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PEMBUATAN DETEKTOR GEIGER MULLER TIPE JENDELA SAMPING 
DENGAN ISIAN GAS ARGON, ALKOHOL DAN BROMINE 

Sayono, Suprapto dan Irianto 
PTAPB-BATAN, Yogyakarta. 

ABSTRAK 
PEMBUATAN DETEKTOR GEIGER MULLER TIPE JENDELA SAMPING DENGAN ISIAN GAS 
ARGON, ALKOHOL DAN BROMINE. Telah dilakukan pembuatan detektor Geiger Muller tipe jendela 
samping dengan gas isian argon sebagai gas utama dan alkohol serta bromine sebagai gas pemadaman 
(quenching). Tabung detektor Geiger Muller terbuat dari bahan stailess steel dengan ukuran diameter tabung 16 
mm, anoda terbuat dari bahan kawat tungsten dengan diameter 0,08 mm dan panjang daerah aktif 100 mm. 
Tekanan gas isian argon dan alkohol divariasi masing-masing 8,75 : 1,25; 9 : 1 ; dan 9,5 : 0,5 cmHg, sedang 
antara argon dan bromine perbandingan tekanannya 20 : 0,2 cmHg. Dari hasil pengujian menunjukkan untuk 
perbandingan tekanan gas argon : alkohol sebesar 9 :1 dihasilkan panjang plateau 180 volt, slope 9,60 %/100 
volt, resolving time 6,725 × 10-6 detik dan tegangan operasi 1160 volt. Sedang untuk gas halogen (bromine) 
sebagai pemadaman dengan perbandingan 20 : 0,2 cmHg diperoleh panjang plateau 70 volt, slope 42,32 %/100 
volt, resolving time τ = 1,89 × 10-6 detik dan tegangan operasi 650 volt. Pada pelitian ini umur detektor belum 
dapat dipredeksi karena selama melakukan pengujian detektor masih memiliki plateau yang panjang dan bentuk 
pulsanya belum mengalami discharge. Jumlah cacah yang dihasilkan detektor untuk gas isian argon dan alkohol 
sebesar 3,105 × 10 6 cacah, sedang untuk argon dan bromine sebesar 1,96597 × 10 6 cacah.  
Kata kunci : detektor Geiger Muller, pemadaman, plateau, slope dan resolving time. 

ABSTRACT 
FABRICATION OF SIDE-WINDOW TYPE GEIGER MULLER DETECTOR WITH ARGON, ALCOHOL 
AND BROMINE AS FILLING GASES. Fabrication of side window type Geiger Muller detector has been 
conducted with argon as the main filling, alcohol and bromine as quenching gas. The Geiger Muller detector tube 
is made of stainless steel with diameter of tube is 16 mm, anode is made of tungsten wire with 0,08 mm in 
diameter and the length of active media is 100 mm. The pressure of argon and alcohol as filling gas were varied 
such as 8,75 : 1,25; 9 : 1 ; and 9,5 : 0,5 cmHg. respectively, while the ratio of pressure between argon and 
bromine is 20:0,2 cmHg. The test result shows that the ratio between argon and alcohol is 9 :1, the length of 
plateau is 180 volt, slope is 9,60 %/100 volt, resolving time is 6,725 × 10-6 seconds and operating voltage is 1160 
volts. Meanwhile, halogen gas (bromine) as quenching in the ratio of 20 : 0,2 cmHg, the length of plateau is 70 
volts, the slope is 42,32 %/100 volt, the resolving time τ = 1,89 × 10-6 seconds and operating voltage is 650 volts. 
In this research, the detector lifetime is still unpredictable because during the process of process of test, the 
detector still had a long plateau and the pulse shape has not discharged. The number of counting resulted from 
the detector with argon and alcohol as filling gas is 3,105 × 10 6 count, while for argon and bromine is 1,96597 
× 10 6 count.  
Keywords : Geiger Muller detector, quenching, plateau, slope and resolving time. 

 

PENDAHULUAN 
emanfaatan iptek nuklir pada berbagai bidang 
seperti energi, kesehatan, industri, hidrologi, 

pendidikan dll., yang melibatkan berbagai zat 
radioaktif, mengharuskan adanya suatu pengawasan 
yang cermat terhadap kemungkinan pencemaran 
radioaktif terhadap lingkungan. Kebolehjadian 
pencemaran tidak hanya berasal dari instalasi yang 
menggunakan zat radioaktif, tetapi juga berasal dari 
sebuah PLTU batubara yang melepaskan ke udara zat 
radioaktif seperti Uranium, Thorium dan turunannya 
seperti Rn-220 dan Ra-226, beserta unsur kimia 
termasuk logam berat. Untuk keperluan tersebut, maka 
detektor nuklir memegang peranan yang sangat 
penting [1], karena instrumen ini merupakan bagian 
terdepan pada sistem alat ukur yang berfungsi untuk 

mengubah besaran radiasi menjadi sinyal atau pulsa 
listrik. 

Dalam perkembangannya detektor nuklir 
dikelompokan menjadi 4 yakni detektor isian gas, 
detektor sintilasi, detektor semikonduktor dan detektor 
neutron. Detektor isian gas terdiri dari detektor kamar 
ionisasi, detektor proporsional dan detektor Geiger 
Muller. Dalam aplikasinya di lapangan detektor isian 
gas Geiger Muller banyak digunakan misalnya untuk 
survey meter, monitoring lingkungan, mengetahui 
kebocoran pipa dan pengelasan tangki minyak, 
mengukur ketebalan, dll.  

