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ASPEK DOSIMETRI MAKANAN OLAHAN TRADISIONAL PADA
FASILITAS IRPASENA

ABSTRAK

ASPEK DOSIMETRI MAKANAN OLAHAN TRADISIONAL PADA FASILITAS
IRP ASENA. Telah dilakukan penelitian aspek dosimetri terhadap makanan olahan tradisional
yang diiradiasi di fasilitas irpasena. Sampel dike mas ke dalam 3 kotak ukuran standar yaitu kotak
I (IS x 20 x 40) cm3, kotak II (25 x 20 x 40) cm3, clan kotak III (40 x 20 x 40) cm3lalu diiradiasi
dengan kisaran dosis 3 kGy, clan hanya kotak III yang diiradiasi 5 kGy. Pengamatan yang
dilakukan meliputi distribusi dosis, variasi ukuran kotak, clan monitoring dosimeter alanin.
Distribusi dosis sampel dengan rapat mass a tertentu, diukur dengan sistem dosimeter alanin clan
dosimeter Fricke digunakan sebagai acuan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada dosis
3 kGy keseragaman distribusi dosis yang dinyatakan dalam perbandingan dosis maksimal
(Dmaks) clan dosis minimal (Dmin) untuk sampel dengan rapat massa 0,89 g/cm3, masing-masing
didapatkan kotak I -1,2413; kotak II -1,1630 clan kotak III -0,9830; sedang pada dosis 5 kGy
kotak III diperoleh 0,8966.

ABSTRACT

ETHNIC FOOD DOSIMETRY ASPECT ON IRPASENA FACILITY. An experiment on
ethnic food dosimetry aspect has been conducted using irpasena facility. The sample were packed
in three standard variable boxes, namely box I (15 x 20 x 40) cm3, box II (25 x 20 x 40) cm3, and
box III (40 x 20 x 40) cm3. They were irradiated with the doses of around 3 kGy and box III was
irradiated with the dose of 5 kGy. Obesrvation of the experiment covers the distribution of dose,
box side variable, and alanin dosemeter monitoring. Dose distributrion of samples with bulk
density was measured alanin dosemeter and Fricke dosemeter was used as reference dosemeter.
The results showed that the dose uniformity ratio that maximum dose and minimum dose was
irradiated with the dose 3 kGy, for each product with the density of 0,89 g/cm3 was found box I
-1,2413; box II -1,1630 and box III -0,9830, respectively. The dose uniformity ratio of box III
irradiated with the dose 5 kGy was found 0,8966.

PENDAHULUAN

Hasil penelitian terdahulu terhadap
makanan olahan tradisional (1 -5) ternyata
mempunyai prospek dalam upaya meningkatkan
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pangan
tradisional sudah ditekankan pemerintah sejak
tahun 1993 termasuk di dalamnya makanan
olahan tradisional (6).

Masalah utama yang sering timbul pada
pangan tradisional adalah masih tingginya tingkat
kontaminasi mikroorganisma. Indonesia telah
menerapkan Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP) yang merupakan bagian daTi Good
Manufacturing Practices (GMP! sebagai upaya
dalam pengendalian mutu suatu proses produksi,
namun pada kenyataannya pangan tradisional
masih belum dapat memenuhi kriteria clan
standar kualitas yang dipersyaratkan oleh Badan
rOM.

dilakukan melalui penerapan perbaikan rantai
proses produksi pacta teknik pengolahan,
pengemasan daD penyimpanan. Untuk
memproduksi makanan olahan tradisional yang
diawetkan melalui proses radiasi, acta beberapa
pihak yang bertanggung jawab dalam suatu
kegiatan proses produksi. Produsen bertanggung
jawab terhadap kualitas produk ternasuk
keamanan pangan serta sterilitasnya daD fasilitas
iradiasi bertangggung jawab terhadap ketepatan
dosis iradiasi yang harus diterima oleh bahan
yang diiradiasi.

