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ABSTRAK 

PERAN ENERGI NUKLIR SEBAGAI PENGGANTI PEMBANGKIT LISTRIK NEGARA 
DALAM PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT DAN PROSES PENSTERILAN ALAT. 
Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan dengan inti kegiatan pelayanan 
preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif. Kegiatan rumah sakit menghasilkan berbagai 
macam limbah yang berupa benda cair, padat dan gas. Limbah yang dihasilkan rumah sakit 
dapat membahayakan kesehatan masyarakat, yaitu limbah berupa virus dan kuman yang 
berasal dan Laboratorium Virologi dan Mikrobiologi yang sampai saat ini belum ada alat 
penangkalnya sehingga sulit untuk dideteksi. Limbah cair dan Iimbah padat yang berasal 
dan rumah sakit dapat berfungsi sebagai media penyebaran gangguan atau penyakit bagi 
para petugas, penderita maupun masyarakat. Gangguan tersebut dapat berupa pencemaran 
udara, pencemaran air, tanah, pencemaran makanan dan minuman. Pencemaran 
lingkungan tersebut mempunyai dampak besar terhadap kesehatan manusia (Agustiani dkk, 
1998). Alat/bahan yang digunakan di bidang kedokteran pada umumnya harus steril. Banyak 
di antaranya yang tidak tahan terhadap panas, sehingga tidak bisa disterilkan dengan uap 
air panas atau dipanaskan. Demikian pula sterilisasi dengan gas etilen oksida atau bahan 
kimia lain dapat menimbulkan residu yang membahayakan kesehatan. Satu-satunya jalan 
adalah sterilisasi dengan radiasi, dengan sinar gamma dan Co-60 yang dapat memberikan 
hasil yang memuaskan. Sterilisasi dengan cara tersebut sangat efektif, bersih dan praktis, 
serta biayanya sangat murah. Untuk transplantasi jaringan biologi seperti tulang dan urat, 
serta amnion chorion untuk luka bakar, juga disterilkan dengan radiasi.  

 
Kata Kunci : Rumah Sakit, limbah, steril alat 

 
 

ABSTRACT 
THE ROLE OF NUCLEAR ENERGY IN SUCCESSOR STATE POWER ELECTRICITYIN 
WASTE MANAGEMENT HOSPITAL AND PROCESS EQUIPMENT STERILIZING. The 
hospital is a health care institution with core service activities preventive, curative, 
rehabilitative and promotive. Hospital operations produce various kinds of waste in the form 
of liquid, solid and hospital waste gas. Waste generated the hospital could endanger public 
health, namely waste in the form of viruses and germs that come and Laboratory of Virology 
and Microbiology that until now there is no means of eradicating it so difficult to dideteksi. 
Liquid and solid waste originating hospital can serve as a medium for spreading disorder or 
disease for workers, patients and community. Such disorder may include air pollution, water 
pollution, soil pollution and contamination of food and beverages. Environmental pollution 
had a large impact on human health (Agustiani et al, 1998). Tools / materials used in the 
medical field in general should be sterile. Many of them are not resistant to heat, so it can 
not be sterilized with hot water or heated steam. Similarly, sterilization with ethylene oxide 
gas or other chemicals can lead to residues harmful to health. The only way is sterilization by 
radiation, gamma rays and Co-60 to give a satisfactory result. Sterilization in this way is very 
effective, clean and practical, and the cost is very cheap. To transplantation biological 
tissues such as bones and tendons, as well as the amnion chorion for burns, also sterilized 
by radiation.  