Prinsip kerja detektor Geiger Muller adalah 
memanfaatkan adanya proses ionisasi sekunder yang 
berasal dari ionisasi primer akibat interaksi zarah 
radiasi dengan medium gas isian detektor setelah 
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diberi beda potensial tertentu. Dengan adanya beda 
potensial pada anoda dan katoda akan menimbulkan 
medan listrik sehingga pasangan ion-elektron 
mendapat tambahan energi kinetik yang cukup besar, 
sehingga gerak ion-elektron dalam perjalanannya 
menuju elektrode (ion menuju katoda dan elektron ke 
arah anoda) dapat mengionisasi gas isian sehingga 
pasangan ion-elektron sekunder dan bila ion-elektron 
sekunder masih kelebihan energi akan menumbuk gas 
isian lagi yang menyebabkan ionisasi tersier dan 
seterusnya, sehingga akhirnya akan terjadi jumlah 
pasang ion-elektron yang banyak sekali atau sering 
disebut peristiwa avalanche. Pengumpulan elektron 
pada anoda selanjutnya dikeluarkan melewati tahanan 
timbul denyut atau pulsa listrik yang besarnya 
sebanding dengan intensitas radiasi yang datang [2]. 

Detektor Geiger Muller yang mempunyai 
tegangan operasi rendah (400 s/d 750 volt) sangat 
diperlukan misalnya untuk monitoring lingkungan, 
survey meter, bidang Industri dan bidang Kesehatan. 
Karena detektor Geiger Muller dengan tegangan 
operasi rendah akan membutuhkan catu daya yang 
kecil pula sehingga biaya operasinya lebih murah, 
praktis dan mudah dibawa ke mana-mana.  

Untuk memperoleh tegangan operasi rendah 
pada detektor Geiger Muller dapat dilakukan antara 
lain dengan memperkecil diameter katoda dan anoda, 
mengatur perbandingan tekanan gas isian serta 
penggunaan gas bromine sebagai gas pemadaman 
(quenching) dalam pembuatan detektor [3]. Oleh 
karena gas bromine mempunyai sifat sangat reaktif 
dan korosif terhadap bahan katoda dan anoda, maka 
dalam pembuatan detektor harus dipilih bahan-bahan 
yang tahan terhadap sifat gas tersebut. Dalam hal ini 
untuk katoda atau tabung detektor dibuat dari bahan 
stainless steel dan anoda dari kawat tungsten.  

Dalam pembuatan detektor Geiger Muller 
agar diperoleh hasil yang berkualitas (mempunyai 
unjuk kerja yang optimum), maka dalam pembuatan 
harus memperhatikan parameter-parameter yang 
berpengaruh terhadap karakteristik detektor Geiger 
Muller antara lain : tegangan tinggi yang dicatukan, 
bentuk/geometri, pemilihan jenis bahan, tingkat 
kevakuman sebelum diisi gas dan gas isian yang 
digunakan (perbandingan tekanan gas utama dan 
pemadaman yang ada di dalam detektor Geiger 
Muller). Berdasarkan latar belakang tersebut maka 
penelitian ini dilakukan.  

Pada penelitian ini telah dilakukan 
pembuatan detektor Geiger Muller tipe jendela 
samping (side window) dengan gas isian argon sebagai 
gas utama dan alkohol serta bromine sebagai 
pemadaman.  

Tujuan penelitian adalah pembuatan detektor 
Geiger Muller tipe jendela samping (side window) 
dengan gas isian argon sebagai gas utama dan gas 
alkohol serta bromine sebagai gas pemadaman. Semua 
ini dilakukan agar diperoleh hasil karakterisasi 
detektor Geiger Muller yang optimum yakni 

mempunyai tegangan operasi rendah (< 1000 volt), 
plateau panjang (> 100 volt) dengan slope kecil (< 
10%/100 volt) dan umur detektor panjang sekitar 10 8 
s/d 10 9 cacah [3,4].  

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat 
dikuasainya teknologi pembuatan detektor nuklir 
khususnya detektor Geiger Muller dan 
karakterisasinya sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan dapat 
menjadi acuan untuk penelitian berkutnya serta dapat 
menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan 
dibidang iptek nuklir.  

TATA KERJA PENELITIAN 
Perhitungan menentukan diameter tabung 
detektor Geiger Muller 

Data-data yang telah ditentukan antara lain 
adalah detektor hanya digunakan untuk mengukur 
radiasi sinar γ dengan diameter anoda 0,08 mm, jenis 
gas isian detektor argon energi potensial ionisasi 15,7 
ev pada tekanan 10 cmHg, sehingga diperoleh 
tegangan operasi hasil estimasi sekitar 1050 volt [3]  

yang dapat dilihat dari grafik hubungan diameter 
anoda dan katoda terhadap tegangan pada gambar 6 
untuk anoda diameter 0,08 ≈ 0,01 mm. Sedang untuk 
gas argon dengan tekanan 10 cmHg diperoleh jalan 
bebas rata-rata (L) untuk gas argon sekitar 2 × 10-4 cm 
pada suhu kamar tekanan 76 cmHg, nilai r (jari-jari 
antara anoda dan katoda) 0,02 cm [6] dan perhitungan 
kuat medan listrik (E) [6] sebagai berikut : 

volt/cm4101

)
10
76()410(2

15,7
(cm)L

15,7voltE

×=

−×
==

 (1) 

