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ABSTRAK 
PENGUKURAN DOSIS RADIASI  IRADIATOR GAMMA DAN MESIN BERKAS ELEKTRON DENGAN 
DOSIMETER CERI-CERO.  Telah dilakukan pengukuran dosis radiasi iradiator gamma di PAIR-BATAN dan 
mesin berkas elektron di PSTA-BATAN menggunakan larutan ceri sulfat.  Larutan yang digunakan pada proses 
iradiasi adalah larutan CeSO4.4H2O 5mM yang dalam padatannya dilarutkan menggunakan H2SO4 0,8 N.  
Analisis kuantitatif untuk mengukur beda absorbansi sebelum dan sesudah iradiasi dilakukan menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 400 nm.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi 
perubahan densitas optik sebelum dan sesudah iradiasi. Juga terjadi reduksi ion Ce4+ menjadi Ce3+, terukur nilai 
dosis sebesar 3,6354 kGy (iradiator gamma PAIR) dan 6,7065 kGy (MBE PSTA), serta pengukuran CTA MBE 
sebesar 23,4 kGy. 

Kata kunci: dosimeter ceri-cero, densitas optik, iradiasi, MBE, iradiator 

ABSTRACT 
RADIATION DOSE MEASUREMENT IRRADIATOR GAMMA AND ELECTRON BEAMS MACHINE WITH 
DOSIMETER CERI-CERO.  It has carried out measurements of radiation dose gamma irradiator in PAIR-BATAN 
and electron beam machine in PSTA-BATAN using a solution of sulfuric ceri. The solution used in the process of 
irradiation was 5 mM CeSO4.4H2O solution dissolved into H2SO4 0.8 N. Quantitative analysis to measure 
absorbance difference before and after irradiation was performed using UV-Vis spectrophotometer at a 
wavelength of 400 nm. These results indicate that a change in optical density before and after irradiation. Also the 
reduction occurred Ce4+ ions into Ce3+, the measured value of 3.6354 kGy dose (gamma irradiators PAIR) and 
6.7065 kGy (MBE PSTA), as well as MBE CTA measurement of 23.4 kGy. 

Keywords: dosimeter ceri-cero, optical density, irradiation, EBM, irradiator 

 

PENDAHULUAN 
adiasi yang diterima tidak dapat langsung 
terukur karena manusia ataupun lingkungan 
tidak punya variabel yang menunjukkan 

berapa besarnya dosis yang diterima, melainkan 
terjadi perubahan yang berupa efek kimia maupun 
fisika dari materi yang terkena radiasi. Efek kimia 
inilah yang digunakan sebagai pengukur dosis atau 
laju dosis radiasi [1]. Proses kimia tersebut dinamakan 
dosimetri kimia dan untuk pengukurannya 
menggunakan dosimeter. Dalam kimia radiasi terdapat 
beberapa jenis dosimeter, salah satunya adalah 
dosimeter ceri-cero [2]. Dosimeter ceri-cero 
merupakan dosimeter yang digunakan dalam 
dosimetri gamma maupun elektron. Namun dalam 
aplikasinya sistem ini memiliki beberapa kelemahan, 
seperti harus digunakannya bahan-bahan kimia 
dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi serta 
semua peralatan yang dipergunakan harus benar-benar 
bersih untuk mendapatkan sistem pemantau yang 
baik. Pada penelitian ini dilakukan iradiasi dosimeter 
ceri-cero untuk mengetahui korelasi besarnya laju 

dosis terhadap perubahan konsentrasi larutan pada 
dosimetri ceri-cero dengan menggunakan fasilitas 
iradiator gamma yang ada di PAIR-BATAN Jakarta 
dan MBE 350 keV/10 mA PSTA-BATAN 
Yogyakarta. Pada penelitian ini diperlukan 
pengetahuan yang cukup memadai dalam penanganan 
dosimetri.  Karena pada hakekatnya dosimetri industri 
merupakan unsur pokok dari langkah-langkah menuju 
penggunaan radiasi secara baik (Good Radiation 
Practice) dan cara memproduksi barang dengan baik 
(Good Manufacturing Practice) [3,4].  