 
Keywords : Hospital , waste , sterile instruments 

 
  
  

PENDAHULUAN 
Di akhir abad 20, perkembangan ilmu dan teknologi seolah berpacu dengan 

berjalannya waktu. Berbagai cabang keilmuan bahkan ranting baru disiplin ilmu 
bermunculan. Di abad ini pula lahir dan berkembang pesat ilmu dan teknologi yang terkait 
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dengan ketenaga-nukliran, termasuk diantaranya dalam disiplin ilmu dan teknologi bidang 
kesehatan disertai dengan berbagai ilmu dan teknologi pendukungnya seperti fisika dan 
kimia inti, mikroelektronika dan peralatan deteksi, sistem informatika/komputasi, biologi, 
farmasi, serta tentunya ilmu biomedik di bidang kedokteran. Contoh yang menonjol saat ini 
adalah berdirinya fasilitas-fasilitas baru kedokteran nuklir di beberapa Negara seperti di 
Australia, Cina, India, Inggris, Jepang, Korea, bahkan di Negara tetangga seperti Filipina, 
Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam yang melengkapi dirinya dengan peralatan 
canggih seperti Positron Emission Tomography (PET). Tidak hanya di Indonesia, kegiatan 
iptek nuklir di bidang kesehatan lebih diarahkan pada lingkup teknologi proses, analisis, 
rekayasa peralatan dan instrumentasi, serta pembuatan perangkat medik berupa sediaan 
radioisotop dan radiofarmaka, terutama terkait dengan substitusi produk impor untuk 
mengurangi ketergantungan dari negara lain, serta aplikasinya di bidang medik . Di 
Indonesia, beberapa peralatan seperti renograf, thyroid uptake, dan perangkat medik seperti 
radioisotop dan radiofarmaka telah banyak dimanfaatkan di beberapa rumah-sakit. 

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan dengan inti kegiatan 
pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif. Kegiatan tersebut akan menimbulkan 
dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat, sedangkan dampak negatifnya antara lain adalah adanya limbah medis 
maupun nonmedis yang dapat menimbulkan penyakit dan pencemaran yang memerlukan 
perhatian khusus.  

Perlindungan terhadap bahaya pencemaran dari manapun juga perlu diberi 
perhatian khusus. Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan 
upaya pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan 
gawat darurat, pelayanan medik dan non medik yang dalam melakukan proses kegiatan 
hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, budaya dan dalam menyelenggarakan 
upaya dimaksud dapat mempergunakan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi 
besar terhadap lingkungan (Agustiani dkk, 1998).  Kegiatan rumah sakit menghasilkan 
berbagai macam limbah yang berupa benda cair, padat dan gas. Pengelolaan limbah rumah 
sakit adalah bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan di rumah sakit yang bertujuan 
untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari 
limbah rumah sakit. 

Limbah yang dihasilkan rumah sakit dapat membahayakan kesehatan masyarakat, 
yaitu limbah berupa virus dan kuman yang berasal dan Laboratorium Virologi dan 
Mikrobiologi yang sampai saat ini belum ada alat penangkalnya sehingga sulit untuk 
dideteksi. Limbah cair dan Iimbah padat yang berasal dan rumah sakit dapat berfungsi 
sebagai media penyebaran gangguan atau penyakit bagi para petugas, penderita maupun 
masyarakat. Gangguan tersebut dapat berupa pencemaran udara, pencemaran air, tanah, 
pencemaran makanan dan minunian. Pencemaran tersebut merupakan agen agen 
kesehatan lingkungan yang dapat mempunyai dampak besarterhadap manusia (Agustiani 
dkk, 1998). 

Alat/bahan yang digunakan di bidang kedokteran pada umumnya harus steril. 
Banyak di antaranya yang tidak tahan terhadap panas, sehingga tidak bisa disterilkan 
dengan uap air panas atau dipanaskan. Demikian pula sterilisasi dengan gas etilen oksida 
atau bahan kimia lain dapat menimbulkan residu yang membahayakan kesehatan. Satu-
satunya jalan adalah sterilisasi dengan radiasi, dengan sinar gamma dan Co-60 yang dapat 
memberikan hasil yang memuaskan. Sterilisasi dengan cara tersebut sangat efektif, bersih 
dan praktis, serta biayanya sangat murah. Untuk transpiantasi jaringan biologi seperti tulang 
dan urat, serta amnion chorion untuk luka bakar, juga disterilkan dengan radiasi. 

