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ABSTRAK  

UJI KETAHANAN DOSIMETER RADIOKROMIK DARI PATI BIJI NANGKA SESUAI 

STANDAR SNI ISO/ASTM 52701:2015. Telah dilakukan uji ketahanan sebelum iradiasi dan setelah 

iradiasi dosimeter radiokromik dengan prosedur pengujian sesuai standar SNI ISO/ASTM 52701:2015. Uji 

ketahanan sangat penting dilakukan guna mengetahui kondisi optimum penyimpanan dosimeter radiokromik. 

Tujuan dari uji ketahanan adalah memperoleh kondisi optimum masa penyimpanan dosimeter dengan 

parameter suhu, kelembaban dan pencahayaan. Metode yang digunakan adalah metode rancangan acak 

lengkap factorial. Perlakuan yang dicoba terdiri dari 4 faktor terdiri dari 3 dan 4 taraf. Parameternya meliputi 

kondisi cahaya, temperatur, kelembaban selama penyimpanan sebelum dan setelah iradiasi. Uji ketahanan 

dosimeteri dihubungkan dengan standar menggunakan perhitungan analyse of variance (ANOVA). 

Perhitungan ANOVA digunakan untuk mencari homogenitas dan perubahan data yang signifikan antara 

parameter mutu dosimeter dengan variable yang tertera pada standar tersebut. Pada penelitian ini didapatkan 

grafik kestabilan optimum dosimeter radiokromik pada penyimpanan dalam kondisi gelap dengan suhu diatur 

30°C, kelembaban dijaga 40% dan stabil selama 2 bulan.   

Kata kunci : Uji ketahanan, Dosimeter Radiokromik, Pati Biji Nangka, SNI ISO/ASTM 52701:2015.  

ABSTRACT  

ENDURANCE TESTING OF RADIOCHROMIC JACKFRUIT SEED STARCH DOSIMETRY 

ACCORDING TO SNI ISO/ASTM 52701:2015 STANDARD. The endurance testing of radiochromic 

dosimeter from jackfruit seed starch with procedure testing according to standard has been done. Endurance 

testing is very important to be done to understand the optimum condition of radiochromic dosimeter storage. 

The aim of this research is getting optimum condition storage time of dosimetry for before irradiation and 

after irradiation with temperature paramaters, relativite humidities parameters, and exposure lights 

parameters. Method of the research are factorial completely randomized design. The method have 4 factor, it 

has 3 and 4 level that become parameters. The purpose of measuring decrease absorbance per thicknes to 

influenced colour changed and percent off weight loss is knowing influence of mass. Endurance testing has 

been connected with the standard  is measured with analyse of variance (ANOVA). ANOVA measuring is 

used to know homogenity and influence significant data change between quality of parameter with variable 

SNI ISO/ASTM 52701:2015. The recommendation stability of radiochromic dosimeter from seed jackfruit 

starch are in the dark storage with temperature 30°C and relativity humidity 40% and still stabil on storage 

time since 2 months. 

 

Keywords : Endurance testing, Radiochromic Dosimetry, Seed jackfruit starch, SNI ISO/ASTM 52701:2015. 
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PENDAHULUAN  

Era globalisasi mendorong teknologi 

berkembang cepat, khususnya perkembangan 

teknologi di bidang proses radiasi. Proses radiasi 

saat ini menawarkan beberapa keunggulan pada 

sebagian bidang ilmu pengetahuan, seperti: 

kedokteran, farmasi, pengawetan makanan, 

peningkatan kualitas bahan karet, pengolahan bahan 

kimia, serta produk lain yang secara luas digunakan 

oleh masyarakat modern[1]. Oleh karena itu, 

dosimeter dibutuhkan untuk untuk mengetahui 

jumlah dosis yang diterima oleh produk tersebut. 

Dosimeter film radiokromik mempunyai kelebihan 

karena dapat digunakan di berbagai proses, 

bentuknya familiar, dan mudah digunakan[2]. Salah 

satu bentuk dosimeter film radiokromik yang banyak 

digunakan dalam proses iradiasi adalah 

GAFCHROMIC QA+. 

Penelitian Sujiani (2017) telah berhasil 

membuat dosimeter radiokromik dari pati biji 

nangka[3]. Dosimeter radiokromik tersebut terbuat 

dari pati biji nangka dengan pewarna 

tetrabromophenol biru sehingga limbah dosimeter 

tersebut dapat mudah terurai oleh tanah 

(biodegradable) dan meminimalisir terbentuknya 

limbah plastik [1]. Produk tersebut dinilai cukup 

memenuhi dalam penggunaannya, namun masih 

perlu uji kesesuaian untuk diproduksi secara masal 

agar dapat memenuhi permintaan pemasaran. Uji 

kesesuaian ini mengacu pada SNI ISO/ASTM 

52701:2015. Penelitian lanjutan ini diharapkan 

dosimeter yang telah dihasilkan mampu terstandar. 

