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ABSTRAK  

UJI KARAKTERISTIK MULTI DETEKTOR PADA 2 WELL GAMMA COUNTER 

BERBEDA TIPE MENGGUNAKAN SUMBER STANDARD 125I.  Well Gamma Counter adalah salah 

satu jenis alat ukur aktivitas radionuklida yang biasa digunakan pada fasilitas kedokteran nuklir/bidang 

kesehatan.  Salah satu jenis radionuklida yang diukur adalah 125I.  Radionuklida tersebut biasanya digunakan 

sebagai perunut dalam teknik Radioimmunoassay (RIA) untuk deteksi dini berbagai penyakit kanker dan 

menentukan cemaran mikotoksin di  dalam  pangan secara invitro.  Untuk meningkatkan kualitas hasil ukur 

diperlukan uji karakteristik multi detektor Well Gamma Counter berbagai tipe dan telah terkalibrasi dengan 

baik.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik detektor, kelayakan performa, ketidakpastian 

pengukuran, faktor kalibrasi dan keseragaman hasil pengukuran dari 2 well gamma counter yang memiliki 

tipe berbeda.  Metode penelitian meliputi preparasi 2 sampel 125I pada syringe kapasitas 1 cc yang 

distandarkan menggunakan Capintec CRC-7BT.  Selanjutnya dilakukan pencacahan menggunakan Well 

Gamma Counter tipe X dan Y dengan pengulangan pengambilan data sebanyak 15 kali pada tiap-tiap 

detektor.  Hasil menunjukkan Well Gamma Counter tipe X memiliki akurasi pengukuran lebih 

merata/seragam pada keseluruhan detektornya sehingga performa dan kelayakannya lebih baik dibanding tipe 

Y yang memiliki keunggulan pada kepresisian pengukuran dan respon detektor.  Faktor Kalibrasi multi 

detektor Well Gamma Counter tipe X dan Y masing-masing sebesar  (11,47-11,68) Bq/Cps dan (2,94-4,89) 

Bq/Cps.  Ketidakpastian bentangannya masing-masing sebesar (4,93-5,12)% dan (4,60-4,61)%. 

Kata kunci: Well Gamma Counter, detektor, faktor kalibrasi, ketidakpastian pengukuran 

ABSTRACT  

TEST OF MULTI DETECTOR CHARACTERISTICS IN 2 WELL GAMMA COUNTER 

DIFFERENT TYPE USING 125I STANDARD.  Well Gamma Counter is one type of radionuclide activity 

measuring instrument commonly using in nuclear medicine facilities/health fields.  One type of radionuclide 

measured was 125I.  The radionuclides are commonly used as tracers in Radioimmunoassay (RIA) techniques 

for early detection of various cancers and determining the intrauterine mycotoxin contamination in food in 

vitro.  To improve the quality of the measuring results required test of multi detector of Well Gamma Counter 

of various types and has been well calibrated.  This researching to determine the characteristics of detectors, 

performance feasibility, measurement uncertainty, calibration factors and uniformity of measurement results 

of 2 well gamma counters that have different types. The research method included the preparation of 2 

samples of 125I on a 1 cc syringe that standardized using Capintec CRC-7BT.  Then done counting using Well 

Gamma Counter type X and Y with repetition of data retrieval as much as 15 times on each detector.  The 

results show the Well Gamma Counter type X has a more uniform measuring accuracy on all detectors so 

that the performance and feasibility is better than the Y type which has an advantage on the precision of the 

measuring and the detector response. Calibration Factors of multi-detector on Well Gamma Counter types X 

and Y are respectively (11.47-11.68) Bq/Cps and (2.94-4.89) Bq/Cps.  The expanded uncertainties are 

respectively (4.93-5.12)% and (4.60-4.61)%. 

Key words: Well Gamma Counter, detectors, calibration factor, measuring uncertainty 
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PENDAHULUAN  

Well Gamma Counter adalah salah satu 

jenis alat ukur aktivitas radionuklida yang 

biasa digunakan pada fasilitas kedokteran 

nuklir/bidang kesehatan.  Salah satu jenis 

radionuklida yang diukur adalah 125I.  