Suatu lingkungan kesehatan merupakan suatu lingkup yang sangat beresiko untuk 
terjadinya infeksi ataupun penularan baik itu dari pasien sendiri maupun dari tenaga 
kesehatannya. Pengetahuan bagi manusia untuk mengetahui tentang bagaimana terjadinya 
infeksi dan pencegahan apa saja yang dapat dilakukan akan sangat membantu mereka 
maupun manusia lain dalam upaya untuk mengatasi infeksi itu sendiri.  

Perkembangan ilmu mikrobiologi telah memberikan manfaat yang besar bagi dunia 
medis, apalagi dengan ditemukannya berbagai alat-alat kesehatan dari berbagai ilmuwan. 
Dan terbukti untuk mencegah atau mengendalikan infeksi maupun penularan pada pasien 
dapat dilakukan dengan jalan sterilisasi. 
Di dalam Standar Internasional tentang sterilisasi alat-alat kesehatan disebutkan bahwa 
produk kesehatan merupakan suatu produk yang mencakup peralatan medis (medical 
devices), sedian farmasi (pharmaceutical) dan sediaan Biologi (biologics). Beberapa 
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peralatan medis kedokteran maupun sediaan farmasi seperti syringes, jarum suntik, kantung 
darah, internal kateter, graf tulang, obat suntik, obat mata, bahan baku obat dan juga 
produk-produk kesehatan yang berkontak langsung dengan darah mempunyai salah satu 
syarat yang utama yaitu steril. 

 
TINJAUAN  PUSTAKA 
Peran tenaga kesehatan dalam pengelolaan limbah medis padat. Pentingnya peranan 
lingkungan alam dalam kesehatan menyeluruh dan mengetahui bahwa ancaman lingkungan 
alam berasal dari limbah rumah sakit. ICN percaya bahwa setiap perawat memiliki tugas 
untuk mengurangi ataupun menghilangkan efek negatif dari hasil lingkungan limbah medis.  
 
Maka dari itu organisasi tenaga kesehatan membutuhkan: 

1. Fasilitas yang dapat diakses oleh perawat untuk melanjutkan program 
pendidikan dengan subjek limbah medis. 

2. Penerapan pencegahan berdasarkan evaluasi pemilihan produk yang ramah 
lingkungan 

3. Mempertahankan keterlibatan perawat secara langsung dalam mengambil 
keputusan. 

4. Mempertahankan mekanisme pengolahan limbah secara aman. 
5. Mengembangkan kerjasama dengan tenaga ahli yang lain untuk 

mengelolalimbah yang aman. 
6. Merumuskan dan membuat peraturan tentang kompetensi perawat dalam 

kesehatan lingkungan. (Position Statement 1998, Medical Waste Role 
ofNurses and Nursing) 

 
Penanganan Limbah Rumah Sakit. 
Usaha peningkatan dan pemeliharaan kesehatan harus dilakukan secara terus menerus, 
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, maka usaha 
pencegahan dan penanggulangan pencemaran diharapkan mengalami kemajuan. Adapun 
cara-cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran limbah rumah sakit antara lain 
adalah melalui (Karmana dkk, 2003) : 
• Proses pengelolaan limbah padat rumah sakit. 
• Proses mencegah pencemaran makanan di rumah sakit 
 
Pengolahan limbah pada dasarnya merupakan upaya mengurangi volume, konsentrasi atau 
bahaya limbah, setelah proses produksi atau kegiatan, melalui proses fisika, kimia atau 
hayati. Dalam pelaksanaan pengelolaan limbah, upaya pertama yang harus dilakukan 
adalah upaya preventif yaitu mengurangi volume bahaya limbah yang dikeluarkan ke 
lingkungan yang meliputi upaya mengunangi limbah pada sumbernya, serta upaya 
pemanfaatan limbah (Shahib, 1999). 
 