Penentuan umur simpan suatu produk 

merupakan suatu keharusan untuk menjamin 

keamanan konsumen[4]. SNI ISO/ASTM 

52701:2015 merupakan serapan dari standard 

Internasional ISO/ASTM 52701:2014 yang berisi 

panduan untuk melakukan uji ketahanan dosimeter 

baik sebelum dilakukan iradiasi (pra-irradiation) 

dan setelah dilakukan iradiasi (post-irradiation). 

Parameter untuk pengujian ketahanan adalah cahaya 

tempat penyimpanan, temperatur penyimpanan, 

kelembaban pada saat penyimpanan dan lamanya 

penyimpanan. Penerapan standar tersebut akan 

memberikan informasi mengenai lamanya 

penyimpanan dosimeter, suhu penyimpanan, dan 

kelembaban baik sebelum dilakukan iradiasi maupun 

setelah dilakukan iradiasi. Indonesia memiliki iklim 

tropis dengan temperatur sedang dan kelembaban 

yang cukup tinggi. Penyimpanan biasanya dilakukan 

di dalam ruangan tertutup dan kondisi gelap. 

Penyimpanan pada kondisi terang akan 

mempengaruhi absorbansi pada pengukuran dosis, 

dikarenakan kandungan terabromophenol pada 

dosimeter radiokromik rentan terhadap cahaya[5]. 

Dosimeter akan memenuhi standar apabila dapat 

bertahan pada kelembaban dan temperatur yang 

sesuai dengan suhu dan kelembapan yang 

diperlukan. Butson (2003) merekomendasikan untuk 

penyimpanan dosimeter GAFCHROMIC pada 

kelembaban 35-55% dan suhu 15-35°C [5]. Hal 

tersebut memperpanjang masa simpan dosimeter dan 

akan rusak apabila disimpan pada kelembaban 

tinggi. Di bawah kondisi optimum, penyimpanan 

dosimeter memiliki umur penyimpanan 3-5 tahun. 

Uji ketahanan dosimeter radiokromik dari 

pati biji nangka dilakukan sebelum dan setelah 

proses iradiasi dengan metode yang mengacu 

pada standar SNI ISO/ASTM 52701:2015[6]. 

Parameter yang digunakan adalah temperatur, 

kelembaban, pengaturan pencahayaan dan lama 

penyimpanan. Parameter yang diukur untuk 

menunjukan ketahanan dosimeter radiokromik 

terhadap iklim di Indonesia. Pengukuran ini 

dilakukan dengan mencari nilai ketidakstabilan 

pengukuran setiap harinya dengan 

menggunakan uji statistika ANOVA[7]. Nilai 

ketidakstabilan ini menjadi tolak ukur 

kesesuaian dosimeter radiokromik dari pati biji 

nangka dengan standar SNI ISO/ASTM 

52701:2015 sebagai standar dosimeter yang 

berlaku di Indonesia. 
 

METODE 

 

Pembuatan Dosimeter Radiokromik dari pati biji 

nangka  

Pati dari biji nangka diekstrak, kemudian 

dosimeter dibuat dengan mencampur 5 gram pati 

dan 5 gram PVA pada 175 mL air. Setelah campuran 

homogen 3 ml gliserol ditambahkan dan kembali 

diaduk hingga campuran homogen. Larutan 

dipisahkan ke lima beaker berbeda masing-masing 

25 mL. Ditambahkan 4 mL TBPB dan 1 gram kloral 

hidrat pada tiap beaker. Campuran dituang ke dalam 

wadah cetakan kaca berbentuk persegi dengan 

ukuran 10x10 cm. Dosimeter dikeringkan lalu di 

ambil dari cetakan dan dipotong ke dalam 4 bagian 

sama besar.  

 

Proses Iradiasi 

Proses iradiasi dilakukan untuk pengujian 

ketahanan dosimeter setelah iradiasi. Dosimeter 

radiokromik diiradiasi  dengan menggunakan dosis 6 

kGy sebanyak  900 potong dosimeter radiokromik 

dengan pengulangan 3 kali. Proses iradiasi dilakukan 

menggunakan SERVO Irradiator Gamma (Sumber : 
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Co-60) yang dilakukan di STTN-BATAN 

Yogyakarta.  

 

Uji Pencahayaan  

Dosimeter radiokromik disimpan pada kondisi 

yang terang dan pada wadah yang gelap. Pada 

kondisi terang dosimeter diletakkan di dalam plastik 

klip di bawah lampu UV dan lampu LED. Pada 

kondisi gelap dosimeter diletakan di dalam plastik 

klip dan diletakkan di dalam lemari serta dilakukan 

pengukuran sebanyak 3 kali setiap parameternya. 

Penyimpanan dilakukan selama 7 hari.  

 

Uji Temperatur 

Dosimeter radiokromik sebelum dan setelah 

irradiasi dimasukkan di dalam inkubator dengan 

suhu dijaga agar konstan selama 7 hari dengan 

pengukuran sebanyak 3 kali setiap harinya sampai 

diketahui suhu maksimum penyimpanan. Adapun 

variasi suhunya adalah 20°C, 25°C, 30°C, 35°C dan 

40°C.  

