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ABSTRACT
Responses of diode detectors to radiation beams from teletherapy machines. It has been carried
out responses to two sets of diode detector by using the beams of teletherapy Co-60 and medical
linear accelerator. Each set of consist of 8 diode detectors was irradiated by using gamma beams
from teletherapy Co-60 machine and 6 MVand 10 MV foton beams from medical linear accelerator
and 6.9.12.16.and 20 MeV electron beams from medical linear accelerator. The detectors were
positioned on the phantom circularly and radially and electronic equilibrium condidtion for all type
and energy beams. It was found that every detectors had own individual response and it is not to be
unifromity, since the fluctuation in between 16.6 % to 30.9 %. All detectors responses are linear to
gamma and foton beams, and also for energy above 6 Me V for electron beams. Nonlinearity
response occurs for 6 MeV electron beam, it is probably from the assumtion of electronic
equilibrium.

ABSTRAK
Tanggapan detektor diode terhadap berkas radiasi teleterapi. Telah dilakukan penetitian tanggapan
dua set detektor diode dengan menggunakan berkas radiasi teleterapi Co-60 dan berkas radiasi
akselerator linier medik. Masing-masing set terdiri dari 8 buah detektor diode dan diiradiasi dengan
berkas sinar gamma dari pesawat teleterapi Co-60, berkas foton bertegangan 6 MV dan 10 MV
serta berkas elektron berenergi 6, 9, 12, 16 dan 20 MeV. Masing-masing detektor diode
ditempatkan pada fantom secara metingkar dan radial dan disesuaikan dengan berkas dan energi
radiasi yang digunakannya. Ditemukan bahwa setiap detektor diode memiliki tanggapannya
masing-masing dan tidak bisa diseragamkan untuk setiap setnya dengan fluktuasi tanggapan
berkisar antara 16,6 % sampai 30,9 %. Tanggapan seluruh detektor diode linier untuk berkas sinar
gamma dari pesawat teleterapi Co-60 dan berkas foton dad pesawat akselerator tinier medik,
demikian juga terhadap berkas elektron berenergi diatas 6 Me V. Ketidaktinieritasan tanggapan
terjadi pada berkas elektron berenergi 6 MeV bisa dikarenakan dalam memberikan asumsi
terhadap keadaaan keseimbangan elektronik.

PENDAHULUAN

Penggunaan radiasi pengion untuk
pengobatan penyakit maligna dikenal
dengan istilah radioterapi. Tujuan
radioterapi adalah untuk memberikan
dosis radiasi semaksimual mungkin
dengan arah yang tepat pada jaringan
yang sakit dan 'target volume' secara
akurasi maupun presisi tanpa
memberikan efek atau kerusakan yang
berarti pada jaringan sehat disekitarnya.
Berbagai upaya dilakukan untuk
mencapai optimisasi. Penggunaan
akselerator linier yang merupakan
sebuah pesawat teleterapi adalah salah
satu metode untuk mencapai optimisasi
radioterapi, yang pada sebagian besar
negara berkembang masih
menggunakan pesawat teleterapi Co-60.
Dengan makin banyaknya penggunaan
akselerator linier di bidang medik ini
ternyata menggeser kedudukan
pesawat teleterapi Co-60, sehingga di
seluruh dunia tahun demi tahun jumlah