Sarana pengolahan atau pembuangan limbah cair rumah sakit pada dasarnya berfungsi 
menerima limbah cair yang berasal dari berbagai alat sanitair, menyalurkan melalui instalasi 
saluran pembuangan dalam gedung selanjutnya melalui instalasi saluran pembuangan di 
luar gedung menuju instalasi pengolahan buangan cair. Dari instalasi limbah, cairan yang 
sudah diolah mengalir saluran pembuangan ke perembesan tanah atau ke saluran 
pembuangan kota (Sabayang dkk, 1996). Limbah padat yang berasal dari bangsal-bangsal, 
dapur, kamar operasi dan lain sebagainya baik yang medis maupun non medis perlu dikelola 
sebaik-baiknya sehingga kesehatan petugas, penderita dan masyarakat di sekitar rumah 
sakit dapat terhindar dari kemungkinan-kemungkinan dampak pencemaran limbah rumah 
sakit 
tersebut (Sabayang dkk, 1996).  
 
JENIS STERILISASI 
Secara umum ada dua jenis sterilisasi radiasi pengion yang telah banyak digunakan yaitu: 
1. Sinar gamma, yang dipancarkan dari radioisotop Cobal-60 atau cesium-137. 
2. Berkas elektron, yang merupakan elektron berenergi tinggi yang dihasilkan dari 
akselerator elektron atau mesin berkas elektron. 
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Radiasi ionisasi dapat diperoleh dua sumber yang berbeda seperti radioisotop dengan sinar 
gamma dan juga mesin berkas elektron (MBE). Namun, baik radioisotop maupun berkas 
elektron memilki pengaruh yang sama terhadap materi yang diradiasi yaitu sel menjadi 
reproduktif dari mikroorganisme dan terjadinya perubahan terhadap ikatan-ikatan kimianya. 
 
KEUNTUNGAN  STERILISASI  RADIASI 
Keuntungan menggunakan sterilisasi radiasi dibandingkan dengan sterilisasi lainnya adalah 
: 
1. Sterilisasi radiasi tidak menimbulkan kenaikan suhu yang berarti. 
2. Waktu radiasi merupakan satu-satunya variabel yang dikontrol, sehingga proses 
meradiasi dapat dikontrol secara tepat. 
3. Dapat menembus kedalam seluruh bagian produk dan dalam kemasan akhir. 
4. Tidak memerlukan tempat terpisah/karantina setelah produk diradiasi. 
5. Proses sterilisasi cepat (hanya dalam hitungan menit) untuk penggunaan berkas 
elektron. 
6. Tidak meninggalkan residu. 
 
Didalam standar internasional di atas dibahas mengenai bagaimana cara menentukan 
jumlah kontaminasi awal suatu produk, dosis verifikasi, cara memvalidasi hingga cara 
penentuan dosis sterilisasi radiasi yang baik agar dapat meminimalisirkan jumlah mikroba 
awal (bioburden). Didalam buku Farmakope Indonesia edisi IV juga disebutkan beberapa 
dosis sterilisasi yang digunakan untuk produk kesehatan. 
Selain kita membutuhkan pemahaman diatas, diperlukan juga pengetahuan tentang efek 
radiasi pada material penyusun produk agar kita memperoleh tingkat jaminan kualitas yang 
tinggi dan kerusakan yang sangat minimal pada produk yang disterilkan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit 
dan kegiatan penunjang lainnya. Mengingat dampak yang mungkin timbul, maka diperlukan 
upaya pengelolaan yang baik meliputi pengelolaan sumber daya manusia, alat dan sarana, 
keuangan dan tatalaksana pengorganisasian yang ditetapkan dengan tujuan memperoleh 
kondisi rumah sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan (Said, 1999). 