Kuat medan listrik sebagai fungsi jarak r dari pusat [6] 
adalah : 

a
br.ln

(r)V
(r)E =  (2) 

Maka untuk menentukan diameter detektor yang akan 
dibuat dengan diameter anoda 0,08 mm dengan 
tegangan operasi 1050 volt dapat dihitung sebagai 
berikut : 

02,0

08,0
ln)4101(

1050
=

×
x

 

x = 0,08 x e5,25 = 15,245 ≈ 16 mm. 
Dengan demikian untuk membuat detektor 

Geiger Muller yang dioperasikan pada tegangan 1050 
volt diperlukan diameter tabung detektor sebesar 16 
mm. Data spesifikasi teknis untuk detektor yang akan 
dibuat disajikan pada tabel 1. 
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Tabel 1.  Speksifikasi teknis detektor Geiger Muller. 
Panjang Plateau 100 – 200 volt 
Slope < 10% / 100volt 
Tegangan operasi 1000 – 1250 volt 
Panjang daerah aktif 100 mm 
Bahan tabung Stainless steel 
Tebal dinding 0,5 mm 
Diameter tabung 16 mm 
Diameter anoda 0,08 mm 

(Sumber : E. Feyves And O. Haiman dan Price W.J.) [3,6]. 

Pembuatan tabung detektor dari bahan 
stainless steel dengan Ø 16 mm dan tutup dari tabung 
gelas dengan Ø 15,8 mm dikerjakan dengan 
menggunakan mesin bubut yang ada di fasilitas 
Bengkel Elektromekanik (BEM) PTAPB-BATAN 
Yogyakarta. Anoda detektor dibuat dari bahan kawat 
tungsten dengan Ø 0,08 mm. Komponen-komponen 
detektor Geiger Muller yang telah selesai dikerjakan 
secara mekanik masih banyak mengandung berbagai 
kotoran, misal : minyak dan lemak yang harus 
dibersihkan. Karena tingkat kebersihan komponen 
detektor sangat berpengaruh terhadap karakteristik 
detektor yang dibuat.  

Pencucian dilakukan beberapa tahap dengan 
menggunakan ultrasonic cleaner dengan bahan 
pencuci sabun detergen untuk menghilangkan minyak, 
kemudian dibilas dengan air aquades dan terakhir 
menggunakan alkohol kemudian semua komponen 
dikeringkan dan disimpan pada ruang vakum 
(desikator). 

Setelah semua komponen detektor dalam 
kondisi bersih, maka dilakukan perakitan detektor 
Geiger Muller dengan cara memasang tutup 
menggunakan lem epoxy super strength pada kedua 
ujung tabung detektor. Sedang pemasangan anoda dari 
kawat tungsten dipasang tepat pada poros sumbu 
tabung detektor dengan teknik pengelasan gelas-logam 
antara kawat tungsten dan tutup gelas pada kedua 
ujung tabung detektor [5]. Hasil perakitan detektor 
Geiger Muller disajikan pada gambar 1.  

 
Gambar 1.  Tabung detektor Geiger Muller dari 

tabung  logam. 

Pemvakuman tabung dan pengisian gas detektor 
Tabung detektor Geiger Muller yang telah 

dirakit selanjutnya disambungkan pada sistem instalasi 
pengisian gas untuk dilakukan pemvakuman guna 
mengeluarkan molekul udara dari dalam tabung 

detektor. Pemvakuman dilakukan menggunakan 
pompa rotari hingga dicapai tekanan 10-3 torr 
kemudian dilanjutkan dengan pompa difusi agar 
diperoleh tekanan yang lebih tinggi sekitar 2 x 10-5 
torr. Tabung detektor yang telah mencapai kevakuman 
tinggi, maka siap dilakukan pengisian gas. Dalam 
pengisian gas pada detektor, gas alkohol sebagai gas 
pemadaman yang mempunyai tekanan lebih rendah (1 
cmHg) dimasukkan terlebih dahulu kemudian baru gas 
utama yang mempunyai tekanan lebih tinggi (9 cmHg) 
dimasukkan ke dalam tabung detektor. Skema sistem 
instalasi pemvakuman dan pengisian gas detektor 
detektor memperoleh disajikan pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Skema sistem instalasi pemvakuman dan 

pengisian gas detektor Geiger Muller. 

Pengujian detektor Geiger Muller 
Pengujian dilakukan untuk menentukan 

karakteristik detektor, pengujian meliputi : daerah 
tegangan operasi (plateau), slope, tegangan operasi, 
resolving time, faktor koreksi dan umur detektor. 
Untuk menentukan plateau dan slope dilakukan 
dengan melakukan pencacahan baik dengan sumber 
radiasi maupun tanpa sumber. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui pada tegangan berapa detektor dapat 
merespon radiasi. Dari hasil pencacahan tersebut 
selanjutnya dibuat grafik hubungan tegangan terhadap 
laju cacah. Skema rangkaian alat uji detektor Geiger 
Muller disajikan pada gambar 3. 