Beberapa pedoman cara iradiasi dalam
proses radiasi telah dikeluarkan oleh Badan paM
terhadap komoditas yang acta clearence-nya,
untuk menghambat pertunasan daD umbi-umbian
(71, disinfestasi pacta biji-bijian (81 serta
pengontrolan patogen daD mikroflora lain dalam
rempah-rempah daD bumbu-bumbu kering (91.
Pedoman tersebut mengacu pacta PERMENKES
No. 826/ MENKES /PER / XII / 1987 daD No. 152
/ MENKES / SK / 1995.

Usaha untuk memperbaiki rantai proses
produksi pada makanan olahan tradisional dapat
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Agar basil penelitian dapat diterapkan pada
industri maka perlu mendapatkan informasi
tentang aspek dosimetrinya, clan pada penelitian
ini akan digunakan dosimeter alanin batang,
Dosimeter alanin merupakan dosimeter yang
mempunyai sifat sangat sensitif terhadap radiasi,
tingkat ketelitian yang tinggi, daerah dosis yang
lebar, stabil dalam waktu lama clan dapat diukur
berulang -ulang 1101. Disamping itu, dosimeter
alanin cukup stabil, sehingga dapat dijadikan
bukti atu sebagai log book dari penelitian ini atau
sebagai pembanding dalam 10 tahun terakhir
(111. Penelitian ini diharapkan akan memberikan
informasi tentang distrubusi dosis, penentuan
lokasi dosis maksimum clan minimum, serta
perbandingan antara dosis maksimal dan
minimal agar diperoleh nilai sekecil mungkin.
Selanjutnya, perlu diuji kualitasnya atau
mendapatkan validasi sehingga dapat dipakai
sebagai bahan masukan dalam proses pengajuan
atau batasan dalam clearence pada kisaran dosis
yang diijnkan. Penelitian teknologi radiasi radiasi
pengawetan pangan tradiasional skala
laboratorium dapat dilanjutkan pacta skala pilot
setelah mendapatkan informasi tentang standar
ukuran kotak yang digunakan. Hipotesanya,
bahwa kotak yang berdimensi dengan ukuran (40
x 20 x 401 cm3 diharapkan perbandingan nilai
Dmaks dan Dmin akan lebih kecil atau dosis
yang diserap bahan lebih merata. Dengan
demikian dapat dilanjutkan pacta skala industri.

Tujuan dari peneltian ini ialah
mendapatkan informasi tentang perbandingan
dosis maksimal IDmaksl dan dosis minimal
IDminl dengan variasi ukuran kotak yang acta
pacta fasilitas iradiasi irpasena dan dapat
diperoleh standar kotak yang cocok terhadap
aspek dosimetrinya, sehingga dapat diterapkan
dalam industri.

Metoda. Sampel diletakkan dalam kalak
dengan ukuran masing -masing kalak I (15 x 20
x 40) cm3, kalak II (25 x 20 x 40) cm3, dan kalak
111(40 x 20 x 40) cm3, kemudian dosimeter alan in
batang digunakan untuk pengukuran distribusi
dosis pacta berbagai ukuran kalak yang diiradiasi
dengan dosis 3 kGy. Hasil terbaik daTi ke-3
ukuran kalak terhadap keseragaman distribusi
dosis yang dinyatakan dalam perbandingan
Dmaks dan Dmin, dipakai untuk iradiasi dengan
dosis 5 kGy dan laju dosis 1 kGy/jam. Dosimeter
alanin batang sebelum digunakan, terlebih
dahulu dikalibrasi dengan dosimeter Fricke
sebagai acuan.

Distribusi dosis yang dipelajari ialah
dengan menempatkan dosimeter alanin batang
dalam kalak yang berisi sampel dengan rapat
massa tertentu. Dosimeter alanin batang di
tempatkan pacta 27 kedudukan di dalam kalak
dengan 3 kali ulangan. Kedudukan dosimeter
alanin batang di dalam kalak ditunjukkan pacta
Gambar 1.
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Bahan. Bahan L-alanin dan bahan kimia
lainnya yang digunakan berkualitas p.a.,
makanan olahan berupa dodol diperoleh dari
perusahaan di Garut.