Limbah rumah sakit bisa mengandung bermacam-macam mikroorganisme 
tergantung pada jenis rumah sakit, serta tingkat pengolahan yang dilakukan sebelum 
dibuang.Limbah cair rumah sakit dapat mengandung bahan organik dan anorganik yang 
umumnya diukur dan parameter BOD, COD, TSS, dan lain-lain. Sedangkan limbah padat 
rumah sakit merupakan limbah yang terdiri atas Limbah mudah membusuk, Limbah mudah 
terbakar, dan lain-lain. Limbah- limbah tersebut kemungkinan besar mengandung 
mikroorganisme patogen atau bahan kimia beracun berbahaya yang menyebabkan penyakit 
infeksi dan dapat tersebar ke lingkungan rumah sakit.Terjadinya penyebaran ini disebabkan 
oleh teknik pelayanan kesehatan yang kurang memadal, kesalahan penanganan bahan-
bahan terkontaminasi dan peralatan, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana sanitasi 
yang masih buruk (Said, 1999). 

 
Prinsip umum pembuangan limbah rumah sakit adalah sejauh mungkin menghindari 

resiko kontaminsai dan trauma (injury). Jenis-jenis limbah rumah sakit meliputi bagian 
berikut ini (Shahib dan Djustiana, 1998): 

1. Limbah Klinik  
2. Limbah Patologi. 
3. Limbah Bukan Klinik 
4. Limbah Dapur 
5. Limbah Radioaktif 

 
Pengolahan limbah pada dasarnya merupakan upaya mengurangi volume, 

konsentrasi atau bahaya limbah, setelah proses produksi atau kegiatan, melalui proses 
fisika, kimia atau hayati. Dalam pelaksanaan pengelolaan limbah, upaya pertama yang 
harus dilakukan adalah upaya preventif yaitu mengurangi volume bahaya limbah yang 
dikeluarkan ke lingkungan yang meliputi upaya mengunangi limbah pada sumbernya, serta 
upaya pemanfaatan limbah (Shahib, 1999). Menurut Hananto, 1999, pilihan teknologi terbaik 
dalam penangananan limbah khususnya limbah berbahaya. 
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Teknologi pengolahan limbah medis yang sekarang dioperasikan oleh 90% rumah 

sakit hanya berkisar antara masalah tangki septik dan insinerator. Insinerator adalah alat 
pemusnah limbah padat dengan cara pembakaran yang terkendali sehingga emisi gas 
buangnya terkontrol atau tidak mencemari lingkungan serta abu hasil pembakaran tidak 
berbahaya (stabil). 
 

Ozonisasi Limbah cair rumah sakit Luasnya penggunaan ozon ini tidak terlepas dari 
sifat ozon yang dikenal memiliki sifat radikal (mudah bereaksi dengan senyawa disekitarnya) 
serta memiliki oksidasi potential 2.07 V. Melalui proses oksidasinya pula ozon mampu 
membunuh berbagai macam mikroorganisme seperti bakteri Escherichia coli, Salmonella 
enteriditis, Hepatitis A Virus serta berbagai mikroorganisme patogen lainnya (Crites, 1998). 
Melalui proses oksidasi langsung ozon akan merusak dinding bagian luar sel 
mikroorganisma (cell lysis) sekaligus membunuhnya. Juga melalui proses oksidasi oleh 
radikal bebas seperti hydrogen peroxy (H2O2) dan hydroxyl radical (OH*) yang terbentuk 
ketika ozon terurai dalam air. 

Limbah cair yang berasal dari berbagai kegiatan laboratorium, dapur, laundry, toilet, 
dan lain sebagainya dikumpulkan pada sebuah kolam equalisasi lalu dipompakan ke tangki 
reaktor untuk dicampurkan dengan gas ozon. Gas ozon yang masuk dalam tangki reaktor 
bereaksi mengoksidasi senyawa organik dan membunuh bakteri patogen pada limbah cair 
(Harper, 1986). 

Alat/bahan yang digunakan di bidang kedokteran pada umumnya harus steril. 
Banyak di antaranya yang tidak tahan terhadap panas, sehingga tidak bisa disterilkan 
dengan uap air panas atau dipanaskan. Demikian pula sterilisasi dengan gas etilen oksida 
atau bahan kimia lain dapat menimbulkan residu yang membahayakan kesehatan. Satu-
satunya jalan adalah sterilisasi dengan radiasi, dengan sinar gamma dan Co-60 yang dapat 
memberikan hasil yang memuaskan. Sterilisasi dengan cara tersebut sangat efektif, bersih 
dan praktis, serta biayanya sangat murah. Untuk transpiantasi jaringan biologi seperti tulang 
dan urat, serta amnion chorion untuk luka bakar, juga disterilkan dengan radiasi. 
 