 

Uji kelembaban 

Dosimeter radiokromik sebelum dan setelah 

irradiasi dimasukan ke dalam wadah tertutup dan 

menggunakan suhu yang telah didapatkan dari uji 

temperatur  dengan kelembaban yang dijaga 

menggunakan garam NaCl. Adapun variasi 

kelembabannya 40%, 50%, 60% dan 70% dengan 

masing-masing pengulangan pengukuran sebanyak 3 

kali. Penelitian ini dilakukan selama 7 hari. 

 

Uji umur penyimpanan 

Dosimeter radiokromik sebelum dan setelah 

diirradiasi  disimpan pada kondisi penyimpanan, 

suhu penyimpanan dan kelembaban penyimpanan 

optimum yang telah didapatkan. Penyimpanan 

dilakukan selama 2 bulan dengan pengukuran 

absorbansi 7 hari sekali sebanyak 3 kali 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengaruh cahaya terhadap ketahanan dosimetri 

radiokromik 

SNI ISO/ASTM 52701:2015 menjelaskan 

efek cahaya terhadap respon dan proteksi paparan 

cahaya terhadap dosimeter yang diukur selama 

proses penyimpanan sebelum dan setelah iradiasi. 

Pada penelitian meggunakan kondisi penyimpanan 

gelap, lampu ultraviolet dan lampu visible. Adapun 

intensitasnya masing-masing 0 lux, 50000 lux dan 

100000 lux. Pada Gambar 1 sebelum diiradiasi, 

dosimeter menunjukkan penurunan kestabilan massa 

penyimpanan pada kondisi gelap dan ultraviolet 

relatif lebih stabil daripada cahaya tempat 

penyimpanan di bawah lampu cahaya tampak. 

 

(a) (b) 

Gambar 1. Pengaruh cahaya terhadap persen susut 

bobot (a) sebelum iradiasi dan (b)  setelah iradiasi 

Pengaruh cahaya tampak terhadap % susut 

bobot dosimeter sangat signifikan, ditandai dengan 

terjadinya fluktuatif data pada penyimpanan cahaya 

tampak dan penyimpanan di bawah lampu ultra 

violet dalam gambar 1.a. Dari grafik tersebut dapat 

diketahui bahwa titik optimum penyimpanan terjadi 

pada penyimpanan tanpa cahaya dan di bawah 

lampu sinar ultraviolet. Pada Gambar 1.b. pengaruh 

penyimpanan terhadap dosimeter radiokromik 

setelah iradiasi terjadi fluktuatif pada penyimpanan 

kondisi sinar cahaya tampak dan sinar ultraviolet. 

Pengukuran persen susut bobot ini terkait dengan 

standar mutu dosimeter radiokromik untuk 

mengetahui perubahan massa selama 

penyimpanannya. Ketidakstabilan ini diduga 

pengaruh dari gugus karboksil yang terdapat pada 

pati biji nangka yang peka terhadap cahaya. 

Penyerapan cahaya oleh gugus karbonil pada pati 

biji nangka akan terjadi proses photodegradasi yang 

menghasilkan H
+
 sehingga menurunkan pH[8]. 

Efek cahaya terhadap penyimpanan dosimeter 

radiokromik setelah dan sebelum iradiasi dapat 

dilihat pada Gambar 2. Pengaruh cahaya terhadap 

pengurangan absorbansi. Gambar tersebut 

menyatakan bahwa terjadi perubahan yang fluktuatif 

pada penyimpanan cahaya tampak (Gambar 2.a). 

Pada dosimeter setelah iradiasi terjadi peningkatan 

pengurangan absorbansi per tebal pada penyimpanan 

dibawah cahaya tampak dan dibawah sinar 

ultraviolet. Dosimeter sebelum dan setelah iradiasi 

stabil pada kondisi penyimpanan gelap. Hal ini tidak 

sesuai dengan penelitian Gafar (2014) yang 

menyatakan  bahwa dosimeter film sebelum dan 

setelah iradiasi akan stabil pada kondisi yang gelap 

dan sinar fluorescent laboratorium[9]. 
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(a) (b) 

Gambar 2. Pengaruh cahaya terhadap pengurangan 

absorbansi (a) sebelum iradiasi dan (b) setelah iradiasi 

 
Walaupun dosimeter sama-sama berbentuk 

film namun dosimeter radiokromik dari pati biji 

nangka memiliki bahan utama yang bersifat 

biodegradable,sehingga memiliki sensitivitas 
terhadap cahaya yang berbeda pula. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan penelitian sujiani (2017), 

yang menyatakan penyimpanan pada kondisi gelap 

lebih stabil dikarenakan faktor cahaya atau sinar 

mampu mendegradasi warna namun cenderung 

sedikit[3]. Pada dosimeter rdiokromik dari pati biji 

nangka baik disimpan pada kondisi gelap. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Katan (2007) yang 

menyatakan perubahan absorbansi pada film 

radiokromik PVC dengan malachitea green  

sebelum diiradiasi pada penyimpanan gelap selama 

2 bulan dapat diabaikan, namun terjadi penyimpanan 

pada kondisi terang terjadi penurunan 

absorbansi[10]. Film yang telah diiradiasi memiliki 

kestabilan yang baik pada penyimpanan di tempat 

gelap., dimana perubahan absorbansi terjadi selama 

penyimpanan  pada cahaya ruang sangat terlihat 

selama 2 minggu penyimpanan.  