Peralatan. Iradiasi dilakukan menggunakan
Iradiator Panorama Serba Guna (IRPASENAj.
Instrumen yang digunakan ialah
spektrofotometer Hitachi model U 2000, dan
Electron Spin Resonance (ESR) buatan ]EOL model
]ES -RE1X yang diukur pacta kondisi sebagai
berikut : "field modulation witdh" 1,25 x 0,1 fiT;
"Sweep time" 10 detik; "Sweep witdh" 1 x 10 fiT;
"Time constant" 0,03 detik; "Center field" 355,5
fiT; Frekuensi 9,438 Ghz; "Power" 1 mW; suhu
297 K; Kelembaban relatif ruangan saat
pengukuran sampel :t 50 %.

16 17 25 2618 27

Gambar 1 Kedudukan dosimeter alanin batang
di dalam kotak.

Evaluasi data. Persamaan kurva kalibrasi
dosimeter alanin batang dibuat sebagai fungsi
linear dengan bentuk umum Y -a + b X,
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dimana Y -amplitudo spektrum ESR radikal
alanin, X -dosis serap (kGy), a clan b =
konstanta. Sebelum data diolah terlebih dahulu
dilakukan transformasi data dengan
dikuadratkan, selanjutnya uji keragaman data
dengan uji X2 barlet 112), pada a -5 %. Dimana
dengan pengujian, Ho : Sl2 -sf -S32 ; HI :
sedikitnya ada satu nilai S( yang berbeda Ikotak
I, kotak II clan kotak III). Untuk melihat
perbedaan ukuran kotak, dilakukan analisis
statistik dengan anova terhadap variasi ukuran
kotak. Jika basil Fhitung > Ftabel dilanjutkan dengan
uji hecla nyata terkecil (BNT) pada taraf
kepercayaan la -5 %) dengan software program
Mstat 113).
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Gambar 2. Kurva galibrasi dosimeter alanin antara
amplituda spektrum ESR dan dosis serap
(kGy) pada dosis daerah 1 -8 kGyHASIL DAN PEMBAHASAN

disajikan di Tabel 1 clan Tabel 4 basil iradiasi
kotak III dengan dosis 5 kGy. RAZZAK dkk. (15),
dosis radiasi maksimal di dalam kotak yang berisi
berbagai jenis bahan terletak pada sisi -sisi
samping kotak, sedangkan dosis minimal terletak
pada posisi bagian atas clan bawah kotak. ]adi,
dari basil percobaan terlihat bahwa dosis
maksimal yang diterima oleh sampel terdapat
pada kedudukan sisi -sisi samping pada kotak
karena posisi ini terletak dekat dengan sumber
radiasi, sedang dosis minimal dosimeter alanin
yang diterima terdapat pada posisi atas clan
bawah yaitu pada kedudukan nomor 11 clan 17.
Tabel 5 ditunjukkan keseragaman dosis at au
perbandingan dosis maksimal dengan dosis
minimal yang dapat dicapai pada proses radiasi
dari sampel makanan olahan dodol dengan rapat
masa tertentu, dalam berbagai ukuran kotak yang
diiradiasi di fasilitas Irpasena. Menurut
McLAUGHLIN dkk. j16), hubungan antara dosis
serap dengan ketebalan dapar digambarkan
sebagai fungsi eksponesial pada sisi bidang yang
terkena radiasi, sedangkan pada dua sisi bidang
yang terkena radiasi digambarkan dengan pola
parabola terbalik, dimana dosis minimal berada
di dasar puncak clan dosis maksimal terletak
pada sisi -sisi kanan clan kiri.

Oari Tabel 1, keseragaman dosis serap
yang diterima oleh sampel menunjukkan bahwa
dosis serap yang diperoleh pada ke-3 ukuran
kotak yang diiradiasi dosis 3 kGy menghasilkan
uji X2 barlethitung lebih kecil dari pada uji X2
barlettabel pada tingkat kepercayaan (a = 5 %).
Hal ini menunjukkan bahwa Ho diterima, berarti
keragaman pengukuran masing -masing kotak
tidak beragam dengan ke-3 ukuran kotak yang
dicoba. ]adi, dengan ukuran standar yang ada di
iradiator jkotak III) clan kotak yang ada di
pasaran (kotak I clan II) dapat diterima dari segi

