tetapi hanya 16

karakter saja yang dapat ditampilkan pada layar

peraga Wltuk sekali tampilan. Untuk melihat

karakter yang tidak terllhat dapat digunakan tombol

< clan >, Gambar 1.

Pencacah <X. I ~ tipe MPC 9400 merupakan

pencacah yang dapat dioperasikan untuk mencacah

alia, beta serta mencacah alpha dan beta sekaligus

dalam waktu yang bersamaan. Alat ini mempunyai

cacahan .latarbelakang yang cukup rendah dan

mempunyai efisiensi yang cukup tinggi.

Dalam makalah ini akan dibahas

karakteristik pencacah sistem IX I /3 tipe MPC 9400,

yang digunakan untuk mendeteksi partikel alia dan

beta total atau kedua-duanya di dalam berbagai

saInpel, antara lain yang berkaitan dengan
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Gambar 1 Bagian depan dari MPC 9400

Fungsi Tombol

Pengoperasian

untuk Menjalankan Tombol memory digunakan untuk melihat hasil
cacahan yang tersimpan dalam memori. Memori
ini dapat menyimpan 100 basil cacahan yang
terakhir.

~ SETUP
Tombol setup digunakan untuk memberikan
nilai dasar sebelum pengoperasian seperti nilai
tegangan operasi, mengatur jam. membuat
proteksi dan lain-lain.

~CALmRATE
Tombol calibrate digunakan untuk
mengkalibrasi alat.

Pada bagian belakang terdapat beberapa

panel penghubung (konektor) yang dihubungkan
dengan swnber daya yang dihubungkan dengan
swnber tegangan listrik PLN 220 V, swnber gas

yang dihubungkan dengan ta~~g gas P-IO, printer
yang berfungsi untuk mencetak basil cacahan. dan
RS-232-C dihubungkan dengan komputer agar alat
dapat diakses dengan menggunakan komputer,
Gambar 2.

MPC 9400 mempunyai beberapa menu
yang dapat dioperasikan untuk menjalan-kan
pengoperasian alat (gambar 1). Untuk memilih
menu dapat dilakukan dengan cara menekan tombol
keypad yang meliputi function keys daD section
memory entry. Fungsi dari masing-masing tombol
adalah sebagai berikut :

~ COUNT
Tombol Count digunakan untuk menjalankan
menu pencacahan. Di dalam menu pencacahan
terdapat beberapa isian seperti mode
pencacahan. daD waktu cacah.

~ VIEW
Tombol View digunakan untuk melihat seluruh
menu yang sedang aktif daD basil cacahan
secara bergantian.

~ PRINT
Tombol print digunakan untuk mencetak basil
cacahan pada printer.

~ MEMORY

P3KRBiN-BA TAN159
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Gambar 2 Bagian belakang dari MPC 9400

Jumlah pasangan ion positif dan elektron yang
terbentuk dapat dituliskan sebagai berikut [4] :

Detektor

Pencacah sistem a I /3 tipe MPC 940 ini

menggunakan detektor proporsional aliran gas

dengan geometri detektor ini adalah 2n, dinding

detektor berbentuk setengah bola yang terbuat dari

logam yang belfungsi sebagai katoda dan

didalamnya terdapat sebuah kawat sangat halus

yang belfungsi sebagai anoda. (Gambar 3)

No = E I w (1)

dengan E adalah energi radiasi yang datang (e V)
dan w adalah ener~i yang diperlukan untuk
membentuk pasangan ion (e V)

Di bawah pengaruh medan listrik yang
diterapkan di dalam detektor, maka ion positif daD

Gambar 3 Detektor yang digunakan pada MPC 9400

~I.S Outlet" ..G&:t J n 1,t

P/ft 11&-1828
Detector- losy

..O--Ri~
t10\iDt ~ ias: t

P/M 128-88~'" ~- -.~
Z. Z5" W.aG~

Pencacah Proporsional elektron akan bergerak dengan energi kinetik
tertentu ke arab elektroda yang berlawanan, yaitu
ion positif menuju katoda daD elektron menuju
anoda. Selama perjalanannya menuju anoda,
elektron ini mendapat\ tambaban energi kinetik,
sehingga mampu me ilghasilkan proses ionisasi
tambaban daD membentuk elektron sekunder.