 

Pengaruh temperatur terhadap ketahanan 

dosimetri radiokromik 

Suhu merupakan faktor penting dalam proses 

penyimpanan dosimeter radiokromik dari pati biji 

nangka. Dosimeter akan memenuhi standar SNI 

ISO/ASTM 52701:2015 apabila dapat bertahan 

temperatur yang diperlukan. Pada rentang suhu 20°C 

- 40°C dapat diketahui kedua sub bab tersebut. 

Gambar tersebut menyatakan kestabilan dosimeter 

sebelum iradiasi dan setelah iradiasi baik disimpan 

pada suhu 40°C. 

  
(a) (b) 

Gambar 3. Pengaruh temperatur  terhadap % susut bobot 

(a) sebelum iradiasi dan (b) setelah iradiasi 

 
Ketidakstabilan dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor salah satunya proses respirasi dan 

transpirasi dosimeter radiokromik. Menurut Roys 

(1995) dalam Sari (2012), susut bobot disebabkan 

oleh tingginya suhu penyimpanan sehingga 

meningkatkan laju transpirasi dan respirasi[11]. 

Respirasi menghasilkan karbon monoksida dan uap 

air yang mudah menguap. Kehilangan air dalam 

dosimeter radiokromik akan mengakibatkan 

penurunan mutu dan menimbulkan kerusakan. 

Pengaruh temperatur terhadap pengurangan 

absorbansi per tebal sebelum iradiasi dan setelah 

iradiasi terjadi ketidakstabilan yang cukup signifikan 

pada suhu 20°C, 25°C, 35°C dan 40°C. Pada 

Gambar 4.a, menyatakan bahwa semakin tinggi suhu 

penyimpanan maka semakin tidak stabil 

penyimpanan dan terjadi pengurangan absorbansi 

yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh 

berbagai macam,salah satunya aktitas bakteri yang 

akan dijelaskan pada Gambar 4.b pengaruh 

temperatur temperatur setelah iradiasi.  

 
(a) (b) 

Gambar 4. Pengaruh temperatur  terhadap pengurangan 

absorbansi  per tebal (a) sebelum iradiasi dan (b) setelah 

iradiasi 

 
Pada variasi temperatur didapatkan baik 

disimpan pada suhu 30°C, penyimpanan sesuai 

dengan rentang yang direkomendasikan oleh Butson 

(2003) yang menyatakan bahwa dosimeter 
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GAFCHROMIC baik disimpan pada suhu 15-

35°C[5]. 

Pada suhu 35-40°C terjadi fluktuatif 

dikarenakan dosimeter tersebut terbuat dari bahan 

alami (pati biji nangka) sehingga disukai bakteri 

amilolitik. Menurut Mahmudatusa,dkk (2015), 

bakteri amilolitik terdiri dari bakteri termofilik dan 

bakteri psikrofil yaitu bakteri yang hidup pada 

rentang suhu 0-25°C dan 35-75°C[12]. Hal tersebut 

dapat menjadi penyebab terjadinya fluktuatif data 

pada suhu 20-25°C dan 35-75°C serta dosimeter 

didapatkan suhu optimum 30°C. Oleh karena itu 

diperlukan uji mikrobiologi untuk mendapatkan 

hasil yang lebih spesifik. 

Pengaruh kelembaban terhadap ketahanan 

dosimetri radiokromik 

Dosimeter akan memenuhi standar SNI 

ISO/ASTM 52701 : 2015 apabila dapat bertahan 

pada kelembaban (RH) yang diperlukan  

 Gambar 5 menyatakan bahwa pengaruh 

kelembaban terhadap pengurangan absorbansi 

terjadi sangat fluktuatif pada kelembaban 30%, 50%, 

60% dan 70%. Ketidakstabilan ini diduga 

disebabkan karena beberapa faktor salah satunya 

pada proses hidrolisis pati biji nangka yang 

disebabkan oleh bakteri amylose pada bahan 

dosimeter radiokromik yang dapat menghasilkan H
+
 

dan berinteraksi pada klor (Cl) pada kloral hidrat 

[13]. Semakin banyak H
+ 

yang dihasilkan maka akan 

berpengaruh pada perubahan warna pada TBPB. 

Pada Gambar 6. pengaruh terhadap 

pengurangan massa sebelum dan setelah iradiasi 

dapat disimpulkan bahwa semakin besar kelembaban 

lingkungan kestabilan penyimpanan akan semakin 

berkurang.  

 
(a) (b) 

Gambar 5. Pengaruh kelembaban  terhadap pengurangan 

absorbansi  (a) sebelum iradiasi dan (b) setelah iradiasi 

Pada RH 70% menyatakan terjadi fluktuatif 

data yang disebabkan oleh aktivitas bakteri amilose 

yang sulit diprediksi. Selain itu dosimeter ini 

mengandung PVA yang bersifat hidrofilik sehingga 

mudah menyerap air yang terdapat lingkungan. Pada 

grafik tersebut dapat dinyatakan bahwa dosimeter 

radiokromik baik digunakan pada kelembaban 40%. 