Penentuan lokasi dosis yang diterima pada
sampel perIn dilakukan karena dosis yang akan
diterima oleh sampel barns sesuai dengan tujuan
iradiasi, sehingga dapat diketahui perbandingan
dosis maksimal clan minimal daTi ukuran kotak
yang akan digunakan dalam aplikasinya.
Prosedur tersebut merupakan bagian daTi
dosimetri komisioning, sehingga setiap bahan
dalam kotak akan mendapatkan dosis iradiasi
yang relatif sarna. Menurut KICKY dkk. (14),
dosimetri komisioning dilakukan untuk
memperoleh informasi ten tang distribusi dosis,
penentuan lokasi maksimal clan minimal, clan
faktor keseragaman dosis pada bahan yang
diiradiasi atau perbandingan antara dosis
maksimal clan dosis minimal. Mula -mula dibuat
kurva kalibrasi dosimeter alanin dengan
menggunakan dosimeter Fricke sebagai
dosimeter acuan. SUDIRO (10) melaporkan
bahwa alanin yang diiradiasi dengan sinar
gamma akan menghasilkan produk yang stabil.
Pada prinsipnya dosis yang diserap dosimeter
alanin sebanding dengan produk radikal alanin
yang dihasilkan, sedang jumlah radikal alanin
sebanding dengan luas spektrum ESR.

Gambar 2 terlihat basil percobaan kurva
kalibrasi dosimeter alanin dengan model
persamaanlinear, yaituY = 0,7889 + 14,1720 X,
dengan nilai korelasi (r) ~ 0,9994. Dari basil
persamaan ini dapat digunakan untuk
menentukan pengukuran dosis terserap daTi
kotak yang berisi sampel. Distribusi dosis di
dalam sampel yang diiradiasi dipelajari dengan
menempatkan sistem dosimeter alanin batang di
dalam kotak berisi sampel makanan olahan
berupa dodol dengan rapat massa tertentu yaitu
0,89 g/cm3. Kedudukan dosimeter di dalam kotak
ditunjukkan dalam Gambar 1.

Hasil data percobaan daTi ke-3 ukuran
kotak yang diiradiasi dengan dosis 3 kGv
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keragaman dosis serap yang diterima sampel,
sehingga ke-3 ukuran kotak yang dicoba tidak
ada perbedaan nyata. ]adi, ke-3 ukuran kotak
tersebut dapat diterima untuk pelaksanaan
melakukan iradiasi sampel.

Hasil analisis sidik ragam (Tabel 2)
terhadap perbedaan ukuran kotak diperoleh
bahwa daTi ke-3 ukuran kotak ternyata ada satu
yang berbeda nyata dengan tingkat kepercayaan
5 % terhadap 2 kotak yang lainnya. Dari basil
lanjutan analisis Terata dengan uji BNT (Tabel 3)
menunjukkan bahwa kotak III berbeda secara
nyata terhadap kotak I clan II dengan rasio dosis
maksimal clan minimal pada kotak III adalah
0,9830. Hasil ini lebih baik jika dibandingkan
dengan ke-2 kotak yang lainnya, yaitu kotak I =
1,2413 clan kotak II = 1,1630. Kotak III yang
diiradiasi dengan dosis 5 kGy mempunyai rasio
dosis maksimal clan minimal 0,8966, sehingga
kotak III dapat digunakan jika sampel diiradiasi
sampai dengan 5 kGy, karena dosis ini
merupakan bat as yang disarankan sebagai dosis
maksimum sampel.

KESIMPULAN

Dari percobaan diperoleh kesimpulan
bahwa dati ke-3 ukuran kotak (kotak I, II, clan
III! dapat digunakan sebagai masukan dalam
menentukan keseragaman dosis yang diterima
sampel makanan olahan dodol berapat massa
0,89 g/cm3 yang akan diiradiasi di Fasilitas
Irpasena, sehingga dalam validasi dosis dapat
secara tepat clan terencana. Hasil keseragaman
distribusi dosis yang dinyatakan dalam
perbandingan dosis maksimal clan dosis minimal
untuk sampel yang diiradiasi dengan dosis 3 kGy,
masing -masing adalah pada kotak I = 1,2413,
kotak II -1,1630 clan kotak III -0,9830, sedang
pada iradiasi dosis 5 kGy terhadap kotak III
diperoleh basil 0,8966.
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Tabell. Rekapitulasi distribusi dosis sampel makanan olahan dodol yang diiradiasi dosis 3
kGy di dalam kotak dengan ukuran tertentu.