Prinsip dasar pencacah proporsional adalah

apabila suatu radiasi (X, atau p mengenai detektor

yang berisi gas P-IO, maka molekul-molekul gas

tersebut akan terionisasi sehingga menghasilkan

ion-ion negatif(elektron) maupun ion-ion positif.
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Proses penggandaan atau pelipat gandaan elektron
karena ionisasi di dalam gas di bawah penga111h
medan listrik disebut multipikasi gas. Jumlah
muatan listrik total yang dihasilkan dalam proses
tersebut adalah [4] :

Kenaikan tegangan pada detektor menyebabkan
kenaikan medan listrik di dalam detektor, sehingga
jika tegangan terlalu tinggi akan menyababkan
teljadinya ionisasi walaupun tidak ada radiasi yang
masuk ke dalam detektor. Hal ini tidak dikehendakl
dalam hat pencacahan sumber radiasi. Oleh karena
iw. kenaikan tegangan harus dibatasi pada tingkat
tertenw. sehingga muatan yang terkumpul pada
kawat anoda masih proporsional dengan ionisasi

primer.

Q=MNe
= M (E/W) e (2)

dengan M adalah multiplikasi gas total dan e adalah
muatan elektron = 1.6 x 10-19C..

Proses ini terus berlanjut selama elektron
bebas bellin terkumpul semua pada elektroda.
Proses tersebut akan menghasilkan keluaran dalam
bentuk pulsa listrik yang sangat lemah oleh karena
itu diperlukan peralatan penunjang berupa penguat
awal (pre-amplifier) daD penguat akhir (amplifier).
Pulsa-pulsa listrik yang terbentuk kemudian
dihitung oleh pencacah (counter) yang kemudian
ditampilkan melalui layar peraga. komputer atau

Gambar 5 memperlihatkan graflk daerah
tegangan operasi detektor gas aliI. Pada daerah It

nilai tegangan operasi detektor terlalu kecil

sehingga medan listrik tidak cul--up untuk mencegah

proses rekombinasi dari pasangan ion positif daD

elektron yang terbentuk. Pada daerah II nilai

tegangan operasi detektor cukup besar untuk

mencegah proses rekom-binasi sehingga daerah

KOMPUTER

LCD
+

Keyboard

PRE
AMP

AMPLIFIER(X.

138

PRINTER

Gambar 4 Blok diagram sistem MPC 9400 [2]

printer, yang semuanya itu diatur oleh sebuah
pengontrol (controller) yang ada di dalam sistem
MPC 9400. (Gambar 4)

saturasi ion dapat tercapai. Daerah ini disebut
daerah operasi kamar religion (Ionization
Chamber). Pada daerah III pulsa yang terbentuk
sudah tidak proporsional dengan radiasi yang
datang, sehingga setiap penambahan tegangan akan
menambah jurnlah cacahan.

Daerah Tegangan Operasi Detektor

Tegangan operasi diperlukan untuk

membelikaIl medan listrik di dalam ruang detektor.
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Cacaha

r!~:Mt Volt

Gambar 5 Daerah kerja detel..'tor gas alir

Tegangan operasi (f0)
menggunakan persam~ berikut (3] :

ditentukan

TO = VI + 1/3 (V2 -VI) (3)

dengan : TO : Tegangan operasi
V2 : Tegangan kedua (Gambar 5)
VI : Tegangan pertama (Gambar 5)

TATA KERJA DAN PERCOBAAN

Menentukan Tegangan Operasi

sebelumnya dan tombol "." untuk melihat data
berikutnya, atau juga dapat ditampilkan seluruhnya
sekaligus melalui printer dengan cara menekan
tombol PRINT.

Penentuan tegangan operasi untuk
pencacahan beta dilakukan dengan cara yang sarna,
hanya saja sumber yang digunakan adalah sumber
standar beta, dalarn percobaan ini digunakan
sumber standar $r-90 dengan aktivitas 7,24 Bq pada

(15 september 1994)
Partikel alpha mulai tercacah pada

tegangan kurang lebih 300 volt, dan tegangan
plateu mulai dari tegangan kurang lebih 400 volt,
sedangkan pada pencarian tegangan plateu alat
akan mencacah mulai dari tegangan 705 volt secara
otomatis.

Tegangan operasi untuk alfa dihitung
menggunakan persarnaan (3) dengan VI = 400 volt
dan V2 = 1600 volt.