Sinar ultraviolet  
Teori dan Praktek Farmasi Industri : 1272 
Sinar ultraviolet umumnya digunakan untuk membantu mengurangi kontaminasi di udara 
dan pemusnahan selama proses di lingkungan. Sinar yang bersifat membunuh 
mikroorganisme (germisida) diproduksi oleh lampu kabut merkuri yang dipancarkan secara 
eksklusif. Untuk kebanyakan pemakaian lama penetrasi dihindarkan dan setiap tindakan 
membunuh mikroorganisme dibatasi pada permukaan yang dipaparkan. 
 
Aksi letal  
Teori dan Praktek Farmasi Industri : 1272 
Ketika sinar UV melewati bahan, energi bebas ke elektron orbital dalam atom-atom dan 
mengubah kereaktivannya. Absorpsi energi ini menyebabkan meningginya keadaan tertinggi 
atom-atom dan mengubah kereaktivannya. Ketika eksitasi dan perubahan aktivitas atom-
atom utama terjadi dalam molekul-molekul mikroorganisme atau metabolit utamnya, 
organisme itu mati atau tidak dapat berproduksi. Pengaruh utamanya mungkin pada asam 
nukleat sel, yang diperhatikan untuk menunjukkan lapisan absorpsi kuat dalam rentang 
gelombang UV yang panjang. 
 
Radiasi pengion  
Teori dan Praktek Farmasi Industri : 1274 
Radiasi pengion adalah energi tinggi yang terpancar dari radiasi isotop radioaktif seperti 
kobalt-60 (sinar gamma) atau yang dihasilkan oleh percepatan mekanis elektron sampai ke 
kecepatan den energi tinggi (sinar katode, sinar beta). Sinar gamma mempunyai keuntungan 
mutlak karena tidak menyebabkan kerusakan mekanik, namun demikian, kekurangan sinar 
ini adalah di hentikan dari, mekanik elektron akselerasi (yang dipercepat) keuntungan 
elektron yang dipercepat adalah kemampuannya memberikan output laju doisis yang lebih 
seragam. Aksi letal radiasi pengionan menghacurkan mikroorganisme dengan menghentikan 
rep-roduksi sebagai hasil mutasi letal. Mutasi ini disebabkan karena transformasi radiasi 
menjadi molekul penerima pada sinar x, menurut teori langsung. Mutasi ini dapat 
disebabkan oleh tindakan tidak langsung, dimana molekul-molekul air diubah menjadi 



Peran Energi Nuklir sebagai.... 
Derry Trisna Wahyuni dkk. 
 

22 
 

ISSN: 2355-7524

kesatuan yang berenergi tinggi seperti hidrogen dan ion hidroksil. Semua ini pada akhirnya, 
menyebabkan perubahan energi pada asam nukleat dan molekul lain sehingga hilangnya 
keberadaannya bagi metabolisme molekul sel bakteri. 

Dekstruksi bakteri untuk menghasilkan kondisi steril dapat dilakukan dengan 
menggunakan radiasi pengion. Pembentukan radikal bebas dan peroksida yang merupakan 
senyawa reaktif juga memberikan kontribusi pada letalitas dari proses sterilisasi ini. Dua tipe 
radiasi pengion yang dapat digunakan yaitu radiasi sinar gamma dan radiasi electron. 
Sterilisasi dengan radiasi digunakan untuk alat-alat medis yang sensitive terhadap panas 
dan jika residu etilen oksida tidak diharapkan. Pengukuran presisi dari dosis radiasi, yang 
tidak berhubungan dengan suhu, adalah merupakan faktor kontrol dalam sterilisasi radiasi 
selama dengan waktu iradiasi. Monitoring dan kotrol proses sangat sederhana, tetapi kehati-
hatian akan keamanan harus dilakukan oleh operator sterilisasi. 