!OTAK 

I (15 X 20 X 40) cm3
POSISI A POSISI B POSISI C

Kedudukan
1

2
3

I Dosis serap I Kedudukan
---~~js 

serap I Kedudukan Oasis sera
2.55
2.34
2.54

3.52
3.16
3.84

3.84
3.53
3.73

4

5

6

7
8
9

10
11

12

3.18
2.67
3.30

13
14
~

15

3.64
2.92
3.52

16
17
18

2.32
2.33
2.35

19
20
21

3.34
2.92
3.23

22
23

24

3.71
3.24
3.52

25
26
27

2.67
2.25

2.42

KOTAK II (25 X 20 x 4~1~
POSISI A POSISI B POSISI C

~

I Dosisserap I Kedudukan~ Dosis SeraD "Kedudukan Dosis serap
2.80I 
2.68

I 2.66

3.46
2.96
3.88

4
5
6

3.81
3.20
3.81

7
8
9

10
11

12

3.49
2.94
3.68

13
14

15

:3.82
:3.26
:3.82

16
17
18

2.69
2.68
2.66

19
20
21

3.30
3.75
3.46

22
23
24

3.67
2.94
3.71

25
26
27

2.67
2.83
2.69

KOTAK III (40 X 20 X 40 ) cm3

POSISI A POSISI B POSISI C
Kedudukan

i 1I

I 2I 

3

, Dosis seIaD I Kedudukan j Dosis SeraD 'Kedudukan Dosis sera
2.37
2.64
2.38

2.67
3.15
2.37

4

5
6

2.85
3.46
2.41

7
8
9

10
11
12

2.06
3.10
2.20

13

14

15

2.37
3.41
2.29

16
17
18

2.20
2.29
2.75

19

20
21

2.55
3.23
2.43

22

23
24

2.85
3.52
~~.60

25
26
27

2.43
2.60
2.46

Keterangan : Data rata-rata dari 3 kali ulangan dengan masing-masing ulangan dilakukan triplo

Keterangan :
Uji x2barlet hitung = 1,939081

Uji x2barlet 0,95 (21 label = 5,99

Uji X2 barlet hitung < uji X2 barlet label 7 Ho diterima
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Tabel 2. Hasil anova terhadap variasi ukuran kalak yang diiradiasi pada dosis
3 kGy.

Tabel 3. Hasil uji Terata BNT terhadap variasi ukuran kotak yang diiradiasi
pada dosis 3 kGy.

I Rerata I Vii B~T pada a = 5 %

~
~
),624

Distribusi dosis sampel makanan olahan dodol yang diiradiasi dosis 5 kGy di dalam
kotak ukuran ( 40 X 20 X 40 ) cm3.

KOTAK III 140 X 20 X 40 ) cm3

POSISI A POSISI B POSISI C

~~

I Dosis serao I Kedudukan I Oasis seran
1-'-

1°'

~~:;;

H* '92 4,41

4,36

4

5
6

7
8
9

10
I

Hi.37 5.68

5.55

13
14

16
17
18

m.32 5.56

5.36

22 25
26
27

19 ~4.62 4.78

4.83

~.41 5.00

4.54

Keterangan : Data rata-rata dari 3 kali ulangan dengan masing-masing ulangan dilakukan triplo

5. Keseragaman dosis dalam berbagai ukuran kotak yang diiradiasi di
fasilitas irpasena

Tabel

Variasi kotak
{ cm3)

