
Volume 17,  November 2015 ISSN 1411-1349

 

 
Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Teknologi Akselerator dan Aplikasinya 
Vol. 17,  November 2015 : 56 - 59 

56 

 

 

PENENTUAN WAKTU IRADIASI BAHAN PANGAN (BIJI-
BIJIAN) DENGAN METODE TREATMENT SEBKP 

Anjar Anggraini H, Lely Susita RM, Ihwanul Aziz 

Pusat Sains dan Teknologi Akselerator – BATAN, Jl. Babarsari Kotak Pos 6101 YKBB Yogyakarta 

anjar.ah@batan.go.id 

ABSTRAK 
PENENTUAN WAKTU IRADIASI BAHAN PANGAN (BIJI-BIJIAN) DENGAN METODE TREATMENT SEBKP.  
Telah dilakukan perhitungan waktu iradiasi pada biji-bijian menggunakan berkas elektron yang dihasilkan dari 
Sumber Elektron Berbasis Katoda Plasma (SEBKP).  Iradiasi pada bahan harus dilakukan dengan waktu 
pemaparan yang tepat dan dosis yang digunakan merupakan dosis rendah ≤ 1 kGy yaitu 250 Gy.  Adapun variasi 
frekuensi yang digunakan adalah 10, 20, 30, 40 dan 50 Hz, oleh karena itu arus rata-ratanya adalah 0,03; 0,06; 
0,09; 0,12; 0,15 A.  Kedalaman penetrasi pada bahan sekitar 0,6 mm dengan energi 200 keV.  Waktu pemaparan 
rata-rata untuk setiap 80 ton bahan biji-bijian sebesar 2506,60 sekon atau 41,78 menit. 

Kata kunci: iradiasi, dosis, kedalaman penetrasi, waktu pemaparan 

ABSTRACT 
DETERMINATION OF IRRADIATION TIME FOODSTUFFS (GRAINS) WITH SEBKP TREATMEANT METHOD.  
The calculation time of irradiation on grains has been conducted using electron beam produced from Plasma 
Cathode Electron Source.  Irradiation treatment of materials should be done with the proper exposure time and 
low dose ≤ 1kGy i.e 250 Gy.  The variation of the frequency was 10, 20, 30, 40 and 50 Hz, therefore, the current 
average is 0,03; 0,06; 0,09; 0,12; 0,15 A.  The depth of penetration is about 0.6 mm with energy of 200 keV.  The 
average exposure time for every 80 tonnes of grain is 2506,60 second or 41,78 minutes. 
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PENDAHULUAN 
radiasi merupakan suatu proses fisika yang dapat 
digunakan untuk mengawetkan dan meningkatkan 
ketahanan bahan pangan.  Berdasarkan UU No. 8 

Tahun 2012 tentang pangan, iradiasi pangan adalah 
metode penanganan pangan, baik dengan 
menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk 
mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, 
membebaskan pangan dari jasad renik patogen, serta 
mencegah pertumbuhan tunas.  Jenis radiasi yang 
digunakan untuk iradiasi pangan adalah radiasi 
berenergi tinggi yang disebut radiasi pengion, karena 
menimbulkan ionisasi pada materi yang dilaluinya.  
Iradiasi pangan pada umumnya menggunakan sumber 
radiasi pengion berupa sinar gamma, sinar-X dan 
berkas elektron.  Berdasarkan peraturan standar 
internasional Codex General Standard untuk makanan 
iradiasi, hanya ketiga sinar ini yang telah disahkan 
untuk digunakan dalam aplikasi iradiasi pangan [1]. 