Pada penelitian Sujiani (2017), dapat diketahui 

bahwa kondisi penyimpanan yang cocok untuk 

dosimeter radiokromik dari pati biji nangka pada 

rentang kelembaban relatif 30% sampai 70%. Sifat 

yang dimiliki oleh  PVA dan pati sangat bergantung 

pada kelembaban, semakin tinggi kelembababn 

maka akan semakin banyak air yang diserap dari 

lingkungan sekitar [14]. 

 
(a) (b) 

Gambar 6. Pengaruh kelembaban  terhadap pengurangan 

massa (a) sebelum iradiasi dan (b) setelah iradiasi 

 

Banyaknya air yang terserap akan 

mempengaruhi massa yang terdapat pada dosimeter, 

PVA yang terkandung akan berubah kembali 

menjadi monomer-monomernya dan melepaskan 

H
+
[5] dan akibatnya akan terjadi penurunan pH. Hal 

ini dapat terbukti oleh Gambar 6 dan Gambar 5 

bahwa dosimeter stabil pada kelembaban 40% dan 

mulai terjadi fluktuatif pada kelembaban 50-70%. 

Hal ini disebabkan karena kandungan air  di 

lingkungan pada kelembaban 50-70% lebih banyak 

dibandingkan kelembaban 40%, pada kelembaban 

30% terjadi fluktuatif disebabkan dosimeter lebih 

kering, sehingga dosimeter terjadi pengurangan 

massa yang lebih banyak dan merubah warna pada 

dosimeter tersebut. 

Kestabilan  penyimpanan produk dosimeter film 

dengan SNI ISO/ASTM 5270: 2015 

Suatu produk akan diterima oleh masyarakat 

Indonesia apabila telah sesuai dengan standar yang 

telah dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional. 

Standar yang berlaku untuk dosimeter radiokromik 

dari pati biji nangka yakni SNI ISO/ASTM 52701 

:2015 tentang panduan karakterisasi kinerja 

dosimeter dan sistem dosimetri untuk penggunaan 

dalam pemrosesan dengan radiasi. Kestabilan 

penyimpanan dosimeter berpengaruh terhadap mutu 

penyimpanan dosimeter radiokromik. 
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Gambar 7 Pengaruh absorbansi dan % susut bobot 

terhadap penyimpanan dosimeter radiokromik pada 

kondisi optimum 

 

Pada Gambar 7 dosimeter sebelum maupun 

setelah iradiasi stabil pada penyimpanan optimum 

selama 2 bulan. Adapun kondisi optimum yang 

didapatkan untuk dosimeter sebelum dan setelah 

iradiasi baik persen susut bobot dan absorbansi 

adalah pada kondisi pencahayaan gelap, suhu 30°C 

dan pada kelembaban 40%. Namun waktu 7 hari 

belum efektif untuk dilakukan penyimpanan. 

Kondisi optimum tersebut masih dalam rentang 

penyimpanan dosimeter radiokromik yang ada 

dipasaran (GAFCHROMIC) yaitu kondisi suhu 15-

35°C, kelembaban 35-55% dan kondisi gelap[5]. 

Oleh karena itu dilakukan penyimpanan selama 60 

hari untuk mendapatkan hasil yang lebih 

meyakinkan.  

Kestabilan warna 2,6 DNP/PVA films [2,6 

DNP]=0,32 phr dan [Kloral Hidrat] = 0,64 phr telah 

dilakukan penyimpanan pada kelembaban 33% dan 

suhu ruang (25°C±2) dalam kondisi gelap dan di 

bawah sinar  fluorescent laboratorium. Pengukuran 

absorbansi dilakukan pada panjang gelombang 445 

nm dengan interval waktu yang berbeda selama 63 

hari pada penyimapanan sebelum dan setelah 

iradiasi [9]. Pada dosimeter didapatkan pada 

penyimpanan 60 hari masih terlihat stabil dengan 

dijaga pada kondisi optimum. Perbedan kondisi 

penyimpanan ini disebabkan oleh sifat dari 

dosimeter tersebut. Dosimeter radiokromik dari pati 

biji nangka bersifat biodegradable yang dapat 

terurai 20 kali lebih cepat[15]. 

 

Kesesuaian dosimeter radiokromik dari Pati Biji 

Nangka  

 

Penelitian ini menggunakan perbandingan 

statistika menggunakan teknik Two-Way-ANOVA. 

Toleransi kesalahan pada penelitian ini sebesar 5% 

(α= 0,05) dan tingkat kepercayan 95 %. 

Pengambilan kepercayaan 95% sesuai dengan 

standar IAEA (2002) menyatakan dosimeter 

radiokromik dapat diterima apabila rentang tingkat 

kepercayaan diantara 95%-99%. Teknik Two-Way-

ANOVA dilakukan karena pada setiap parameter 

hanya terdapat lebih dari dua variabel bebas. 

Pengukuran ini sebagai pendukung penelitian 

sebelumnya [16]. 