 
Gambar  3.  Skema rangkaian alat uji detektor Geiger 

Muller. 
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Pemotongan detektor Geiger Muller dari sistem 
pengisian gas dan pengujian akhir detektor 

Bila hasil pengujian awal telah memenuhi 
persyaratan karakteristik sesuai yang diinginkan, maka 
detektor Geiger Muller dipotong dari sistem pengisian 
gas menggunakan blender dengan panas yang tepat 
secara hati-hati, karena kegagalan sering terjadi pada 
saat pemotongan atau pemisahan detektor dari sistem 
instalasi pengisian gas karena terjadi kebocoran 
sehingga gas isian detektor tercampur dengan udara.  

Setelah dipotong dari sistem pengisian gas, 
maka untuk mempermudah dalam pengoperasian 
detektor Geiger Muller, maka pada keluarannya 
dipasang teminal BNC. Detektor Geiger Muller yang 
telah dipotong dari sistem pengisian gas dan pada 
keluarannya telah dipasang terminal BNC kemudian 
dilakukan pengujian akhir dan analisa hasil untuk 
mengetahui karakteristik detektor Geiger Muller yang 
telah dibuat, pada pengujian akhir meliputi : daerah 
tegangan operasi (plateau), slope, resolving time, 
tinggi pulsa dan umur detektor.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Untuk mengetahui keberhasilan dalam 

pembuatan detektor Geiger Muller yang mempunyai 
ukuran : diameter tabung 16 mm, diameter anoda 0,08 
mm dan panjang daerah aktif 100 mm dengan gas 
isian argon dan alkohol serta bromine sebagai gas 
pemadaman, maka dilakukan pengujian yang meliputi 
: daerah tegangan kerja (plateau), slope, resolving 
time, faktor koreksi dan umur detektor. 
Pengujian plateau dan slope detektor Geiger 
Muller dengan gas pemadaman alkohol 

Pengukuran daerah tegangan operasi 
(plateau) dan slope dengan tekanan argon dan alkohol 
divariasi masing-masing: 8,75:1,25 ; 9:1 dan 95:5 
cmHg. Hasil pencacahan dari ketiga variasi tekanan 
disajikan pada tabel 2. Selanjutnya dari data tabel 2 
dibuat grafik hubungan tegangan terhadap laju cacah 
yang disajikan pada gambar 4.  

Berdasarkan Tabel 2, tegangan operasi 
detektor diperoleh : (1160 + 1040) volt / 2 = 1100 
volt. 
Untuk menentukan slope atau kemiringan (plateau), 
dihitung menggunakan persamaan [6] :  

( )
x100%

1V2V
1/N1N2N100

Slope
−

−
=  (3) 

dengan, 
V1 =  tegangan ambang (threshold voltage), 
V2 =  tegangan ambang mulai lucutan (breakdown 

discharge), 
N1 =  jumlah cacah pada tegangan V1, 
N2 =  jumlah cacah pada tegangan V2. 

Dengan diketahui panjang daerah tegangan 
kerja, maka tegangan operasi detektor Geiger Muller 
dapat ditentukan yakni dengan cara meletakkan di 

tengah-tengah atau ½ daerah tegangan kerja dan 
dirumuskan [4] : 
Tegangan operasi = (V2 – V1)/2 
dengan V1 adalah tegangan ambang (threshold 
voltage) dan V2 adalah tegangan ambang mulai 
lucutan (break down discharge). 
Tabel 2. Data hasil pencacahan detektor Geiger 

Muller dengan variasi perbandingan 
tekanan gas argon dan alkohol masing-
masing sebagai berikut : 

HV 
(volt) 

Gas argon:bromine 
(cmHg) Gas argon : alkohol  (cmHg) 

 20 : 0,2 8,75 : 1,25 9 : 1 9,5 : 0,5 
600 271 ± 2    
610 1468 ± 47    
630 1648 ± 12    
650 1724 ± 2    
670 1802 ± 20    
690 1969 ± 58    
710 2424 ± 54    
730 3306 ± 74    
750 5331 ± 84    
980  81 ± 5   
1000  101 ± 6   
1020  221 ± 6   
1040  2965 ± 7 63 ± 7  
1060  3118 ± 9 110 ± 3  
1080  3212 ± 17 3025 ± 42  
1100  3326 ± 23 3040 ± 76  
1120  3390 ± 45 3161 ± 54 113 ± 7 
1140  3464 ± 39 3154 ± 87 2093 ± 28 
1160  3544 ± 43 3159 ± 47 3002 ± 51 
1180  4240 ± 54 3208 ± 47 3109 ± 59 
1200  5288 ± 45 3254 ± 52 3230 ± 42 
1220  6228 ± 57 3365 ± 50 3322 ± 41 
1240   3473 ± 41 3524 ± 51 
1260   3548 ± 41 3620 ± 65 
1280   4544 ± 52 5357 ± 91 
1300   6360 ± 70 7161 ± 61 

 

 
Gambar 4. Hubungan tegangan terhadap laju cacah. 