Iradiasi pangan dengan radiasi pengion dapat 
menyebabkan terjadinya ionisasi (pelepasan sebuah 
elektron), disosiasi (pelepasan suatu atom hidrogen), 
atau eksitasi (perpindahan elektron dari lintasan dalam 
ke lintasan luar) [2].  Sedangkan efek yang ditimbul-
kan pada mikroorganisme dapat berupa efek langsung 
dan efek tidak langsung. Efek langsung terjadi apabila 

radiasi pengion mengenai atom yang terdapat pada 
molekul DNA maupun komponen-komponen penting 
lain sehingga menyebabkan terputusnya ikatan rantai 
pada DNA dan mempengaruhi kemampuan sel untuk 
bereproduksi dan bertahan. Sedangkan efek tidak 
langsung terjadi apabila radiasi mengenai molekul air 
yang merupakan komponen utama dalam sel sehingga 
terjadi proses radiolisis pada molekul air dan terbentuk 
radikal bebas [3].  Radiasi pengion dapat dimanfaatkan 
untuk pengawetan bahan makanan, menghambat 
pertunasan, menunda pematangan, disinfestasi 
serangga/hama gudang, dekontaminasi bakteri patogen 
dan mensterilkan produk pangan dari segala bentuk 
cemaran mikroba. 

Penggunaan teknologi iradiasi pada bahan 
pangan  bahkan  telah disahkan oleh Food and Drug 
Administration (FDA), yang menetapkan peraturan 
tentang pelabelan pada produk pangan  teriradiasi.  
FDA  menetapkan  bahwa  pada  kemasan  produk  
pangan  yang  telah diiradiasi harus mencantumkan 
logo radura (radiation durable) [2].  Pemerintah  
Indonesia  telah memberikan  ijin  penggunaan  teknik  
iradiasi  pangan  untuk  tujuan  komersial  yang 
dijabarkan  dalam  peraturan  Menteri  Kesehatan  
Nomor  701/MENKES/PER/VIII/2009 yang  sekaligus  
menggantikan  peraturan  pangan  iradiasi  sebelumnya 
[4, 5].  Di Indonesia pada salah satu pusat litbang 

I



Volume  17,  November  2015 ISSN 1411-1349 

 

 
PENENTUAN WAKTU IRADIASI BAHAN PANGAN (BIJI-BIJIAN) 
DENGAN METODE TREATMENT SEBKP 
Anjar Anggraini H, Lely Susita RM, Ihwanul Aziz 

57 

 

PSTA BATAN Yogyakarta telah ada rancang bangun 
iradiator berkas elektron yang masih dalam tahap 
penelitian dan pengembangan yaitu iradiator Sumber 
Elektron Berbasis Katoda Plasma (SEBKP).  Proses 
sterilisasi makanan dengan berkas elektron yang 
dihasilkan dari SEBKP ini nantinya bertujuan untuk 
treatment produk pertanian yaitu biji-bijian tanaman 
pangan dan rempah-rempah.  Treatment tersebut di-
gunakan untuk membasmi bakteri, jamur atau parasit  
yang  menyebabkan  keracunan pada  manusia,  dan  
juga  untuk  memperpanjang  usia  simpan  produk  
pertanian.  Treatment pada bahan harus dilakukan 
dengan waktu pemaparan yang tepat dan dosis yang 
digunakan merupakan dosis rendah ≤ 1kGy [6]. 

 
TEORI 

Radiasi dilakukan dengan pemberian dosis 
tertentu dengan jangka waktu dari menit ke jam yang 
lama waktu pemberian dosis tergantung pada ketebalan 
dan volume produk yang akan diiradiasi. Dosis iradiasi 
yaitu jumlah energi radiasi yang diserap ke dalam 
bahan. Satuan yang digunakan adalah gray (Gy) yaitu 
energi yang dihasilkan radiasi pengion yang diserap 
bahan per satuan massa.  Satu gray = 1 Joule/kg.  
Codex Alimentarius Commission FAO/WHO meng-
anjurkan dosis iradiasi yang boleh digunakan pada 
iradiasi pangan tidak melebihi 10 kGy [7].  Untuk 
menentukan waktu pemaparan iradiasi pada bahan 
dapat digunakan persamaan : 
 

m
ED =         (1) 

 
dengan : 

D :  dosis serap bahan (Gy) 
E :  energi (J) 
m :  massa bahan yang di iradiasi (kg) 

Dengan persamaan tersebut dapat ditentukan waktu 
pemaparan iradiasi berkas elektron pada bahan yaitu: 
 

η××
×

=
IV

mDt        (2) 

 
dengan : 

t :  waktu iradiasi bahan (s) 
V :  potensial listrik (V) 
I :  arus rata-rata (A) 
η :  efisiensi alat 