Radiasi pengion juga digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan obat dan bahan-
bahan formulasi. Kompabilitas dari bahan yang disterilkan dengan radiasi adalah factor yang 
harus diperhatikan sejak bahan-bahan dan alat-alat dipengaruhi oleh radiasi, mungkin tidak 
dengan segera dilakukan penanganan tetapi setelah stabilitas produk dapat dipengaruhi. 
Untuk bahan-bahan medis dan plastik, perubahan dari sterilisasi etilen oksida ke sterilisasi 
radiasi membutuhkan penentuan efek radiasi jangka pendek dan jangka panjang, dan 
kadang membutuhkan modifikasi produksi bahan plastik dan karet untuk membuatnya 
sesuai dengan sterilisasi radiasi. 

Teori dan Praktek Farmasi Industri : 1276 
Elektron dipercepat atau sinar gamma dapat digunakan untuk mensterilkan produk-produk 
pilahan dengan suatu proses berkesinambungan. Kebanyakan prosedur sterilisasi produk 
lain harus diselenggarakan dalam batch setrilisasi dengan proses berkesinambungan 
memerlukan pengendalian yang tepat, sehingga tidak ada bagian yang lepas dari 
keefektifan sterilisasi. 
 

Radiasi ionisasi digunakan untuk sterilisasi industri untuk alat-alat rumah sakit, 
vitamin, antibiotik, steroid hormon dan transplantasi tulang dan jaringan dan alat pengobatan 
seperti alat untuk suntik plastik, jarum, alat beda, tube palstik, katter, benang bedah dan 
cawan Petri. Radiasi ioniasasi dapat menghasilkan perubahan dalam molekul organik yang 
dapat mempengaruhi kemujaraban sediaan atau dapat menginduksi toksisitas. Radiasi 
produk juga dapat menghasilakn perubahan warna dan kerapuhan beberapa wadah gelas 
dan bahan plastik. 

Sterilisasi radiasi dapat dilakukan baik dengan radiasi elektromagnetik dan radiasi 
partikel. Radiasi elektromagnetik dan energi foton, termasuk ultra dari bahan radioaktif 
seperti kobalt 60 atau sesium 137 adalah yang paling sering digunakan sebagai sumber 
energi sterilisasi adhesi elektromagnetik. Radiasi partikel atau molekul termasuk daftar 
partikel yang steril. Satu-satunya sekarang yang digunakan untuk sterilisasi radiasi pada 
obat-obat rumah sakit dan laboratorium. Bagaimanapun banyak prosedur sterilisasi industri 
manggunakan radiasi, termasuk penjelasan singkatnya. Beberapa informasi mengenai efek 
sterilisasi ultraviolet juga dihadirkan. 
 
Jenis Sterilisasi 

Secara umum ada dua jenis sterilisasi radiasi pengion yang telah banyak digunakan 
yaitu: 

a. Sinar gamma, yang dipancarkan dari radioisotop Cobal-60 atau cesium-137. 
b. Berkas elektron, yang merupakan elektron berenergi tinggi yang dihasilkan 

dari akselerator elektron atau mesin berkas elektron. 
 
Keuntungan  Sterilisasi  Radiasi 
Keuntungan menggunakan sterilisasi radiasi adalah : 

1. Sterilisasi radiasi tidak menimbulkan kenaikan suhu yang berarti. 
2. Waktu radiasi merupakan satu-satunya variabel yang dikontrol, sehingga proses 

meradiasi dapat dikontrol secara tepat. 
3. Dapat menembus kedalam seluruh bagian produk dan dalam kemasan akhir. 
4. Tidak memerlukan tempat terpisah/karantina setelah produk diradiasi. 
5. Proses sterilisasi cepat (hanya   dalam hitungan menit) untuk penggunaan 

berkas elektron. 
6. Tidak meninggalkan residu. 
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Fasilitas Berkas Elektron 