Hipotesis nol (H0) pada penelitian adalah 

semua variabel dalam parameter sama berarti tidak 

ada pengaruh secara signifikan terhadap kestabilan 

dosimeter selama penyimpanan. Hipotesis alternatif 

(H1) adalah semua variabel terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap kestabilan pnyimpanan 

dosimeter. Uji homogenitas dilakukan untuk 

mencari kehomogenan antar data sampel. Uji 

homogenitas menggunakan uji F Test. Apabila F 

hitung lebih besar sama dengan F tabel maka H1 

diterima. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel 

maka H0 diterima. Adapun data F test hasil 

percobaan uji ketahanan dosimeter ini disajikan pada 

tabel 1. 

 

Tabel 1 Hasil Uji F test Pada Variasi Cahaya pada 

dosimeter sebelum dan setelah iradiasi 

Variasi 

Cahaya 

Setelah iradiasi 

Persen susut 

bobot [ΔA]/d 

F 

hitung 

F 

kritikal 

F 

hitung 

F 

kritikal 

Gelap 0,65 2,85 2,22 2,85 

UV 2,88 2,85 3,70 2,85 

Tampak 3,20 2,85 3,18 2,85 

Sebelum Iradiasi 

Gelap 1,78 2,85 1,74 2,85 
UV 3,38 2,85 3,02 2,85 

Tampak 3,38 2,85 4,21 2,85 

 

Tabel 1. Hasil analisis F Test persen susut 

bobot setelah iradiasi dan sebelum iradiasi maupun 

absorbansi setelah iradiasi dan sebelum iradiasi pada 

penyimpanan dengan menggunakan ultraviolet dan 

cahaya tampak menghasilkan nilai F hitung ≥ F tabel 

maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya interaksi yang signifikan terhadap kestabilan 

penyimpanan. Sedangkan pada penyimpanan kondisi 

gelap tetap stabil, hal ini disebabkan F hitung < F 

tabel maka hipotesa H0 diterima, sehingga tidak 

terjadi perubahan apapun. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan Gambar 3 dan Gambar 4. yang 

menggambarkan dosimeter radiokromik dari pati biji 

nangka stabil pada kondisi penyimpanan yang gelap. 

Hal ini menunjukan bahwa dosimeter pada kondisi 

gelap terjadi homogenitas data. Tabel 2. Hasil 

analisis F Test Persen susut bobot setelah iradiasi 

dan sebelum iradiasi maupun perubahan absorbansi 

per tebal setelah iradiasi dan sebelum iradiasi pada 

penyimpanan dengan menggunakan variasi suhu 
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40%, 50%, 60% dan 70% menghasilkan nilai F 

hitung ≥ F tabel maka H1 dierima.  

 

Tabel 2 Hasil Uji F Test Pada Variasi Kelembaban 

pada dosimeter sebelum dan setelah iradiasi 
kelemb

aban 

Setelah iradiasi 

Persen susut bobor [ΔA]/d 

F 

hitung 

F kritikal F hitung F kritikal 

30% 2,99 2,85 2,89 2,85 

40% 1,16 2,85 1,20 2,85 

50% 4,19 2,85 2,86 2,85 

60% 3,35 2,85 4,17 2,85 

70% 3,58 2,85 3,77 2,85 

Sebelum Iradiasi 

30% 3,79 2,85 4,38 2,85 

40% 0,83 2,85 1,02 2,85 

50% 3,59 2,85 3,68 2,85 

60% 3,20 2,85 4,67 2,85 

70% 3,25 3,11 4,35 3,11 

 

Hal ini menunjukkan bahwa adanya interaksi 

antara kelembaban 30%,50%,60% dan 70% yang 

signifikan terhadap kestabilan penyimpanan. 

Sedangkan pada penyimpanan di kelembaban 40% 

terjadi kestabilan dengaan nilai Fhitung < F tabel 

maka hipotesa H0 diterima, aritnya data tidak terjadi 

perubahan apapun. Hal ini menyatakan bahwa 

kelembaban 40% terjadi distribusi data yang baik. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan Gambar 7 dan 

Gambar 8. yang menggambarkan dosimeter 

radiokromik dari pati biji nangka stabil pada kondisi 

penyimpanan yang suhu 30°C,dari data tersebut 

dapat diketahui bahwa terjadi homogen.  

 

Tabel 3 Hasil Uji  F Test Pada Variasi temperatur 

pada dosimeter sebelum dan setelah iradiasi 

Temperatu

r 

Sebelum iradiasi 

Persen susut bobot [ΔA]/d 

F hitung F kritikal 

F 

hitun

g 

F 

kriti

kal 

20°C 5,64 2,85 2,87 2,85 

25°C 3,21 2,85 2,77 2,85 

30°C 0,83 2,85 0,77 2,85 

35°C 2,50 2,85 5,11 2,85 

40°C 4,64 2,85 2,32 2,85 

Setelah iradiasi 

20°C 5,64 2,85 1,87 2,85 

25°C 3,21 2,85 2,77 2,85 

30°C 0,83 2,85 0,77 2,85 

35°C 2,50 2,85 5,11 2,85 

40°C 4,64 2,85 7,32 2,85 

 

Tabel 3. Hasil analisis F Test %susut bobot 

setelah iradiasi dan sebelum iradiasi maupun 

absorbansi setelah iradiasi dan sebelum iradiasi pada 

penyimpanan dengan menggunakan variasi suhu 

20°C, 25°C, 35°C dan 40°C menghasilkan nilai F 

hitung ≥ F tabel maka H1 dierima. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya interaksi yang 

signifikan terhadap kestabilan penyimpanan. 