Kedalaman penetrasi elektron pada bahan 
(untuk energi dari 10 keV sampai dengan 1 MeV) 
dapat didefinisikan dengan menggunakan persamaan 
berikut [8] : 
 

ρ
λ

3/511107,6 W
m

××
=

−

      (3) 

dengan : 
λm :  kedalaman penetrasi bahan (cm) 
W :  energi elektron (eV) 
ρ :  densitas bahan (gr/cm3) 

Iradiasi bahan menggunakan sumber berkas 
elektron yang keluar dari bejana SEBKP.  Arus berkas 
elektron rata-rata yang diterima oleh bahan dapat 
ditentukan melalui persamaan : 
 

τ××=− fII pulsaratarata       (4) 
 
dengan : 
Irata-rata  :  arus rata-rata elektron tiap detik (A) 
Ipulsa  :  arus berkas elektron (A)  
f :  frekuensi (Hz) 
τ :  lebar pulsa (s) 

 

METODOLOGI 

Perhitungan Waktu Radiasi 

Iradiator yang digunakan untuk pemaparan 
adalah Sumber Elektron Berbasis Katoda Plasma 
(SEBKP).  Berkas elektron yang digunakan untuk 
iradiasi akan keluar melalui grid yang memiliki luas 
permukaan 65 × 15 cm2.   Frekuensi divariasi antara 
10 Hz hingga 50 Hz, serta lebar pulsa 100 µs.  
Potensial listrik yang digunakan sebesar 200 kV.  Arus 
berkas elektron rata-rata dapat ditentukan oleh arus 
pulsa dari sumber elektron, frekuensi dan lebar pulsa.  
Dengan menggunakan persamaan (4),  hasilnya dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1.  Arus berkas elektron rata-rata. 

No. Frekuensi (HZ) Irata-rata (A) 

1. 10 0,03 

2. 20 0,06 

3. 30 0,09 

4. 40 0,12 

5. 50 0,15 
 
 

Berdasarkan literatur IAEA, persyaratan dosis 
untuk pengendalian serangga pada biji-bijian dan 
buah-buahan membutuhkan dosis sekitar 250-500 Gy, 
dengan produktivtasnya sebanyak 80-40 ton yang 
dihasilkan tiap jamnya.  Bahan pangan yang akan 
diperhitungkan waktu pemaparannya adalah biji 
kacang kedelai, beras dan jagung.  Berikut merupakan 
nilai densitas bahan berdasarkan informasi yang 
diberikan FAO [9] ditunjukkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2.  Densitas bahan. 

No. Nama Bahan Densitas Bahan 
(gr/ml) 

1. Kacang kedelai 0,74 

2. Beras 0,72 

3. Jagung 0,72 
 

Setiap bahan memiliki kedalaman penetrasi 
masing-masing, dengan menggunakan persamaan (3) 
maka dapat ditentukan kedalaman penetrasi bahan 
ditunjukkan pada Tabel 3. 
 

Tabel 3.  Kedalaman penetrasi bahan. 

No. Nama Bahan Kedalaman penetrasi 
(cm) 

1. Kacang kedelai 0,0619 

2. Beras 0,0636 

3. Jagung 0,0636 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kedalaman penetrasi pada biji-bijian kacang 
kedelai, jagung dan beras berdasarkan hasil perhitung-
an menggunakan persamaan (3) dengan energi 200 
keV yaitu 0,06 cm atau 0,6 mm.  Sedangkan pada 
percobaan yang dilakukan Sunil Sabharwal [11] untuk 
iradiasi pada permukaan bahan dengan energi 80-300 
keV, maka kedalaman penetrasi untuk setiap bahan 
adalah 0,4 mm.  Kedalaman penetrasi tergantung pada 
jenis bahan, sedangkan standar kedalaman (ketebalan 
bahan, kepadatan bahan dan kepadatan permukaan) 
dalam satuan massa per volume hampir sama untuk 
semua bahan.  Ketika elektron masuk kedalam bahan, 
dosis yang diserap bahan dapat dinyatakan dengan 
definisi energi yang tersimpan tiap unit massa [10].  
Tetapi untuk pertumbuhan setiap bahan terdapat 
perbedaan ukuran antara tanaman jenis satu dan jenis 
yang lain.  Hal tersebut mempengaruhi keberagaman 
kedalaman penetrasi tiap-tiap bahan. 