Radionuklida tersebut biasanya digunakan 

sebagai perunut dalam teknik 

Radioimmunoassay (RIA) untuk deteksi dini 

berbagai penyakit kanker, menentukan 

cemaran mikotoksin di  dalam  pangan secara 

invitro.  Untuk mendukung dan meningkatkan 

kualitas hasil pengukurannya diperlukan 

pengetahuan karakteristik multi detektor Well 

Gamma Counter berbagai tipe dan telah 

terkalibrasi dengan baik.   

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik detektor, kelayakan 

performa, ketidakpastian pengukuran, faktor 

kalibrasi dan keseragaman hasil pengukuran 

dari 2 well gamma counter yang memiliki tipe 

berbeda.  Dari hasil penelitian ini diharapkan 

akurasi data hasil pengukuran aktivitas 

radionuklida dapat ditingkatkan dan tertelusur 

ke alat standard nasional atau internasional 

sehingga keselamatan radiasi untuk pekerja 

radiasi maupun pekerja non radiasi 

(masyarakat) juga dapat diwujudkan sesuai 

Peraturan Kepala Bapeten Nomor 4 Tahun 

2013 tentang proteksi dan keselamatan radiasi 

dalam pemanfaatan tenaga nuklir. [1] 

Dalam penelitian ini dilakukan uji 

karakteristik multi detektor pada 2 well gamma 

counter berbeda tipe menggunakan sumber 

standard 125I.  2 well gamma counter tersebut 

merk X dan Y dengan jumlah detektor masing-

masing 9 dan 15 buah, wadah sampel berupa 

syringe kapasitas 1 cc.  Well gamma counter 

memiliki satuan ukur Counts per second (Cps) 

sedangkan alat ukur standard memiliki satuan 

ukur becquerel (Bq).  Dari hasil pengukuran 

aktivitas semua detektor pada kedua well 

gamma counter dan menggunakan sumber 

standard 125I maka dapat diketahui karakteristik 

detektor, kelayakan performa, ketidakpastian 

pengukuran, faktor kalibrasi dan keseragaman 

hasil pengukuran.  Faktor kalibrasi diperoleh 

pada masing-masing detektor dalam satuan 

Bq/Cps.  Ketentuan kalibrasi alat ukur radiasi 

ini telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 

2006. [2]   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan jaminan keselamatan radiasi 

bagi pekerja radiasi maupun pekerja non 

radiasi (masyarakat umum) sebagaimana telah 

diatur dalam peraturan ketenaganukliran yang 

berlaku. 

METODE  

Penelitian diawali dengan preparasi 2 

buah sampel 125I ke dalam syringe kapasitas 1 

cc.  Setelah diukur dan distandarkan 

menggunakan alat ukur aktivitas standard 

Capintec CRC-7BT maka diperoleh 2 sumber 

standard 125I (Ax dan Ay) masing-masing 

sebesar (9784,9 ± 4,58%) Bq dan (4636,2 ± 

4,58%) Bq di dalam syringe. [3]  Selanjutnya 

dilakukan pengukuran 125I (Ax) menggunakan 

well gamma counter tipe X yang memiliki 9 

detektor dengan pengulangan pengukuran 

masing-masing sebanyak 15 kali pada tiap 

tahap pengukuran.  Hal yang sama dilakukan 

pengukuran 125I (Ay) menggunakan well 

gamma counter tipe Y yang memiliki 15 

detektor.  Dari data pengukuran dapat 

diketahui dan dianalisis perbandingan 

karakteristik dan kelayakan performa semua 

detektor dari well gamma counter baik tipe X 

maupun Y.  Dengan memasukkan komponen-

komponen ketidakpastian tipe A dan B maka 

diperoleh ketidakpastian gabungan dan 

bentangan pada masing-masing tipe well 

gamma counter.  Komponen ketidakpastian 

tipe A diperoleh dari distribusi data 

pengukurannya dan tipe B diperoleh dari 

sertifikat sumber standard, resolusi bacaan alat 

ukur dan umur paro 125I.  Sedangkan untuk 

ketidakpastian umur paro untuk 125I mengacu 

TdeR, 1998 Laboratoire National INEEL/R. G. 