Tegangan operasi adalah tegangan yang

dioperasikan pada sebuah detektor untuk mencacah

suatu sumber radiasi. Untuk mencari tegangan

operasi, alat ini sudah dilengkapi dengan menu

untuk mencari tegangan plateu sehingga secara

otomatis alat ini akan mencacah mulai dari

tegangan 705 volt sampai dengan 1875 volt. dengan

kenaikan tiap-tiap 30 Volt. dan dengan waktu cacah

0,5 menit (waktu cacah dapat diset sesuai dengan

keinginan pemakai).
Penentuan tegangan operasi untuk

pencacahan aIfa :

Prosedur penentuan tegangan operasi :

a. Masukan sumber standar alpha ke dalam

tempat sampel, dalam percobaan ini digunakan

Am-241, dengall aktivitas 167,38 Bq (25

september 1990).
b. Opera.<;ikan alat untuk mencari tegangan plateu

Sftelah selesai mencacah data dapat

ditampilk;i~ satu per satu melalui layar dengan
menekan tombol "-" untuk melihat data

162P3KRBit!:-BA TAN
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TO = VI + 1/3 (V2 -VI)

= 400 + 1/3 (1600 -400)

= 800 Volt

Tabell. Data basil cacahan somber Am-241

Tegangan operasi untuk beta dapat
ditentukan seperti pada alfa. Tegangan
operasi untuk beta yang digunakan adalah
1655 volt

Kesetabilan Alat

Uji kuadrat Chi (Chi-square test)
merupakan suatu cara yang dapat dipakai
untuk men~ji kestabi1an alai cacah. Uji
kuadrat Chi (r) dihitung dengan
menggunakan per-samaan [2] :

M 2 Berdasarkan persamaan (4) maka

2 L (Ni- N) dipero1eh harga r = 10,24 jika di1ihat pada tabe1 2
-1=\ (4) 2. .Y harga X untuk 10 kalt penguk.'"uran dengan tmgkat

kepercayaan 95% adalah 3,32 < r< 16,92. Dengan
dipero1ehnya harga r yang terletak antara 3,32 dan
16,92 hal tersebut memper1ihatkan bahwa alai

Tabe1 2. Batas Chi-square r untuk berbagai u1angan pencacahan

-v N

dengaIl: Ni: besamya cacahan yang ke-i

N : cacahan rata-rata

cacah yang digunakan masih stabil.
Sebagai contoh diperlihatkan pada tabel I,

basil cacahan sumber standar aIfa (Am-241) dengan Menentukan Cacah Latar belakang
waktu cacah 10 menit dan diulang sebanyak 10
kali.

Tabel 3 Hasillaju cacah latarbelakang untuk alpha daD beta
selama 1 jam

8 0,0022 1406 0,39
10 0,0027 1463 0,41
8 0,0022 ~223 0,34
9 0,0025 322 0,37

Untuk mencacah latarbelakang, digunakan

plan set kosong yang bebas
kontaminasi. Planset kosong

tersebut dicacah selama 1 jam dan

diulang sebanyak 4 kali. Hasil

pencacahan latarbelakang
diperlihatkan pada tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, maka

besar rata-rata cacah latar belakang

untuk <X adalah 0,0024 cps dan

Ulltuk ~ adalah 0,3775 cps.
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Tabel 4 Hasil cacahan somber standar daD efisiensi pencacahan

Am-241
Am-241

Sr-90

e.d

endapan

endaoan

164,962n

13,20
7,24

1
2

3

10

30

30

54258

1568
11940

90,43
0,87
6.63

27,41

6,57

51,82
keterangan : e.d = elektrodeposisi

Menentukan Efisiensi Pencacahan Cs -Cb

Penentuan efisiensi pencacahan
menggunakan cara relatif, yaitu membandingkan
basil cacahan sumber standar radioaktif yang
diketahui aktivitasnya, ditulis dengan persarnaan
sebagai berikut :

& = x 100 %

A
= (90,43 -0,0024)/329,92 x 100 % = 27,41 %

Dengan cara yang sarna untuk masing-masing
somber standar diperoleh data sebagai berikut :

Figure of Merit dan Minimum Detectable

Activity
& = ~ x 100 % A (5)

dengaIl : 6 = efisiensi pencacahan (%)

Cs = laju cacah standar (cps)

Cb = laju cacah latarbelakang

(cps)
A = aktifitas standar (dps)

Dalam memberikan gambaran tentang

masalah yang timbul dalam pengukuran aktifitas

sangat rendah kedua besaran yaitu figure of merit

(fom) daD Minimum Detectable Activity (MDA)

dapat menunjukan kualitas alar cacah yang

digunakan. Defmisi dari kedua besaran tersebut

adalah [4] :
rom = (Efisiensi pencacahan)2/Laju cacah

latarbelakang
=s2/Cb

' 