Mesin berkas elektron (MBE) disebut juga dengan akselerator elektron yang 
merupakan mesin elektrik yang menggunakan elektron sebagai partikel yang dipercepat. 
Jika mesin dihidupkan akan menghasilkan energi elektron yang tinggi namun jika mesin 
dimatikan akan tetap aman. Elektron adalah partikel negatif sehingga mampu untuk 
diakselerasi dengan dengan medan listrik. Berdasarkan energi yang dihasilkan. 
Efek Radiasi Pada Mikroorganisme 
Efek radiasi terhadap mikroorganisme terdiri atas 2 cara yaitu: 

1. Efek langsung, terjadi akibat adanya tumbukan (interaksi) langsung energi 
radiasi atau elektron dengan organisme. 

2. Efek tidak langsung, terjadi melalui pembentukan radikal bebas air sebagai hasil 
dari radiolisis air dalam ikroorganisme. 

3. Ditinjau dari kerusakannya biologi yang terjadi, sebenarnya tidak ada bedanya 
apakah kerusakan yang terjadi disebabkan oleh efek langsung atau efek tidak 
langsung. 

 
Mikroorganisme yang berbeda jenis akan memberikan respon terhadap radiasi yang 
berbeda sehingga akan menghasilkan kurva/dosis yang berbeda pula. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi respon mikroorganisme tersebut antara lain: 

1. Temperatur, kondisi yang beku akan meningkatkan resistensi mikroba 
vegetatif. Suatu mikrooganisme lebih bersifat sensitif pada lingkungan cair 
dibandingkan dengan lingkungan beku. 

2. Oksigen, radikal bebas dapat beraksi dengan molekul-molekul oksigen dan 
reaksi tersebut sangat berarti karena akan menghasilkan radikal-radikal 
peroksi, yang beberapa diantaranya dapat menyebabkan pengrusakan 
secara biologi.  

3. Air, mikroorganisme lebih tahan terhadap radiasi jika dalam keadaan kering 
daripada adanya air atau kandungan air yang aktif tinggi.  

4. Siklus sel, kebanyakan mikro organisme menunjukkan resistensi yang tinggi 
pada fase pertumbuhan stasioner daripada pada fase pertumbuhan 
logaritmik, dan mungkin ini disebabkan oleh degradasi DNA yang lambat. 

5. Bahan kimia, komposisi medium dimana mikroba itu berada dapat 
menyebabkan mikroba terlindungi (resistensi bertambah) atau menjadi lebih 
sensitif terhadap radiasi. 

 
Produk Kesehatan Yang Telah Disterilkan Dengan Proses Radiasi 
Penggunaan berkas elektron sebagai salah satu cara untuk mensterilkan produk kesehatan 
secara luas telah menyebar di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, German, 
Australia, Korea dan Inggris karena teknologi tersebut telah terbukti, aman, dan higienis. 
Di Indonesia sendiri sebenarnya telah ada fasilitas sterilisasi radiasi yaitu di 
PT.Relion,jakarta. Akan tetapi fasilitasnya masih menggunakan sinar gamma karena fasilitas 
sterilisasi dengan berkas elektron belum ada, namun Pemerintah Indonesia akan  
mengusahakan agar fasilitas sterilisasi berkas elektron itu juga ada di Indonesia. 
 
KESIMPULAN 
Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit 
maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan 
terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, dengan berbagai macam gaya 
hidup masyarakat perkotaan banyak menimbulkan jenis baru dari penyakit, dengan demikian 
rumah sakit membutuhkan pengolahan limbah yang bertehnologi tinggi dan modern agar 
pencemaran selanjutnya dapat dicegah, dan maka dari pada itu, nuklir mampu menjadi 
pengganti atau gagasan dalam membantu prosen pengolahan limbah atau memermudah 
tenaga kesehatan dalam melakukan pensterilan alat. 
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