Dosis maksimum
(kGy)I 

3.11

Oasis minimum

(kGy!I 
2,50

Keseragaman dosis
Dmaks I Dmin

Oasis iradiasi

1,24KOTAK I
( 15 X 20 X40 I

3kGy

2,81 1,16KOTAK II
125X20X401

3,27

2,62 2.69 0,97KOTAK 1lI
140X20X401

4,75 5,62 0,855kGy KOTAK III
(40X20X401

Keterangan Dosis maksimum : Data jumlah rata-rata dosis terserap posisi samping kotak
Dosis minimum: Datajumlah rata-rata dosis terse rap pada kedudukan nomor 11 dan 17,
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DISKUSI

HERWINARNI NAZLY HILMY

1. Mengapa yang digunakan model penelitian
untuk dosimetri makanan olahan adalah
dodol, mohon penjelasan ?

2. Tahan berapa lama, hila dikenai dosis 5 kGy
mengingat dodol adalah mudah rusak hila
disimpan sampai dengan 2 minggu daTi masa
pengolahannya ?

RINDY P ANCA T ANHINDARTO

1. Apakah dosimeter alanin yang digunakan,
impor atau buatan sendiri ?

2" Kalau buatan sendiri, prosedur pembuatan
apakah sudah di validasi ?

3. Dosimeter alanin diukur memakai alat untuk
menentukan radikal bebas (ESR! daD Fricke
sebagai pembanding II diukur dengan
spektrophotometer. Apakah alat pernah di
kalibrasi ?

4. Variasi densitas bahan yang digunakan hampir
satu : 0,89 ? mengapa densitas ini yang dipilih

RINDY PANCA TANHINDARTO

1. Penelitian ini merupakan paket penelitian daTi
makanan olahan dodol, karena dalam
penelitian lanjutan akan dilakukan uji coba
skala pilot yang selanjutnya dapat diterapkan
di lndustri sehingga informasi aspek dosimetri
kalak pengemas harus diketahui terutama
posisi dosis maksimum dan minimum agar
dosis iradiasi yang diterima sesuai dengan
tujuan iradiasi

2. Dari basil penelitian terdahulu, dodol yang
diiradiasi dengan dosis 5 kGy + kemasan
biasa umur simpannya sampai 7 bulan serta
kombinasi iradiasi dosis 5 kGy + kemasan
modifikasi atmosfir umur simpannya sampai
12 bulan dan kontrol umur simpannya 3
bulan ?

1. Dosimeter alanin yang digunakan merupakan
basil buatan daTi kelompok dosimetri Bidang
Proses Industri P3TIR Batan.

2. Penelitian ini merupakan kerjasama antara
kelompok Pengawetan clan Dosimetri pada
Bidang Proses Industri clan dalam
pelaksanaannya kita bekerja pada Tugas clan
fungsi masing -masing, menyangkut tentang
pertanyaan terse but semua persyaratan
prosedur penelitian sudah dilakukan.

3. Idem dengan jawabaan nomor 2.
4. Karena dalam penelitian ini membandingkan

variasi ukuran kotak pada sampel yang sarna,
jadi bukan membandingkan sampel.DjIONO

Rasio dosis maksimum clan dosis minimim
cenderung nilainya menurun terhadap ukuran
kotak. Ukuran kotak semakin besar, distribuasi
keseragaman semakin kecil (dari 1,24 -0,98).
Mohon dijelaskan apa artinya clan kondisi
optimal yang diharapkan nilainya berapa ?

YUMIARTI

Saran, untuk memperjelas judul, sebaiknya
diganti " Aspek dosimetri makanan olahan

tradisional pada iradiator Irpasena".
Pertanyaannya fasilitas diganti dengan iradiator.

RINDY P ANCA T ANHINDARTO RINDY P ANCA T ANHINDARTO

Dari basil penelitian ini diharapkan untuk
mendapatkan ukuran kotak khususnya aspek
dosimetrinya dengan perbandingan dosis maks
clan min sekecil mungkin idealnya mendekati
isodosis, biasanya untuk iradiasi makanan
perbandingan dosis maks clan min < 1 sudah
cukup baik.

Terima kasih atas sarannya, perlu kami
informasikan bahwa IRP ASENA adalah
kepanjangan dari Iradiator Panorama Serba
Guna, jadi tentang judul paper ini tetap saja,
terima kasih.
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