"" " (6)

Efisiensi pencacahan sangat bergantung

daTi geometri standar, misalnya untuk standar alia

dalam bentuk elektrodeposisi mempunyai efisiensi

yang lebih besar daTi pada standar alia dalam

bentuk endapan. Oleh karena itn untuk menentukan

efisiensi mana yang akan digunakan harns dilihat

juga geometri sampel yang akan diukur. Pada

percobaan ini diukur sumber standar alia Am-241

dengaIl aktifitas 164,96 Bq (27t) dalam bentuk

elektrodeposisi selama 10 menit clan aktifitas 13,20

Bq dalam bentuk endapan selama 30 menit, serta

sumber standar beta dalam bentuk endapan dengan

aktifitas 6,39 Bq selama 30 menit.

Dengan menggunakan persamaal;} 5 dapat

dihitung efisiensi pencacahan untuk masing-masing

swnber standar. Sumber standar Am-241 dengan

aktifitas 164,96 (27t) dalam bentuk elektrodeposisi

efisiensinyaadalah :

tom = (27,41)2/0,146
= 5160,98

P3KRBiN-BATAN 164

dengan efisiensi pencacahan dinyatakan dalam %,

MDA ditlyatakan dalam pCi dengan tingkat

kepercayaan 95 %, Cb dinyatakan dalam cpm daD t

dinyatakan dalam menit.

Berdasarkan efisiensi yang diperoleh daD

laju cacah latar belakang untuk alpha, maka

diperoleh harga rom daD MDA untuk alpha dalam

bentuk elektrodeposisi adalah sebagai berikut :
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pengusapan pada pennukaan yang akan di ukur
(1 +.Jl + 2,O8xO,146;60) dengan luas 4 cm2 , sedangkan sampel air

O,2741x60 " merupakan basil pengendapan air sebanyak 1 liter,

dengan cara dipanaskan. Hasil pengukuran dapat
= 0,28 pCi = 0,0104 Bq dilihat pada Tabel6.

MDA = 0,865

BASIL DAN PEMBAHASANDengan cara yang sarna untuk masing-
masing standar diperoleh :

Dari basil uji kestabilan alat dengan

menggunakan uji kuadrat Chi
Tabel 5 Hasil Com dan MDA untuk masing-masing somber standar dik tab .

bah al t sibe ill wa a ma

stabil pada tingkat

kepercayaan 99 %. Hasil

pengukuran latarbelakang
dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa

laju cacah latarbelakang untuk
alfa berkisar antara 0,0022 -

0,0027 cps daD beta berkisar

antara 0,39 -0,41 cps. Jika data tersebut

dibandingkan dengan basil pengukuran laju cacah

latarbelakang pada LBC model 2201 Canbera,

temyata data tersebut laju cacah betanya lebih besar

(cacah beta LBC model 220 I Canbera berkisar dari

0,0167 -0,0267 cps). Hasil perhitungan efisiensi

pencacahan dapat dilihat pada Tabel 4, sedangkan

basil perhitungan Minimum Detectable Activity

(MDA) dapat dilihat pada Tabel5.

Pencacahan sampel dilakukan pada sampel

air clan sampel tes usap, basil pencacahan dapat

dilihat pada Tabel 6. Dari Tabel 6 diketabui bahwa

baik sampel air maupun sampel tes usap

2

3
ket : ed = elektrodeposisi

PENGUKURAN SAMPEL

Dalam percobaan ini dilakukan

pengukuran terhadap partikel alfa dan beta selama

satu jam yang terkandung di dalam sampel air dan

smnpel tes usap. Cacahan latarbelakang diambil

dari basil rata-rata pada percobaan menentukan

cacah latarbelakang yaitu 0,0024 cps untuk alfa dan

0,3775 cps untuk, beta, sedangkan efisiensi

pencacahan ymlg digunakan adalah 6,57 % untuk

alfa pada sampel tes usap dan sampel air serta

51,82 % untuk beta pada sampel air maupun pada

sampel res usap. Sampel tes usap merupakan basil

Tabel 6 Hasil pengukuran alfa daD beta total pada sampel air daD tes usap

P3KRBiN-BA TAN165
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endapan
endaoan

5160,98
299,76
7113,41

0,0104
0,0435

0.0557
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bentuk endapan adalah 299,76 dan fom untuk

beta dalam bentuk endapan adalah 7113,41.

c. Pencacah aJ/3 tipe MPC-9400 masih sangat

baik untuk mencacah alfa total dan beta total

karena mempunyai fom yang besar, efisiensi

yang baik, serta MDA yang cukup kecil.

d. Hasil pengukuran gros alfa pada sampel air dan

tes usap adalah <BDT, sedangkan basil

pengukuran gros beta pada sampel air antara <

BDT dan (8,2 :.t 1,5) x 10-3 Bq/liter, dan basil

pengukuran gros beta pada sampel tes usap

antara <BDT dan (l,6:.t 0,38) x 10-2 Bqicm2.