 
DASAR TEORI 

Dosimeter ceri-cero dapat digunakan sebagai 
dosimeter standar untuk mengukur radiasi pengion 
dosis tinggi, seperti sinar gamma dengan dosis 10-
1000 kGy [5]. Dosimeter standar adalah dosimetri 
yang digunakan sebagai acuan ICRU (International 
Commision On Radiation Units and Measurements), 
karena mempunyai kestabilan tinggi dan ketelitian 
yang baik (± 1%) [6].  Apabila larutan ceri-cero ini 
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diiradiasi dengan dosis tinggi, maka yang terjadi 
adalah reduksi ion Ce (IV) menjadi Ce (III).  Semakin 
besar dosis radiasi, maka semakin banyak pula ion Ce 
(III) yang terbentuk.  Perubahan densitas optik ceri-
cero dapat diukur dengan spektrofotometer pada 
panjang gelombang 320 nm [7].  Spesi reaktif yang 
dapat menimbulkan reaksi reduksi adalah e-aq dan H*.  
Dalam air e-aq dan H*akan mengubah ion Ce (IV) 
menjadi Ce (III) seperti reaksi berikut [8]  

H• + Ce4+  H+ + Ce3+                                 (1) 

e_
aq + Ce4+    Ce3+ + H2O                           (2) 

H2O2 + Ce4+  H+  + Ce3+ + H2O               (3) 

G-value merupakan kesebandingan jumlah 
spesi tertentu yang menghasilkan per 100 eV 
kehilangan energi oleh partikel bermuatan, foton dan 
produk sekundernya ketika terhenti dalam air [9].   G-
value Ce (III) jauh lebih kecil dibanding G-value Fe 
(III). 

Pengukuran laju dosis radiasi dari suatu 
iradiator gamma atau berkas elektron menggunakan 
dosimeter ceri-cero dapat ditentukan dengan 
persamaan sebagai berikut [8]    

    jamradN
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+ ××
−
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dengan D = laju dosis yang dicari dalam rad/jam, 
Doa= densitas optik ion Ce (III) setelah sel Ceri-Cero 
diiradiasi, Dos= densitas optik ion Ce (III) sebelum sel 
Ceri-Cero diiradiasi, dan Σ = koefisien ekstinksi 
molar pada suhu 25 °C untuk ion Ce (III) atau 
dosimeter Ceri-Cero setelah diiradiasi dalam 
liter/mol.cm. pada grafik densitas optik Vs 
konsentrasi ion Ce(III), harga Σ adalah tangen kurva 
kalibrasi itu;  

ρ = berat jenis dosimeter Ceri-Cero (gram/Ml)  

D = tebal larutan, yaitu diameter sel Ceri-Cero, 

G(Ce3+) = jumlah molekul, radikal atau ion Ce4+ yang 
berubah menjadi ion Ce3+ untuk setiap absorpsi tenaga 
radiasi 100 eV. Harga G untuk ion Ce (III) = 2,34 
untuk larutan Cero yang jenuh udara. NA Bilangan 
Avogadro = 6,023 × 1023 molekul/mol, 

1 eV = 1,602 × 10-12 erg ; 1 rad : 100 erg/gram 

Larutan cerium (IV) sulfat dalam asam sulfat encer 
adalah stabil, bahkan pada suhu didih. Larutan dalam 
asam klorida dari garam ini tidak stabil, karena 
reduksi menjadi cerium (III) oleh asam tersebut 
dengan dibarengi dengan pembebasan klor                                        

 2
34 ClCe2Cl2Ce2 +⇒+ +−+                  (5) 

Reaksi ini berlangsung benar-benar cepat pada 
pendidihan, maka asam klorida tak dapat digunakan 

dalam oksidasi-oksidasi yang memerlukan pendidihan 
dengan cerium (IV) sulfat berlebih dalam larutan 
asam. Jadi asam sulfat harus digunakan dalam 
oksidasi demikian. Namun, titrasi langsung dengan 
cerium (IV) sulfat dalam medium asam klorida encer 
(misalnya, untuk besi (II) dapat dilakukan dengan 
tepat (akurat) pada suhu kamar. Berkenaan dengan 
ini, cerium (IV) sulfat lebih unggul ketimbang kalium 
permanganat. Adanya asam fluorida mengganggu, 
karena ion fluorida membentuk kompleks stabil 
dengan Ce(IV) dan menghilangkan warna larutan.  