Dalam perhitungan waktu pemaparan meng-
gunakan dosis minimal yaitu 250 Gy dengan 
persamaan (2), maka didapatkan waktu pemaparan 
rata-rata sebesar 2506,60 sekon atau 41,78 menit untuk 
setiap pemaparan 80 ton bahan biji-bijian (Gambar 1 
menunjukkan waktu pemaparan untuk setiap 44 gram 
bahan).  Sumber informasi IAEA menyebutkan bahwa 
dengan dosis tersebut mampu untuk melakukan 
penyinaran tiap jamnya sebanyak 80 ton bahan.  
Perhitungan waktu yang kami lakukan hampir 
mendekati waktu dari IAEA, adanya sedikit perbedaan 
tersebut dikarenakan nilai koefisien alat yang masih 
belum diketahui secara pasti dan pada umumnya 
menggunakan nilai koefisien diantara 60%-70%. 

 
Gambar 1.  Grafik waktu pemaparan pada ka-

cang kedelai, beras dan jagung. 
 
 

Dosis dari berkas elektron lebih kecil 
dibandingkan dengan menggunakan sinar gamma yang 
menggunakan dosis diatas 1 kGy.  Waktu penyinaran 
menggunakan sinar gamma 0,5 jam hingga 55 jam 
[12], sedangkan dengan menggunakan berkas elektron 
dari SEBKP membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. 

 
Tabel 4.  Persyaratan  dosis untuk berbagai efek 

radiasi dan produktivitas untuk daya 
berkas elektron 10 kW (IAEA). 

 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan 

dapat diambil kesimpulan bahwa iradiator SEBKP 
dapat digunakan untuk iradiasi bahan pangan (biji-
bijian) dalam rentang waktu kurang dari 1 jam dengan 
kedalaman penetrasi sekitar 0,6 mm, dengan waktu dan 
kedalaman tersebut telah mendekati referensi dari 
IAEA. 

No Efek Radiasi 
Keperluan 
Dosis (kGy) 

Produktivitas 
(ton/jam) 

1. Penghambatan 
tunas/kecambah 
(kentang, 
bawang) 

0,1-0,2 200-100 

2. Pengendalian 
serangga (biji-
bijian, buah-
buahan) 

0,25-0,5 80-40 

3. Pengendalian 
jamur dan 
cendawan 

1-3 10-3 

4. Sterilisasi spora 
bakteri 10-30 2-0,7 

5. Polimerisasi 
monomer 10-50 2-0,4 

6. Membunuh 
anthrax 50-100 0,4-0,2 

7. Modifikasi 
polimer 50-250 0,4-0,08 
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TANYA JAWAB 

Desiyani Nani 
− Definisi dan tujuan iradiasi pada bahan pangan (biji-

bijian)? 

− Apa keunggulan iradiasi dengan elektron? 

Anjar Anggraini H. 
− Iradiasi adalah usaha untuk mengawetkan dan 

menjaga ketahanan bahan pangan sehingga 
mencegah pertumbuhan tunas, pembusukan dan 
kerusakan karena bakteri dan mikroorganisme. 

− Iradiasi menggunakan SEBKP, waktu pemaparan 
terhadap bahan lebih singkat yaitu ≤ 1 jam dan 
energi yang diserap oleh bahan lebih besar sehingga 
tepat sasaran ketika digunakan untuk mengawetkan 
bahan pangan. 

Tiara 
− Berapa lama biji yang telah diiradiasi dapat 

bertahan? 

− Apakah ada efek samping pada biji yang diiradiasi? 

Anjar Anggraini H. 
− Waktu bertahannya sekitar beberapa tahun. 

− Efek pada bahan yang akan ditreatment 
menggunakan iradiator elektron SEBKP sangat 
kecil.  Hal ini dikarenakan energi yang digunakan 
kecil yaitu sekitar 200 keV dan diserap bahan 
dengan kedalaman sekitar 0,6 mm, sehingga 
bakteri/mikroorganisme yang ada dipermukaan 
dapat ditreatment sesuai sasaran. 
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