SARAN-SARAN

a. Untuk memperkecil cacah latarbelakang,
hendaknya dibuat shielding yang lebih tebal,
sehingga radiasi luar lebih dapat dikurangi.

b. Pada saat mempersiapkan sampel hendaknya
dibuat sampel yang merata ketebalannya
didalam planset, supaya memperoleh serapan
diri YaIlg lebih kecil.

konsentrasi alfa total adalah < BDT. Konsentrasi

beta total pada sampel air antara < BDT clan (8,2 :t

1,5) x 10-2 Bq/liter, dengan barga tertinggi pada

sampel I. Konsentrasi beta total pada sampel res

usap antara <BDT clan (1,6 :t 0,38) x 10-2 Bq/cm2,

dengati harga tertinggi pada sampeI41/4.
Tabel 4 memperlihatkan bahwa efisiensi

pencacahan partikel alfa (Am-241, e.d) lebih tinggi

dari pada pertikel alfa (Am-241, endapan), karena

swnber standar yang dibuat secara elektro deposisi

relatif tipis sehingga faktor serapan diri menjadi

relatif sangat kecil. Faktor serapan diri sangat

bergantung kepada tebal tipis endapan, semakin

tipis endapan semakin kecil serapan dirinya. Hal ini

berkaitan dengan Tabel 5 yang memperlihatkan

MDA untuk partikel alfa (Am-241, e.d) lebih kecil

dibandingkan dengan MDA partikel alfa (Am-241,

endapan). Oleh karena itu ketika akan melakukan

pecacahan barus diperhatikan geometri sarnpel

yang akan di ukur untuk menentukan efisiensi yang

akan dipakai.
Tabel 6 memperlihatkan bahwa basil

pengukuran partikel alfa di dalam sampel air tidak

terdeteksi (ttd), berarti sarna dengan atau lebih kecil

dari MDA (MDA untuk partikel alfa :::: 0,0435 Bq

datI MDA WItuk partikel beta :::: 0,0557 Bq).
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b.

Pencacah alf3 tipe MPC-9400 menggunakan
detektor isian gas P10, memi1iki daerah
tegangan operasi 800 Volt untuk alfa, serta 1655
untuk beta. Hasil pengnjian kesetabilan alat

dengan menggunakan uji Chi-Square
menunjukan bahwa sistem pencacah MPC-9400
masih mempunyai basil cacahan yang setabil

pada tingkat kepercayaan 99 %.
Efisiensi pencacahan untuk alfa dalam bentuk

elektrodeposisi adalah 27,41 %, efisiensi
pencacahan untuk alfa dalam bentuk endapan
6,57 %, daD efisiensi pencacahan untuk beta
dalam bentuk endapan adalah 51,82 %. MDA
untuk alfa dalam bentuk elektro deposisi adalah
0,0104 Bq, MDA untuk alfa dalam bentuk
endapan adalah 0,0435 Bq, daD MDA untuk
beta dalam bentuk endapan adalah 0,0557 Bq.
Sedangkan tom untuk alfa dalam bentuk elektro
deposisi adalah 5160,98 tom untuk alfa dalam

DISKUSI
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Bukankah setiap alat sudah dilengkapi dengan
karakteristik alat dari pabriknya?
Mengapa dilakukan karakterisasi lagi ?

a. Untuk mengetahui cacah latar, effisiensi,

MDA, fom, yang tentu saja berbeda dengan
cacah latar, effisiensi, MDA, fom ketika
dilakukan pabriknya karena kondisinya berbeda.

b. Dengan dipakainya alat dalam sekian waktu.

perlu dilakukan karakterisasi lagi untuk

mengetahui apakah terjadi perubahan pada
karakterisasi semula.

a.

b.

Makhsun, P3KRBiN-BATAN

Lampiran 1

Tabel Hasil pengukuran mencari tegangan operasi untuk somber standar Am-241
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Lampiran 2
Tabel Hasil pengukuran mencari tegangan operasi ontuk somber standar Sr-90
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