Pengukuran-pengukuran potensial formal 
menunjukkan bahwa potensial redoks dari sistem Ce 
(IV)-Ce (III) sangat banyak bergantung pada sifat 
serta konsentrasi dari asam yang ada, sebagai berikut: 
H2SO4 1,44 V; HNO3 1,61 V; HClO4 1,70 V; dan 
dalam larutan asam perklorat 8 M nilainya adalah 1,87 
V. Telah dipostulatkan atas dasar pengukuran-
pengukuran potensial formal, bahwa Ce (IV) berada 
sebagai kompleks-kompleks anionik [Ce(SO4)4]4- atau 
[Ce(SO4)3]2-, [Ce(NO3)6]2-[Ce(ClO4)6]2-; akibatnya 
garam-garam padat seperti ammonium cerium (IV) 
sulfat  2(NH4)2SO4, Ce(SO4)2, 2H2O dan amonium 
cerium (IV) nitrat 2NH4NO3, Ce(NO3)2, 4H2O telah 
dirumuskan masing-masing sebagai amonium 
tetrasulatoserat (IV). Indikator yang sesuai untuk 
digunakan dengan larutan cerium (IV) sulfat adalah 
asam N-fenilantranilat, feroin, dan 5,6-dimetilferoin 
[10]. 

METODOLOGI 

Bahan 

Bahan yang digunakan adalah senyawa 
Ce(SO4)2.4H2O, H2SO4 0,8 N, dosimeter CTA dan 
aquadest. 

Alat 

Peralatan yang digunakan terdiri dari iradiator 
gamma PAIR-BATAN, Mesin Berkas Elektron 350 
keV/10 mA PSTA-BATAN, spektrofotometer UV-
Vis, piknometer, gelas beker, labu ukur, gelas arloji, 
neraca analitik, vial-vial plastik, lakban, botol kecil. 

Preparasi Sampel Larutan 

Preparasi dilakukan dengan pembuatan larutan 
dosimeter ceri-cero 5 mM dengan cara melarutkan 
1,0415 gram Ce(SO4)2.4H2O ke dalam H2SO4 0,8 N, 
kemudian ditanda bataskan hingga 500 mL. Larutan 
sampel dibagi ke dalam tiga gelas plastik (sampel 
tidak diiradiasi, sampel diiradiasi dengan iradiator 
gamma PAIR-BATAN dan sampel diiradiasi di MBE 
350 keV/10 mA PSTA-BATAN) masing-masing 25 
ml. Kemudian ditentukan massa jenisnya. 
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Iradiasi Sampel dan Penentuan Dosis Radiasi 

Larutan sampel disiapkan ke dalam wadah 
kaca dan diberi label. Sampel diiradiasi menggunakan 
iradiator gamma PAIR-BATAN dan MBE 350 
keV/10 mA PSTA-BATAN. Perlakuan iradiasi 
dengan MBE 350 keV/10 mA dikondisikan pada 
tegangan pemercepat 302 kV, arus berkas elektron 2,5 
mA dan waktu irradiasi 1 menit. Dosimeter yang 
digunakan adalah dosimeter CTA dan dosimeter 
penanda go-nogo yang ditempel pada sampel, 
kemudian   diiradiasi sebagai pembanding pembacaan 
dosis antara ceri-cero dengan CTA. 

Analisis Cuplikan Hasil Degradasi 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk 
mengetahui perubahan akibat iradiasi berdasarkan 
perubahan intensitas atau pengurangan intensitas 
warna menggunakan spektrofotometer UV-Vis.  
Pengukuran intensitas warna dilakukan pada panjang 
gelombang tertentu pada kondisi terjadi penyerapan 
maksimum.  Juga dilakukan pengamatan dosis CTA 
menggunakan CTA reader. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan Larutan Ceri - Cero 

Massa CeSO4.4H2O       =  1,0415 gram 
Volume H2SO4 0,8N      =  500 mL 
Volume yang di radiasi       =  25 mL 
Konsentrasi yang diiradiasi =  5 mM.  