Helmer LNE–LNHB/CEA.  [6] 

Faktor kalibrasi diperoleh dari hasil 

pembagian aktivitas sumber standard dengan 

hasil pengukuran pada tiap-tiap detektor dalam 

satuan Bq/Cps.  Dari hasil analisis karakteristik 

detektor, kelayakan performa dan perhitungan 

ketidakpastian pengukuran serta faktor 

kalibrasi maka dapat ditentukan tingkat 

keseragaman sistem detektor well gamma 

counter yang terdiri dari banyak detektor 

(multi detektor).  Skema Uji karakteristik multi 

detektor pada 2 well gamma counter berbeda 

tipe menggunakan sumber standard 125I secara 

lengkap ditunjukkan dalam Gambar 1. 
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Gambar 1  Skema Uji karakteristik multi detektor  

pada 2 well gamma counter menggunakan 125I 

 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Nilai aktivitas sumber standard 125I kode 

Ax dan Ay yang akan diukur menggunakan 

Well Gamma Counter tipe X dan Y dibuat 

berbeda masing-masing sebesar (9784,9 ± 

4,58%) Bq dan (4636,2 ± 4,58%) Bq.  Hal ini 

dilakukan karena disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kegunaan (rerata operasional 

aktivitas pengukuran) dari kedua alat ukur 

yang berbeda dan instansi pemilik yang 

berbeda juga. 

 Hasil pengujian performa detektor dapat 

dilihat pada Gambar 2.  Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa semua detektor Well 

Gamma Counter tipe X memiliki respon yang 

baik terhadap sumber standar.  Sedangkan Well 

Gamma Counter tipe Y memiliki detektor yang 

respon terhadap sumber standar tidak merata.  

Hasil ini menunjukkan bahwa Well Gamma 

Counter tipe X memiliki performa lebih bagus 

karena hasil pengukuran dari keseluruhan 

detektornya lebih merata/tingkat 

keseragamannya lebih baik.  Perbedaan hasil 

pengukurannya pada tiap-tiap detektor kurang 

dari 0,58%.  Hal serupa tidak dimiliki Well 

Gamma Counter tipe Y yang memiliki 

perbedaan hasil pengukuran pada tiap-tiap 

detektor mencapai 16,26%.  Kelayakan 

performanya juga kurang bagus karena salah 

satu detektornya (No. 7) tidak memiliki respon 

yang cukup untuk pengukuran sehingga untuk 

detektor yang ini tidak layak untuk dikalibrasi.  

Hal ini terlihat jelas dalam grafik karakteristik 

respon detektor Well Gamma Counter tipe Y 

seperti pada Gambar 2.   

 Pengujian berikutnya adalah pengujian 

respon detektor terhadap sumber standar.  

Hasil pengukuran Well Gamma Counter tipe X 

(Cps) terhadap aktivitas sumber standarnya 

(125I) dalam satuan Bq memiliki nilai yang jauh 

lebih rendah, yaitu 8,6% dibandingkan hasil 

pengukuran pada Well Gamma Counter tipe Y 

sebesar 20,4%.  Hal ini menunjukkan bahwa 

respon multi detektor Well Gamma Counter 

tipe Y memiliki tingkat respon yang lebih 

tinggi dibanding tipe X. 

Dengan hasil pengukuran Well Gamma 

Counter tipe X yang lebih merata/seragam 

pada keseluruhan detektornya maka sebanding 

dengan karakteristik Faktor Kalibrasi yang 

dihasilkan seperti yang ditunjukkan dalam 

Gambar 3.  Faktor Kalibrasi multi detektor 

Well Gamma Counter tipe X berkisar antara      

(11,47 - 11,68) Bq/Cps dengan ketidakpastian 

bentangan 4,93 - 5,12%.  Sedangkan Faktor 

Kalibrasi multi detektor Well Gamma Counter 

tipe Y berkisar antara (2,94 – 4,89) Bq/Cps 

dengan ketidakpastian bentangan               

(4,60 - 4,61)% seperti yang ditunjukkan dalam      

Tabel 1.  Dalam kondisi ini dapat diketahui 

akurasi pengukuran Well Gamma Counter Tipe 

X lebih baik dibanding tipe Y karena  nilai 

Faktor Kalibrasinya lebih merata/seragam pada 

Well Gamma Counter 1 

Tipe X (9 Detektor) 

Well Gamma Counter 2 

Tipe Y (15 Detektor) 