Sedangkan pada penyimpanan dengan temperatur 

30°C terjadi kestabilan, hal ini disebabkan F hitung 

< F tabel maka hipotesa H0 diterima, artinya data 

tidak terjadi perubahan apapun. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan Gambar 5. dan Gambar 6 yang 

menggambarkan dosimeter radiokromik dari pati biji 

nangka stabil pada kondisi temperatur penyimpanan 

30°C. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

kestabilan data dosimeter pada temperatur 30°C 

homogen. 

 

Tabel 4 Hasil Uji F Test Pada Kestabilan 

penyimpanan pada dosimeter sebelum dan setelah 

iradiasi 

Penyim

panan 

Sebelum Iradiasi 

Persen susut bobot [ΔA]/d 

F hitung F kritikal 
F 

hitung 
F kritikal 

60 hari 0,57 2,66 2,39 2,66 

Setelah Iradiasi 

60 hari 0,78 2,66 0,90 2,66 

 Tabel 4. Hasil analisis F Test %susut bobot 

setelah iradiasi dan sebelum iradiasi maupun 

pengurangan absorbansi per tebal dosimeter setelah 

iradiasi dan sebelum iradiasi pada kondisi 

penyimpanan dengan temperatur 30°C, kelembaban 

40% dan kondisi pencahayaan gelap. Pada uji F Test 

pada kestabilan penyimpanan bertujuan untuk 

mengetahui kestabilan dosimeter radiokromik dari 

pati biji nangka pada kondisi optimum selama 

penyimpanan 60 hari. Pada bab ini menyatakan 

bahwa F hitung < F tabel maka hipotesa H0 diterima, 

artinya data tidak terjadi perubahan apapun. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan Gambar 8. dan 

Gambar 9 yang menggambarkan dosimeter 

radiokromik dari pati biji nangka stabil pada kondisi 

pencahayaan gelap, kelembaban 40% dan suhu 

30°C.  

Setelah dilakukan uji homogenitas, 

selanjutnya dilakukan uji ANOVA yang digunakan 

untuk mengetahui interaksi antar parameter dan 

mengetahui signifikansi antara satu variabel dengan 

parameternya. Pada uji kestabilan dosimeter 

radiokromik dari pati biji nangka diharapkan tidak 

adanya signifikansi agar sesuai dengan standar SNI 

ISO/ASTM 52701: 2015. 

Tabel 5 tentang pengaruh pencahayaan 

terhadap penyimpanan meghasilkan data p≥0,05 
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maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dosimeter tersebut tidak terjadi interaksi yang 

nyata (signifikansi) pada kondisi penyimpanan 

gelap. Hal ini sesuai dengan data uji F Test pada sub 

bab 1 mengenai penyimpanan pada kondisi gelap. 

Pada penyimpanan dibawah lampu sinar UV dan 

sinar tampak sangat berpengaruh terhadap 

penyimpanan ditandandainya dengan  p < 0,05 dan 

diperkuat dengan ketidaktabilan pada Gambar 1 dan 

2 serta uji F Test yang bertujuan untuk mengetahui 

homogenitasnya . 

 

Tabel 5 Hasil Analisis Uji Statistik Variasi 

Cahaya pada dosimeter sebelum dan setelah 

iradiasi 

Variasi 

Cahaya 

P sebelum 

iradiasi 

Probabilitas 

setelah iradiasi 

α Persen 

susut 

bobot 

[ΔA]/d 

% 

susut 

bobot 

[ΔA]/d 

Gelap 0,05 0,05 0,05 0,05 

0,05 
UV 0,03 0,04 0,03 0,03 

Cahaya 

tampak 
0,03 0,04 0,03 0,03 

 

Tabel 6 berikut tentang pengaruh temperatur 

terhadap kestabilan penyimpanan meghasilkan data 

p≥0,05 maka H0 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dosimeter tersebut tidak terjadi 

interaksi yang nyata (signifikansi) pada kondisi 

penyimpanan dengan suhu 30°C. 

 

Tabel 6 Hasil Analisis Uji Statistik Temperatur pada 

dosimeter sebelum dan setelah iradiasi 

Pada penyimpanan dosimeter pada suhu 20°C, 

25°C,35°C dan 40°C sangat berpengaruh terhadap 

penyimpanan dengan ditandandainya p < 0,05 dan 

diperkuat dengan ketidaktabilan pada Gambar 3 dan 

4 serta uji F Test yang bertujuan untuk mengetahui 

homogenitasnya.  