Data pengukuran massa sebelum diiradiasi, setelah 
diiradiasi dengan iradiator gamma PAIR dan setelah 
diiradiasi dengan MBE 350 keV/10 mA PSTA 
disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1.  Data pengukuran massa larutan. 

Komponen 

Massa 
sebelum 
Irradiasi 
(gram) 

Massa sete-
lah diiradi-

asi di PAIR-
BATAN 
(gram) 

Massa sete-
lah diiradi-

asi di PSTA-
BATAN 
(gram) 

Kete-
rangan 

piknometer 
kosong 

15,9863 10,8435 10,8435 pH <1 

piknometer 
+ aquadest 

40,4431 21,1134 21,1134  

piknometer 
+ ceri cero 

41,3687 21,7000 21,5412  

Penentuan Dosimetri Ceri-Cero dengan 
Spektrofotometri 

Massa CeSO4.4H2O = 1,0415 gram 

Faktor pengenceran = 10 kali (5ml larutan ceri-cero 
dalam50 ml pelarut) 

Blanko  = H2SO4 0,8 N 

Larutan Sampel  

 = (larutan ceri-cero dengan pelarut H2SO4 0,8 N) 

Pengukuran absorbansi dilakukan dengan meng-
gunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang 
gelombang 340 nm dan hasilnya disajikan pada Tabel 
2. 

Tabel 2.  Data pengukuran absorbansi. 

No. Sampel Absorbansi 

1 Blanko H2SO4 0,8 N 0,000 

2 
Larutan ceri-cero 

sebelum iradiasi 
0,439 

3 Larutan ceri-cero setelah 
iradiasi PAIR 

0,384 

Perhitungan Densitas 

Untuk menentukan densitas larutan ceri-cero 
dapat dihitung dengan persamaan (6) dan hasilnya 
disajikan pada Tabel 3. 

)(
)(

)(
aquadest
aquadestm

aquadestv
ρ

=  

               (6) 

)(
)()(

aquadestv
anlarutmanlarut =ρ  

Tabel 3.  Harga densitas larutan ceri-cero. 

No. Larutan Densitas (gr/cm3) 

1 Aquadest  ( 29o C) 0,995945 

2 Larutan ceri-cero 
sebelum iradiasi 1,033654 

3 Larutan ceri-cero  
setelah iradiasi PAIR 

1,052802 

4 Larutan ceri-cero 
setelah iradiasi MBE-
PSTA 

1,037403 



Volume  17,  November  2015 ISSN 1411-1349 

 

 
PENGUKURAN DOSIS RADIASI IRADIATOR GAMMA DAN 
MESIN BERKAS ELEKTRON DENGAN DOSIMETER CERI-
CERO 
Anwar Jundiy, Sukaryono 

115 

 

Perhitungan Dosis Radiasi  

Besarnya dosis radiasi dapat dihitung dengan 
persamaan (4) dan hasilnya disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Dosis radiasi dosimeter ceri-cero. 

No. Jenis larutan 
Dosimetri 
ceri-cero 

(kGy)
1 setelah iradiasi dengan 

iradiator gamma PAIR 
3,6354 

2 setelah iradiasi dengan 
MBE-PSTA 6,7065 

 
PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dosis radiasi dalam suatu penggunaan dosimeter ceri-
cero, prinsip dosimeter ceri-cero yakni suatu bahan 
yang dapat memberikan tanggapan atau respon dapat 
diukur, jika dikenai radiasi pengion. Tanggapan 
berlangsung selama proses iradiasi, tanggapan 
tersebut menunjukkan terjadinya reduksi ion Ce4+ 
menjadi ion Ce3+.  Reduksi ion ceri menjadi ion cero 
dapat menyebabkan terlihatnya perubahan rapat optik 
pada larutan dan keadaan demikian dapat 
dimanfaatkan untuk mengetahui besar dosis radiasi.  
Proses reaksi reduksi berlangsung melalui tahapan 
berikut: 