pesawat teleterapi Co-60 berkurang dan
pesawat akselerator linier bertambah
[1]. Pesawat akselerator linier komersial
dikenalkan pertama kali untuk
kepentingan medik sejak 1965, dengan
energi felon bertegangan 7-10 MV dan
elektron berenergi 4-10 MeV [2].
Akselerator linier komersial yang ada di
pasaran dapat menghasilkan sumter
radiasi sinar-x dan berkas elektron
berenergi tinggi. Sedangkan untuk
berkas netron biasanya dirancang
khusus, seperti pada Rumah Sakit
Harper, Detroit, U.S.A dengan sebutan
'the superconducting neutron system'
[3]. Disamping menggunakan sinar-x.
elektron dan netron, saat ini juga mulai
banyak dikembangkan dan digunakan
pula berkas proton, helium, karbon,
argon, silikon, neon dan pion seperti
pada NIRS Jepang[4].
Penggunaan radiasi pengion untuk
mengobati kanker memerlukan
keakurasian yang sangat tinggi, jika
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tidak maka kegagalan pengobatan
sangat besar kemungkinannya terjadi.
Hal ini telah dijelaskan pada hubungan
antara probabilitas daripada local tumor
control atau kerusakan jaringan normal
dan dosis serap absolut [5,6]. Sehingga
ketidakpastian yang dikaitkan dengan
distribusi dosis diharapkan lebih kecil
daripada +/- 3,5 % [7]. Goiten [8] telah
menghitung bahwa keakurasian 5 %
diperlukan dalam radioterapi.
Ada beberapa tahapan dalam dosimetri
radioterapi untuk sampai pad a
pelaksanaan pendistribusian dosis pada
pasien. Setiap tahapan tentunya
memiliki derajat ketidakpastian.
Sehingga secara kumulatif derajat
ketidakpastian dari beberapa tahapan
tersebut dapat dideteksi dengan
melakukan pengukuran dosis langsung
pada pasien yang selanjutnya dikenal
dengan dosimetri in-vivo.
Dosimetri in-vivo pada teleterapi dapat
dikelompokkan menjadi pengukuran
dosis masuk (entrance dose) dan
pengukuran dosis keluar (exit dose).
Dosis masuk digunakan untuk
mengecek keluaran (output) radiasi dan
kinerja peralatan ketika pelaksanaan
pengobatan termasuk keakurasiannya,
sedangkan dosis keluar dapat
dimanfaatkan untuk mengecek algoritma
perhitungan dosis dan menentukan
bentuk, ukuran, variasi densitas tubuh
pasien pada prosedur perhitungan
dosis.
Sistem dosimetri yang digunakan secara
in-vivopun sang at bervariasi dan
berkembang mengikuti kemajuan
teknologi yang digunakan dalam
radioterapi. Dosimeter termoluminisensi
(TLD) merupakan satu dosimeter yang
sering digunakan dalam dosimetri in-
vivo, karena sederhana dan mudah
digunakan. Selain TLD, detektor
diodepun ban yak dimanfaatkan untuk
keperluan dosimetri in-vivo.
Digunakannya detektor diode ini karena
TLD tidak bisa secara langsung
memberikan hasil, sedangkan detektor
diode yang terintegrasi dengan
elektrometer secara langsung
memberikan informasi hasil bacanya
dengan segera.
Beberapa detektor diode digunakan
dalam penelitian ini untuk diketahui
tanggapannya terhadap berkas radiasi
dari pesawat teleterapi Co-50 dan

pesawat akselerator linier medik dengan
berbagai energi. Sehingga detektor-
detektor tersebut dapat dimanfaatkan
untuk keperluan in-vivo dosimetri
ataupun pengukuran dosis lainnya.
TEaRI
Zat padat adalah bahan dasar
pembentuk semikonduktor sebagai
komponen dasar elektronika semisal
diode, transistor ataupun IC (integrated
circuit). Kelebihan sifat semikonduktor
berada diantara sifat isolator dan
konduktor. Dengan energi celah yang
cukup rendah, semikonduktor dapat
bersifat memindahkan elektron ke pita
konduksi, seperti Silikon dengan energi
celah 1,11 eV dan 0,65 eV untuk
Germanium.
Tipe-P ataupun tipe-N suatu
semikonduktor dapat dibentuk dengan
menambahkan (dopping) suatu atom
pentavalent ataupun trivalent, seperti
Phospor dan Boron. Selanjutnya tipe-PN
yang merupakan gabungan antara tipe-
P dan tipe-N dapat diperoleh dan
sambungan ini dikenal dengan p-n
junction atau diode, seperti terlihat pad a
gambar 1.
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Gambar 1. (a) p-n junction dan (b)
gimbal diode

Diode dapat dimanfaatkan sebagai
detektor radiasi pengion dengan
mengaplikasikan kondisi dibias balik
(reverse bias), yakni dengan
menyambungkan kutub positif dari
tegangan listrik eksternal ke tipe-n dan
kutub negatifnya ke tipe-p. Pada
keadaan ini, di dalam diode akan
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terbentuk lapisan deplesi (depletion
layer) dengan ketebalan sekitar 10
mikrometer sampai 5 mm, tergantung
struktur diode tersebut dibuat. Pasangan
ion akan terbentuk dengan demikian
radiasi pengion yang memasuki daerah
ini, yang selanjutnya akan bergerak ke
kutub positip dan negatif sehingga
terjadi gerakan muatan dalam arti
terbentuk arus listrik dan pulsa, seperti
terlihat dalam gambar 2.
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Gambar 2. Berkas radiasi pengion
memasuki daerah deplesi

Dalam aplikasi dosimetri rangkaian
sederhana untuk diode seperti dalam
gambar 3.
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Gambar 3. Rangkaian sederhana diode
untuk dosimetri

PERCOBAAN
Peralatan yang digunakan
1. Pesawat teleterapi Co-60 Alcyon II
2. Pesawat akselerator tinier medik

Varian 21OOC
3. Dua set detektor diode ( A dan B),

amplifier dan elektrometer. Satu set
detektor diode A dirancang untuk
digunakan pada pesawat teleterapi
Co-60, sedang satu set detektor
diode B dirancang untuk digunakan
pada pesawat akselerator tinier
medik dengan berkas felon
berenergi 6 MV sampai 10 MV.
Masing-masing set detektor diode
berisi 8 buah detektor yang diberi
tanda warna yang berbeda-beda.