Dose Calibrator 

Capintec CRC-7BT 

Preparasi 125I 

(2 sampel) 

125I kode: Ax 

125I kode: Ay 

- Karakteristik detektor 
- Kelayakan performa 
- Ketidakpastian pengukuran 
- Faktor Kalibrasi (FK) 

- Keseragaman hasil pengukuran 

Standardisasi 

Kalibrasi 

- Perka BAPETEN No. 1 Th. 2006  

- Perka BAPETEN No. 4 Th. 2013 
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keseluruhan detektornya. Dengan demikian 

performanya lebih baik karena dapat 

memperkecil peluang terjadinya kesalahan 

pengukuran.  Namun bila ditinjau faktor 

kepresisian pengukuran alat dan respon untuk 

tiap-tiap detektor maka Well Gamma Counter 

Tipe Y lebih baik dibanding tipe X karena 

ketidakpastian bentangan dan selisih hasil 

pengukuran (Cps) terhadap aktivitas sumber 

standarnya (Bq) lebih kecil.   

 Untuk mengimplementasikan Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 

4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan 

Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan 

Tenaga Nuklir maka diperlukan alat ukur 

radiasi (aktivitas radionuklida) yang memiliki 

akurasi, kepresisian dan respon detektor yang 

baik dan merata.  Sehingga jaminan 

keselamatan radiasi bagi pekerja radiasi dan 

non radiasi (masyarakat umum/pasien) dapat 

ditingkatkan.  Hal lain yang perlu dilakukan 

agar performa alat ukur radiasi khususnya Well 

Gamma Counter selalu terjaga dan terpantau 

dengan baik harus dilakukan kalibrasi 

ulang/berkala setiap tahun sesuai Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 

1 Tahun 2006 tentang Laboratorium Dosimetri, 

Kalibrasi Alat Ukur Radiasi, dan Keluaran 

Sumber Radiasi Terapi dan Standardisasi 

Radionuklida. 
 

   

Tabel 1  Spesifikasi dari 2 Well Gamma Counter dengan jenis tipe berbeda

 

Well Gamma   Jumlah     Satuan   Faktor Kalibrasi (FK) Ketidakpastian 

    Counter  Detektor  Pengukuran          (Bq/Cps)  Bentangan (%) 

     Tipe X       9          Cps       (11,47 – 11,68)   (4,93 – 5,12) 

     Tipe Y      15          Cps         (2,94 – 4,89)   (4,60 – 4,61) 

 
 

 

 

Gambar 2. Grafik karakteristik respon detektor Well Gamma Counter Tipe X dan Y  

 terhadap Sumber Standard I-125 kode: Ax dan Ay 
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Gambar 3. Grafik Faktor Kalibrasi dan Ketidakpastian Bentangan  

pada Multi Detektor Well Gamma Counter Tipe X dan Y untuk pengukuran I-125 

 

 

KESIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan Well 

Gamma Counter tipe X memiliki akurasi 

pengukuran lebih merata/seragam pada 

keseluruhan detektornya sehingga performa 

dan kelayakannya lebih baik dibanding tipe Y 

yang memiliki keunggulan pada kepresisian 

pengukuran dan respon detektor.  Faktor 

Kalibrasi multi detektor Well Gamma Counter 

tipe X dan Y masing-masing sebesar  (11,47-

11,68) Bq/Cps dan (2,94-4,89) Bq/Cps.  

Ketidakpastian bentangannya masing-masing 

sebesar (4,93-5,12)% dan (4,60-4,61)%.   
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Pertanyaan :  

1. Apa jenis radiasi yang terukur 

menggunakan Well Gamma Counter? 

2. Apa yang dimaksud dengan multi 

detektor? 

3. Mengapa penelitian menggunakan 125I 

yang memiliki umur paro pendek? (3 

bulan) 

 

Jawaban : 

1. Radiasi Gamma () 

2. Multi detektor merupakan jumlah detektor 

pada tiap-tiap sumur pada sistem Well 

Gamma Counter 

3. Karena ini untuk keperluan penelitian dan 

sesuai jenis radionuklida yang digunakan 

laboratorium terkait, namun untuk 

keperluan layanan kalibrasi bisa 

menggunakan I-129. 
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