H• + Ce4+  H+ + Ce3+ 
e_aq + Ce

4+     Ce3+ + H2O 

Dalam penelitian ini digunakan larutan induk 
CeSO4.4H2O dan H2SO4 0,8 N sebagai pelarutnya, 
sedangkan iradiator yang digunakan adalah iradiator 
gamma yang ada di PAIR-BATAN Jakarta dan 
sebuah Mesin Berkas Elektron 350 keV/10 mA yang 
ada di PSTA-BATAN. Larutan dosimeter ceri-cero 
sebelum dan sesudah diiradiasi dilakukan analisis. 
Analisis tersebut dilakukan secara kuantitatif untuk 
mengetahui perubahan densitas optik (absorbansi 
larutan) dengan menggunakan spektrofotometer UV-
Vis pada panjang gelombang 400 nm. Larutan 
CeSO4.4H2O yang digunakan berwarna kuning yang 
cukup kuat dan stabil, sehingga dapat dianalisis secara 
langsung tanpa harus menambahkan zat pewarna lain. 
Namun, oleh karena warna larutan terlalu pekat dan 
tidak tergolong pada persamaan warna di salah satu 
deret standar, maka larutan dilakukan pengenceran 
terlebih dahulu supaya memudahkan analisisnya. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui 
bahwa terjadi perbedaan absorbansi, baik sebelum, 
maupun setelah iradiasi. Besar absorbansi larutan 
dosimeter ceri-cero setelah iradiasi lebih kecil 
daripada sebelum iradiasi yakni dari 0,439 (sebelum 
diiradiasi) menjadi 0,384 (setelah diiradiasi di 

iradiator gamma PAIR-BATAN) dan 0,339 (setelah 
diiradiasi di MBE PSTA-BATAN).  Hal ini 
menunjukkan bahwa telah terjadi reaksi reduksi yang 
mengubah Ce4+ menjadi Ce3+ selama iradiasi 
berlangsung, sehingga absorbansinya menurun.  Dari 
perhitungan dapat diketahui bahwa besar dosis serap 
mencapai 3,6354 kGy (iradiator gamma PAIR-
BATAN) dan 6,7065 kGy (MBE PSTA-BATAN).  
Dari hasil tersebut jika dibandingkan dengan nilai 
dosis serap CTA yang dibaca oleh CTA reader 23,4 
kGy, ini sangat besar perbedaan pembacaan kedua 
indikator tersebut.   Dosis yang dihitung berdasarkan 
ceri-cero sangat kecil dari pada yang terbaca oleh 
dosimeter CTA.  Hal ini bisa terjadi karena 
pembacaan dosimeter CTA terlalu lama (lebih dari 2 
jam setelah iradiasi), sehingga hasil pembacaan 
absorbansi dari dosimeter CTA tidak pada harga yang 
sebenarnya.  

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 
akhirnya dapat disimpulkan beberapa hal antara lain: 

a. Dosimetri kimia dapat digunakan untuk 
menentukan laju dosis irradiator gamma maupun 
mesin berkas elektron. 

b. Ceri-cero setelah iradiasi lebih kecil daripada 
sebelum iradiasi yakni dari yang menunjukkan 
bahwa telah terjadi reaksi reduksi untuk mengubah 
Ce4+ menjadi  Ce3+ selama iradiasi berlangsung, 
sehingga absorbansinya menurun. 

c. Dihasilkan perhitungan dosis berdasarkan 
dosimetri Ceri-cero saat di PAIR sebesar 3,6354 
kGy sedangkan saat di MBE sebesar 6,7065 kGy. 
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TANYA JAWAB 

Rany Saptaaji 
− Hasil pengukuran dosis menggunakan CTA dan 

ceri-cero ada perbedaan yang cukup signifikan.  
Faktor apa saja yang menyebabkan itu terjadi? 

Anwar Jundiy 
− Jika dilihat dari faktor yang mempengaruhi, posisi 

penempatan sampel sangatlah berpengaruh, 
dikarenakan ada pengaruh jarak, kemudian dari 
pengaruh bahan yang di iradiasi dan juga faktor 
kalibrasi dari kedua dosimeter tersebut yaitu 
dosimeter CTA dan dosimeter Standar Acuan (ceri-
cero). 
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