Pada uji statistik ini untuk memenuhi standar 

SNI ISO/ASTM 52701:2015 mengenai umur 

semenjak dibuat dan waktu penyimpanan.  Pada 

Tabel 8 mengenai hasil uji statistik lama 

penyimpanan pada dosimeter sebelum dan setelah 

iradiasi bahwa nilai p≥ 0,05 baik sebelum iradiasi 

maupun setelah iradiasi. Pada penelitian ini juga 

dibuktikan oleh Gambar 8 dan 9 mengenai pengaruh 

dosimeter radiokromik dan uji homogenitas.Hal 

tersebut memperpanjang masa simpan dosimeter dan 

akan rusak apabila disimpan pada kelembaban 

tinggi.  

 

Tabel 7 Hasil Analisis Uji Statistik Kelembaban 

pada dosimeter sebelum dan setelah iradiasi 

Kele

mbab

an 

P sebelum 

Iradiasi P setelah Iradiasi 
α 

% 

susut 

bobot 

Pengur

angan 

absorba

nsi 

%susut 

bobbot 

Pengur

angan 

absorba

nsii 

 

30% 0,04 0,03 0,03 0,04 

0,

05 

40% 0,05 0,05 0,05 0,05 

50% 0,04 0,04 0,03 0,03 

60% 0,04 0,03 0,03 0,04 

70% 0,04 0,04 0,03 0,04 

 

Pada penyimpanan dosimeter pada suhu 30%, 

50%, 60% dan 70% sangat berpengaruh terhadap 

penyimpanan dengan ditandandainya p < 0,05 dan 

diperkuat dengan ketidaktabilan pada Gambar 3 dan 

4 serta uji F Test yang bertujuan untuk mengetahui 

homogenitasnya. Penyimpanan pada kelembaban 

ekstrem dapat diketahui dosimeter ini mengandung 

PVA dan Gliserol yang bersifat hidrofilik yang akan 

mengakibatkan mudahnya dosimeter menyerap air 

dilingkungan. Hal tersebut menyebabkan dosimeter 

ini tidak tahan pada kelembaban ekstrem mulai 

kelembaban 50% keatas. 

 

Tabel 8 Hasil Analisis Uji Statistik lama 

penyimpanan pada dosimeter sebelum dan setelah 

iradiasi 
 Dosimeter 

radiokromik 

Probabilitas 

Massa 

Probabilitas 

Absorbnsi 

α 

sebelum 

irradiasi 

0,05 0,05 0,05 

setelah 

iradiasi 

0,05 0,06 

Pada uji statistika dosimeter memiliki 

homogenitas nilai Fhitung < F kritikal dan tidak 

adanya signifikansi dengan nilai p ≥0,05. Uji 

dosimeter ini memiliki tingkat kepercayaan 95%, 

sesuai dengan range kepercayaan dosimeter yang 

dijelaskan pada standard IAEA tahun 2002. data 

pada kondisi gelap, temperature 30°C, kelembaban 

40% dan stabil dilakukan penyimpanan 8 minggu. 

Hal ini juga sesuai dengan dosimeter yang ada 

dipasaran (GAFCHROMIC ). Menurut butson 

(2003) merekomendasikan untuk penyimpanan 

dosimeter GAFCHROMIC pada kelembaban 35-

55% dan suhu 15-35°C. Namun harus dilakukan uji 

Variasi 

P sebelum 

iradiasi 

P setelah 

iradiasi 

α Persen 

susut 

bobot 

[ΔA]/d 

Persen 

susut 

bobot 

[ΔA]/d 

20 0,03 0,01 0,04 0,04 

0,05 
25 0,02 0,02 0,04 0,03 

30 0,05 0,05 0,05 0,05 

35 0,04 0,01 0,03 0,02 

40 0,03 0,01 0,04 0,04 
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mikroba untuk mengetahui fenomena yang terjadi 

pada dosimeter ini. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan percobaan standarisasi 
dosimeter radiokromik dari pati biji nangka sesuai 

SNI ISO/ASTM 52701:2015 dapat disimpulkan 

sebaga berikut. 

1. Ketahanan penyimpanan dosiemter 

radiokromik yang paling baik dilakukan 

dalam keadaan gelap dengan perubahan nilai 

susut bobot dan absorbansi memiliki nilai F 

hitung < F kritikal melalui uji ANOVA baik 

untuk sebelum iradiasi dan setelah iradiasi 

2. Ketahanan dosimeter radiokromik dari pati 

biji nangka tahan disimpan pada kondisi 

penyimpanan suhu 30°C dengan perubahan 

nilai susut bobot dan absorbansi memiliki 

nilai F hitung < F kritikal melalui uji 

ANOVA baik untuk sebelum iradiasi dan 

setelah iradiasi 

3. Ketahanan dosimeter radiokromik dari pati 

biji nangka tahan disimpan pada 

kelembaban 40% dengan perubahan nilai 

susut bobot dan absorbansi memiliki nilai F 

hitung < F kritikal melalui uji ANOVA baik 

untuk sebelum iradiasi dan setelah iradiasi 

4. Dosimeter radiokromik pati biji nangka 

telah mencapai kesesuaian dengan standar 

SNI ISO/ASTM 52701: 2015 dalam hal 

ketahanan penyimpanan produk dengan 

keadaan yang stabil (P value ≥ α)  selama 

penyimpanan 8 minggu 
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