4. Fantom

PROSEDUR PERCOBAAN
Sebelum percobaan dilakukan, berkas
radiasi pengion yang akan digunakan
baik sinar gamma dari pesawat
teleterapi Co-60 ataupun berkas felon
dan elektron dari pesawat tinier
akselerator harus diketahui
karakterisktiknya, termasuk besarnya
energi yang akan digunakan dalam
penelitian ini. Berkas sinar gamma dari
pesawat teleterapi Co-60 memiliki
energi sekitar 1,25 MeV, sedangkan
berkas felon dari pesawat akselerator
tinier medik bertegangan 6 MV dan 10
MV. Untuk berkas elektron yang
dihasilkan dari pesawat akselerator tinier
medik memiliki energi 6, 9, 12, 16 dan
20 MeV. Dengan asumsi bahwa satu set
detektor diode A dan satu set detektor
diode B rancangannya berbeda, maka
prosedur percobaannyapun harus
mengikuti dan disesuaikan dengan
karakristik berkas radiasi pengion yang
digunakan dalam percobaan ini. Karena
pengukuran ini harus dilakukan pada
kondisi keseimbangan elektronik yang
terjadi dalam detektor tersebut,
sehingga asumsi dosimetrinya benar.
Dengan demikian perlu tidaknya
penambahan fantom dalam
menempatkan diode untuk masing-
masing berkas radiasi pengion yang
digunakan dapat dilihat pada label 1
sebagai gambaran telah terjadinya
peristiwa keseimbangan elektronik.
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Tabel1. Penambahan fantom sesuai dengan berkas radiasi pengion dan set detektor

Irradiasi dilakukan dengan pesawat
teleterapi Co-60 dan pesawat
akselerator linier medik dengan berkas
foton dan elektron berbagai energi.
Ketika irradiasi dengan menggunakan
pesawat teleterapi Co-60, posisi
permukaan fantom berjarak terhadap
sumber radiasi (SSD-Souce Surface
Distance) adalah 80 em. Luas lapangan
radiasi pada permukaan fantom adalah
10 em x 10 em. Ke delapan buah
detektor ditempatkan pada fantom yang
berukuran diameter 14 em dengan
bahan acrylic dengan ketebalan yang
berbeda-beda sesuai dengan berkas
radiasi pengion yang digunakan seperti
telah dijelaskan pada tabel 1. Posisi
detektor disusun melingkar untuk ke
delepan buah detektor, sehingga
diharapkan setiap detektor
mendapatkan dosis radiasi yang sarna
seeara bersamaan.
Pada pereobaan dengan menggunakan

pesawat teleterapi Co-60 irradiasi
dialkukan selama 1 menit dan diulang
beberapa kali untuk mengetahui tingkat
stabilitasnya.
Untuk irradiasi dengan menggunakan
pesawat akselerator linier medik, posisi
permukaan fantom berjarak terhadap
sumber radiasi (SSD-Souce Surface
Distance) adalah 100 em. Luas
lapangan radiasi pada permukaan
fantom adalah 10 em x 10 em. Irradiasi
dengan menggunakan pesawat
akselerator linier medik diberikan
sebesar 200 MU (Monitor Unit).

PEM8AHASAN
Dari hasil pereobaan diatas diperoleh
tanggapan set detektor diode A untuk
berkas sinar gamma dari pesawat
teleterapi Co-60 dan berkas foton 6 MV
dan 10 MV dari pesawat akselerator

linier medik seperti terlihat pada gambar
4 dan gambar 5 untuk set detektor diode
8.
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Gambar 4. Tanggapan set detektor diode A

terhadap berkas foton
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Gambar 5. Tanggapan set detektor diode 8
terhadap berkas foton