Berdasarkan tabel 2 dan gambar 4, daerah 
tegangan kerja (plateau) untuk per-bandingan gas 
argon : alkohol (8,75:1,25) panjang plataeu dihutung 
dengan persamaan [4] : 
Panjang plateau = V2 – V1 = 1160 – 1040 volt = 120 
volt. 
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Penentuan daerah tegangan kerja (plateau) 
untuk perbandingan gas argon : alkohol sebesar 8,75 : 
1,2 cmHg berdasarkan tabel 2 diperoleh slope sebesar: 

( )
%100x

1V2V
1N/1N2N100

Slope
−

−
=  

           = 
( )

%100x
10401160

2965/29653544100
−

−
 = 16,27 

%/100 volt. 
Dengan cara perhitungan yang sama, hasil 

penentuan tegangan operasi, perhitungan plateau dan 
slope untuk perbandingan gas argon dan alkohol ; 9:1 
dan 9,5:0,5 cmHg hasilnya disajikan pada tabel 3. 
Tabel 3. Hasil penentuan panjang plateau, slope dan 

tegangan operasi. 

No. 
Perbandingan Tekanan 

argon : alkohol 
(cmHg) 

Panjang 
plateau 
(volt) 

Slope 
(%/100 

volt) 

Tegangan 
Operasi 

(volt) 
1. 8,75 : 1,25 120 16,27 1100 
2. 9 : 1 180 9,60 1160 
3. 9,5 : 0,5 100 20,59 1200 
4. 20 : 0,2 70 42,66 650 

Berdasarkan hasil perhitungan seperti 
disajikan pada tabel 3, maka tegangan operasi detektor 
Geiger Muller untuk gas isian argon dan alkohol 
dengan tekanan divariasi masing-masing: 8,75:1,25 ; 
9:1 dan 9,5:0,5 cmHg diperoleh tegangan operasi 
berturut-turut : 1100 volt, 1160 volt dan 1200 volt. 
Hasil ini menunjukkan bahwa dari ketiga variasi 
perbandingan tekanan gas isian detektor Geiger 
Muller (argon dan alkohol) tekanan gas pemadaman 
(alkohol) mempunyai pengaruh terhadap tegangan 
operasi detektor, semakin kecil tekanan gas 
pemadaman maka akan menghasilkan tegangan 
operasi yang semakin tinggi, hal ini disebabkan 
dengan semakin kecil tekanan gas pemadaman berarti 
dalam tabung detektor didominasi oleh gas argon, 
dimana gas argon mempunyai petensioal ionisasi 15,7 
ev lebih besar dari uap alkohol sehingga untuk 
menghasilkan proses ionisasi agar terjadi pasangan ion 
elektron diperlukan tegangan yang semakin tinggi. 
Hasil ini bila cocokan dengan hasil per-hitungan 
penentuan diameter tabung detektor yang diisi dengan 
gas argon dengan tekanan 10 cmHg pada tegangan 
operasi 1050 volt diperoleh diameter tabung sebesar 
16 mm dengan mengacuan pada grafik E.FENYVES 
and O.HAIMAN [3] dan perhitungan pada PRICE W.J. 
[6], bahwa untuk detektor dengan diameter anoda 0,08 
mm dan diameter katoda 16 mm hasil perhitungan 
penentuan diameter tabung detektor dengan tekanan 
100 mmHg diperoleh tegangan detektor sekitar 1100 
volt sebagaimana disajikan pada gambar 5. Hubungan 
tekanan gas isian terhadap tegangan dan gambar 6. 
Hubungan diameter katoda dan anoda terhadap 
tegangan.  

Bila terjadi perbedaan nilai tegangan operasi 
hasil penelitian dengan acuan, hal ini disebabkan oleh 
tingkat kevakuman awal sebelum gas isian 

dimasukkan ke dalam tabung detektor, dalam 
percobaan ini tingkat kevakuman maksimum yang 
dicapai sebesar 2 x 10-5 Torr. Sedangkan dalam acuan 
tingkat kevakuman sebelum ada gas isian dapat 
mencapai dalam orde 10-6 s/d 10-7 Torr. Sehingga pada 
tingkat kevakuman sebesar 2 x 10-5 Torr sangat 
dimungkinkan di dalam tabung detektor masih ada 
molekul udara yang berpengaruh terhadap kemurnian 
gas isian detektor, akibatnya untuk menghasilkan 
proses ionisasi membutuhkan tegangan operasi yang 
lebih tinggi bila dibandingkan acuan yang tingkat 
kevakumannya mencai orde 10-6 s/d 10-7 Torr. 

 
Gambar 5. Hubungan tekanan gas isian terhadap 

tegangan. 

 
Gambar 6. Hubungan diameter anoda dan katoda 

terhadap tegangan. 

Dari hasil penentuan panjang plateau (daerah 
tegangan kerja) dan perhitungan slope (kemiringan 
daerah tegangan kerja) sebagaimana disajikan pada 
tabel 3, dari variasi perbandingan tekanan gas argon 
dan alkohol masing-masing: 8,75:1,25; 9:1 dan 9,5:0,5 
cmHg, diperoleh panjang plateau dan slope berturut-
turut : 120 volt dan slope 17,51 %/100 volt; 180 volt 
dan slope 9,60 %/100 volt dan 100 volt dan slope 
20,58 %/100 volt. Dari hasil ini detektor yang dibuat 
telah mempunyai kualitas plateau yang cukup baik 
karena mempunyai panjang plateau ≥  100 volt. 
Sedang untuk slope pada perbandingan tekanan gas 
argon dan alkohol 8,75:1,25 cmHg dan 9,5:0,5 cmHg 
diperoleh slope sebesar 17,51 %/100 volt dan 20,58 
%/100 volt, hasil ini kurang baik, karena masih di atas 
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10%/100 volt, menurut HARSHAW [7], menyatakan 
bahwa kualitas detektor Geiger Muller dikatakan baik 
apabila mempunyai panjang plateau ≥  100 volt dan 
slope ≤ 10 %/100 volt. Hasil ini juga membuktikan 
bahwa tekanan gas pemadaman (alkohol) pada gas 
argon sebagai gas isian sangat berpengaruh terhadap 
plateau dan slope detektor, sehingga untuk 
memperoleh karakteristik detektor Geiger Muller yang 
berkualitas perlu dilakukan penelitian lebih 
detil/lengkap karena tidak hanya perbandingan antara 
gas utama (argon) dengan gas peredaman (alkohol) 
yang optimum, tetapi juga tekanan total dari campuran 
kedua gas tersebut dalam tabung detektor belum 
diketahui secara tepat.  