Ditemukan dalam pereobaan ini bahwa
set detektor diode A untuk detektor
dengan nomor 1 terlihat tidak berfungsi
lagi, meskipun dengan menggunakan
ketiga maeam berkas foton yang ada,
baik dari pesawat teleterapi Co-60
maupun dari berkas foton 6 Mv dan 10
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8erkas radiasi Ketebalan pada kondisi Penambahan fantom ( em )
pengion

akselerator linier dosis maksimum (em) Set detektor A Set detektor 8
medik
6MV 1,4 -1,6 1,1 -
10 MV 2,5 2,0 -
6 MeV 1,4 - 1,6 1,1 -
9 MeV 2,0 - 2,2 1,6 -
12 MeV 2,9 2,4 0,4
16 MeV 3,0 2,6 0,6
20 MeV 3,0 2,6 0,6
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MV.Sedangkan untuk detektor nomor 1,
diperoleh tanggapan hanya pada berkas
radiasi gamma dari pesawat teleterapi
Co-60. Sementara untuk berkas teton 6
MV dan 10 MV dari pesawat linier
akselerator, detektor ini tidak
memberikan tanggapan.
Oari ketuju buah detektor yang masih
memiliki tanggapan terhadap berkas
sinar gamma dari pesawat teleterapi Co-
60 ini fluktuasi antara detektor satu
dengan lainnya cukup besar, yakni
sekitar 17.9 %. Oengan demikian
apabila detektor-detektor ini akan
digunakan untuk keperluan in-vivo
dosimetri taktor kalibrasinya haruslah
dimiliki oleh setiap individu detektor
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masing-masing, tidak dapat
diseragamkan meskipun digunakan
pada in-vivo dosimetri pada pengobatan
pasien dengan pesawat teleterapi Co-
60. Kondisi ini juga ditemukan pad a
tanggapan terhadap 6 MV dan 10 MV
berkas teton dari pesawat akselerator
linier medik yang lebih besar, yakni 19,5
% dan 30,9 % secara berututan untuk 6
MVdan 10 MV.
Tanggapan set detektor diode A dan B
terhadap berkas elektron dari pesawat
akselerator tinier medik dengan energi
6, 9, 12, 16 dan 20 MeV terlihat pada
gambar 6 dan 7 secara berututan.
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Gambar 6. Tanggapan set detektor diode A terhadap berkas elektron
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Gambar 7. Tanggapan set detektor diode B terhadap berkas elektron
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Didapatkan dalam gambar 6 dan 7
bahwa tanggapan setiap detektor diode
untuk energi berkas elektron diatas 6
MeV cenderung datar, kecuali untuk set
detektor diode B nomor 3. Selain itu
ditemukan pada set detektor diode A,
detektor diode nomor 1 dan 2 tidak
berfungsi untuk seluruh berkas energi
elektron yang digunakan. Sedangkan
untuk berkas elektron dengan energi 6
MeV kedua set detektor diode, baik A
maupun B memberikan kecenderungan
yang berlawanan terhadap energi
diatasnya. Hal ini sangat dimungkinkan
oleh penentuan asumsi 'bulid up'
terhadap energi tersebut, karena pada
berkas elektron dengan energi 6 MeV
mempunyai daerah yang sangat curam
setelah daerah 'bulid up'. Ada sesuatu
yang cukup menarik pada hasil
penelitian ini yaitu pada berkas elektron
dengan energi 16 MeV dan 20 MeV,
ditemukan tanggapan yang sarna
diperoleh antara set detektor A dan B.
Sehingga dapat disimpulkan dalam
penelitian ini bahwa untuk berkas energi
elektron diatas 12 MeV tanggapan
detektor diode sarna untuk detektor
yang sarna. Meskipun pada setiap set
detektor diode, baik set detektor diode A
maupun B didapatkan tluktuasi yang
cukup tinggi untuk setiap berkas
elektron, yakni sekitar 16,6 % sampai
26,4 %.

KESIMPULAN

Dua set detektor diode A dan B yang
dirancang secara berbeda
penggunaannya memiliki
kecenderungan tanggapan yang
mendekati linier untuk berkas tatoo, baik
untuk sinar gamma dari pesawat
teleterapi Co-60 sampai berkas teton
dari akselerator linier medik dengan
tegangan 6 MV dan 10 MV. Disamping
itu juga kelinieritasan tanggapan juga
ditemukan untuk berkas elektron dari
pesawat akselerator linier medik dengan
energi diatas 6 MeV. Tangapan detektor
diode terhadap berkas elektron 6 MeV
menjadi lebih besar untuk set detektor
diode A, sedangkan set detektor diode B
menjadi lebih keci! terhadap tanggapan
pada berkas elektron energi-energi
diatasnya. Tanggapan setiap detektor
diode ini tidak dapat diseragamkan
karena memilki tluktuasi yang cukup
tinggi satu dengan lainnya hingga
mencapai 30,9 %, dan disamping itu
ada beberapa detektor yang sudah tidak
berfungsi lagi.
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