Dengan demikian dari hasil variasi 
perbandingan tekanan gas isian diperoleh panjang 
plateau, slope dan tegangan operasi terbaik sebesar 
180 volt dengan slope 9,60 %/100 volt pada tegangan 
operasi 1160 volt kondisi ini dicapai pada 
perbandingan 9:1 untuk gas argon dan alkohol. 
Detektor Geiger Muller yang menggunakan gas 
polyatom (alkohol) sebagai pemadaman tegangan 
operasinya masih cukup tinggi di atas 1000 volt, 
sehingga memerlukan catu daya masih cukup besar 
dan ini menjadi kelemahan atau permasalahan dari 
detektor tersebut. Sehingga perlu dicari solusinya 
yakni dengan menggunakan gas halogen (bromine) 
sebagai gas pamadamannya. 

Berdasarkan Tabel 3 hasil perhitungan 
panjang plateau dan slope dari detektor Geiger Muller 
yang menggunakan gas isian argon dan bromine 
diperoleh panjang plateau 70 volt, slope sebesar 42,66 
%/100 volt dengan tegangan operasi 650 volt. Hasil 
ini menunjukkan bahwa penggunaan gas bromine 
sebagai gas pemadaman dapat menghasilkan tegangan 
operasi detektor Geiger Muller lebih rendah [6], bila 
dibandingkan dengan menggunakan gas polyatom 
(alkohol) sebagai gas pemadaman yaitu dari 1160 volt 
(alkohol) menjadi 650 volt (bromine). Hal ini dapat 
terjadi karena gas bromine sebagai gas pemadaman 
merupakan gas halogen dengan potensial ionisasi 
rendah (12,7 eV) dan bersifat reaktif sehingga mudah 
terionisasi sedangkan gas argon mempunyai potensial 
ionisasi sebesar 15,8 eV sehingga untuk menghasilkan 
proses ionisasi cukup dengan tegangan rendah (650 
volt), sebaliknya dengan menggunakan alkohol 
sebagai pemadaman karena alkohol merupakan gas 
polyatom yang mempunyai potensial ionisasi lebih 
tinggi, sehingga dibutuhkan tegangan yang lebih 
tinggi pula agar terjadi proses ionisasi. Tetapi gas 
bromine juga mempunyai kekurangan yakni plateau 
yang dihasilkan lebih pendek (70 volt) dengan slope 
besar (42,32 %/100 volt) bila dibandingkan dengan 
detektor Geiger Muller yang menggunakan alkohol 
sebagai gas pemadamannya, yakni panjang plateau 
(180 volt) dan slope 9,60 %/100 volt. Hal ini 
dimungkinkan pada penelitian ini perbandingan antara 
gas argon dan bromine belum dicapai perbandingan 

yang tepat sehingga perlu penelitian lebih lanjut 
terutama mengenai perbandingan antara gas argon 
dengan gas bromine agar dicapai hasil kondisi yang 
optimum.  

Selain itu, gas bromine mempunyai sifat 
sangat korosif dan beracun sehingga diperlukan 
penanganan khusus, terutama pada pemilihan bahan 
tabung dan anoda sebagai komponen utama dalam 
pembuatan detektor sehingga perlu dipilih bahan-
bahan yang tahan terhadap sifat reaktif dari gas 
tersebut.  
Pengukuran waktu resolusi detektor Geiger Muller 
dengan gas pemadaman alkohol dan bromine 

Setelah diketahui panjang plateau dan slope 
yang terbaik dari hasil variasi perbandingan tekanan 
gas isian detektor argon dan alkohol sebesar 9:1 cmHg 
serta argon dan bromine sebesar 20:0,2 cmHg, maka 
dilakukan pengukuran waktu resolusi dengan tegangan 
operasi yang di pasang pada tegangan tengah plateau 
yakni 1160.volt untuk argon dan alkohol serta 650 
untuk argon dan bromine. 

Untuk pengukuran waktu resolusi dilakukan 
dengan metode pencacahan dua sumber yang sama. 
Dalam hal ini menggunakan sumber radioaktif Cs-
137, dengan aktivitas masing-masing 10 µCi. Hasil 
pengukuran untuk menentukan resolusi detektor 
disajikan pada tabel 4.  
Sedang untuk detektor yang diisi dengan gas argon 
dan bromine diperoleh nilai resolusi sebesar : 

( ) ( ) ( )22N2
1N2

21N
bN21N2N1N

τ
−−−

−−−+
=  

   
( ) ( ) ( )

detik51,89x10219832183223560

153356019831832 −=
−−

−−+
=  

Tabel 4. Data pengukuran waktu resolusi detektor.  
Hasil cacah argon dan alkohol 

(cpm) 
Teg. 

Tinggi 
(volt) Cacah N1 Cacah N 1-2 Cacah N2 

Cacah Nb 
(cpm) 

3235 6079 3125 134 
3172 5953 3068 137 
3164 6134 3142 132 
3143 6035 3089 133 

 
 

1160 
 

3246 6073 3165 135 
Cacah 
rerata 

3190 ± 
44 6055 ± 66 3112 ± 

31 134 ± 2 

 Cacah integral = 46295 cacah 
Hasil cacah argon dan bromine (cpm) 

1863 3452 1920 152 
1768 3585 2033 149 
1864 3644 1995 158 
1769 3568 1982 154 

 
 

650 

1865 3578 1987 158 
Cacah 
rerata 

1832 ± 
45 3560 ± 80 1983 ± 

47 153 ± 4 

 Cacah integral = 35926 cacah 
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Menentukan faktor koreksi resolusi detektor 
Geiger Muller dengan gas pemadaman alkohol dan 
bromine 

Data untuk menentukan faktor koreksi 
detektor dengan gas isian argon dan alkohol serta 
argon dan bromine disajikan pada tabel 5. 
Tabel 5. Data untuk menentukan faktor koreksi. 

Argon dan alkohol (cpm) Tegangan Tinggi (volt) N tercacah Cacah latar 
3136 135 
3258 138 
3226 134 
3176 135 

1160 

3265 137 
Cacah rata-rata 3212 ± 49 136 ± 2 

 Cacah integral = 15836 cacah 
argon dan bromine 

1852 146 
1859 148 
1865 145 
1798 151 

650 

1854 149 
Cacah rata-rata 1839 ± 29 148 ± 2 

 Cacah integral = 95836 cacah 

Dari tabel 5, diperoleh N tercacah (Nt) 
sebesar 3213 – 136 = 3026 Untuk menghitung faktor 
koreksi digunakan persamaan [6] sebagai berikut : 
Fτ = 1 – (Nt . τ) (5) 
dengan Fτ = faktor koreksi, Nt = N tercacah, τ = waktu 
resolusi. 
Fτ = 1 – (3026 . 6,725.10-6) = 0,98. 
Dengan diketahui waktu resolusi, maka nilai cacah 
sebenarnya (Nsb) dapat diketahui dengan persamaan[6] : 

( )τ.tN1
tN

SbN
−

=  (6) 

        ( )610.725,630261

3026
−×−

= = 3088 cpm. 

Sedang untuk gas isian argon dan bromine diperoleh 
diperoleh N tercacah (Nt) sebesar 1839 – 148 = 1691, 
diperoleh Fτ = 0,968, sehingga nilai cacah sebenarnya 
(Nsb) : 

( )τ.tN1
tN

SbN
−

= ( ) 1747cpm510.1,8916911

1691
=−×−

=  

Dari hasil perhitungan cacah sebenarnya 
(Nsb) untuk perbandingan argon dan alkohol diperoleh 
nilai sebesar 3088, sedang saat pencacahan (Nt) pada 
tabel 5 diperoleh nilai sebesar 3026, sehingga nilai 
cacah sebenarnya (Nsb) lebih besar bila dibanding 
nilai saat pencacahan. Hal ini membuktikan bahwa 
detektor mempunyai waktu tertentu yakni sebesar 

6,725 x 10-6 detik tidak respon terhadap radiasi 
sehingga ada cacah yang tidak terdeteksi oleh 
detektor. Hal ini sesuai pendapat isnu Arya W. [4] yang 
mengatakan apabila ada dua zarah radiasi yang masuk 
ke dalam detektor berurutan dalam waktu yang 
berdekatan, maka peristiwa avalanche ion dari zarah 
radiasi pertama akan menyebabkan detektor tidak 
respon sehingga beberapa saat tidak dapat mencacat 
adanya zarah radiasi yang datang kemudian.  

Sedang untuk detektor dengan gas argon dan 
bromine seperti disajikan pada tabel 5 cacah sebelum 
dikoreksi (Nt) diperoleh nilai sebesar 1691 cpm, dan 
setelah dikoreksi diperoleh cacah sebenarnya (Nsb) 
sebesar 1747 cpm, sehingga terdapat selisih sebesar 56 
cpm lebih besar bila dibanding dengan nilai saat 
pencacahan sebelum dikoreksi. Hal ini terjadi karena 
pada saat pencacahan sebelum dikoreksi (Nt) belum 
diperhitungkan adanya waktu mati detektor atau 
resolving time sebesar τ = 1,89 x 10-5 detik, pada 
waktu tersebut detektor Geiger Muller tidak 
respon/peka terhadap radiasi yang datang ke arah 
detektor sehingga ada cacah yang tidak terdeteksi oleh 
detektor.  

Semakin kecil waktu mati berarti kualitas 
detektor Geiger Muller semakin baik, karena detektor 
Geiger Muller mempunyai respon yang lebih baik 
sehingga perbedaan nilai tercacah sebelum dikoreksi 
dengan nilai cacah sebenarnya setelah dikoreksi akan 
semakin kecil pula. Dengan demikian bila melakukan 
pencacahan radiasi menggunakan detektor Geiger 
Muller untuk memperoleh hasil pencacahan yang 
benar, maka hasil pencacahan harus dikoreksi dengan 
harga resoving time (τ) atau faktor koreksi (Fτ).  
Umur detektor Geiger Muller dengan gas 
pemadaman alkohol dan bromine 

Umur detektor adalah berbanding lurus 
dengan jumlah cacah yang dihasilkan oleh detektor 
tersebut. Pada penelitian ini umur detektor belum 
dapat diketahui karena selama melakukan 
karakterisasi detektor masih memiliki plateau yang 
panjang dan bentuk pulsanya belum mengalami 
discharge. Jumlah cacah yang dihasilkan detektor 
adalah 3,105×106 cacah, sehingga belum dapat untuk 
menentukan umur detektor. Karena detektor Geiger 
Muller dikatakan mati bila di dalam daerah tegangan 
kerjanya telah timbul proses pelucutan muatan, 
karakteristik detektor jelek (plateau pendek dan slope 
besar). Untuk detektor Geiger Muller yang baik 
biasanya mempunyai umur berkisar antara 108 sampai 
dengan 109 cacah [4]. 

Sedang untuk detektor Geiger Muller yang 
menggunakan gas bromine sebagai pemadamannya 
secara teori umurnya sangat panjang, karena gas 
bromine setelah menyerap energi foton sinar 
ultraviolet tidak mengalami disosiasi. Oleh karena 
detektor Geiger Muller yang mengunakan gas bromine 
mempunyai umur yang tidak dibatasi jumlah cacah 
yang dihasilkan oleh detektor, tetapi umur dipengaruhi 
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apakah keadaan katoda dan anodanya apakah sudah 
rusak termakan oleh gas bromine atau belum, hal ini 
sesuai dengan pendapat Wisnu Arya W. [4].  

Pada penelitian ini umur detektor belum 
dapat diketahui karena selama melakukan 
karakterisasi detektor masih memiliki plateau yang 
panjang dan bentuk pulsanya belum mengalami 
discharge. Jumlah cacah yang dihasilkan detektor 
adalah 1,96597 x 10 6 cacah, sehingga belum dapat 
untuk menentukan umur detektor.  

KESIMPULAN 
Dari hasl rancangbangun detektor Geiger 

Muller tipe jendela samping dengan gas isian argon, 
alkohol dan bromine dapat disimpulkan :  
1. Telah berhasil dilakukan konstruksi detektor 

Geiger Muller tipe jendela samping dengan ukuran 
diameter katoda 16 mm, diameter anoda 0,08 mm, 
panjang daerah aktif 100 mm dengan gas isian 
Argon dan gas pemadaman (quenching) alkohol 
dan bromine (bromine). 

2. Untuk gas alkohol sebagai gas pemadaman 
diperoleh karakteristik detektor terbaik pada 
perbandingan argon dan alkohol sebesar 9:1 cmHg 
yang menghasilkan panjang plateau 180 volt, 
slope 9,60 %/100 volt, resolving time 6,725 x 10-6 
detik dan tegangan operasi 1160 volt.  

3. Untuk gas bromine sebagai pemadaman dengan 
perbandingan 20 : 0,2 cmHg diperoleh panjang 
plateau 70 volt, slope 42,32 %/100 volt, resolving 
time τ = 1,89 x 10-5 detik detik dan tegangan 
operasi 650 volt.  

4. Pada penelitian ini umur detektor belum dapat 
dipredeksi, karena selama melakukan karakterisasi 
detektor masih memiliki plateau yang panjang dan 
bentuk pulsanya belum mengalami discharge. 
Jumlah cacah yang dihasilkan detektor sementara 
untuk gas isian argon dan alkohol sebesar 3,105 x 
10 6 cacah, sedang untuk argon dan bromine 
sebesar 1,96597 x 10 6 cacah.  
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TANYA JAWAB 

Triyono, ST 
− Mengapa dalam pembuatan tabung detektor Geiger 

Mueller ini dipilih bahan stainless steel ?. 
− Bagaimana cara mengetahui bahwa detektor 

Geiger Mueller mempunyai  kualitas  yang baik?. 

Sayono 
• Karena bahan stailess steel mempunyai sifat 

tahan terhadap korosi, mengingat detektor yang 
dibuat menggunakan gas isian brom sebagai gas 
quenching yang mempunyai sifat sangat reaktif 
dan mudah  menyebabkan korosi.  

• Untuk mengetahui kualitas detektor Geiger 
Mueller, maka dilakukan pengujian karakteristik 
detektor yang meliputi panjang plateau, slope 
dan umurnya.  Detektor Geiger Mueller yang 
baik bila mempunyai panjang daerah tegangan 
kerja (plateau) antara 100 s/d 200 volt, slope 
(kemiringan plateau) < 10%/100 volt dan umur 
detektor sekitar 10 6 s/d 10 8 cacah. 

Dra. Dewita 
− Umur detektor ditentukan oleh apa dan bagaimana 

cara untuk mengetahui umur detektor Geiger 
Mueller dalam waktu singkat?. 

Sayono 
• Umur detektor bukan ditentukan oleh waktu 

tetapi jumlah cacah yang dihasilkan  detektor 
tersebut dan agar diketahui umur detektor 
dalam waktu singkat dalam orde minggu s/d 
bulan maka detektor digunakan untuk mencacah 
radiasi yang mempunyai aktivitas tinggi 
misalnya sumber radiasi dengan aktivitas  1 Ci 
(Curie). 


