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BAB 

FISIKA INTI DAN RADIOAKTIVITAS 
 

12.1 Inti Atom 

Partikel-partikel bermuatan positif yang menyusun inti yang disebut dengan Proton.Menurut 

Millikan dan Thomson,massa electron sangatlah kecil,sehingga massa proton hanya sedikit 

lebih kecil dari massa atom hydrogen.James Chadwick (1891-1974),pada tahun 1933 berhasil 

mendemonstrasikan kehadiran partikel neutron.Proton-proton dapat dengan mudah dideteksi 

oleh kamar ionisasi (ionization chamber detector). 

 

 
Dengan demikian,inti atom terdiri darisejumlah proton dan sejumlah neutron tak 

bermuatan.Proton dan neutron sebagai penyusun inti atom (nucleus) disebut sebagai 

nucleon.Jumlah proton dalam suatu inti atom,dilambangkan oleh Z.Sedangkan jumlah nucleon 

dalam inti atom disebut nomor massa,dilambangkan oleh A.Jika unsure dilambangkan oleh X 

maka inti atom dengan nomor massa tertentu disebut nuklida.Sebuah nuklida dilambangkan 

dengan 

Lambang nuklida X
A

Z  

 

Nomor Atom beberapa unsur. 

Nomor atom  Unsur  Lambang   Isotop yang umum 

       1             Hidrogen           H             H
1

1   

 2             Helium       He               He
4

2  

 3  Litium       Li              Li
7

3  

 4             Berilium       Be    Be
9

4  

 5             Boron       B              B
11

5  

 6             Karbon       C      C
12

6  

 7             Nitrogen       N    N
14

7   

 8             Oksigen       O               O
16

8  

         92             Uranium       U              U
238

92  

 

Dari Lambang nuclida X
A

Z ,kita bias menentukan jumlah proton dan neutron dalam inti 

atom,dan sekaligus juga jumlah electron yang mengitari inti,yaitu sebagai berikut: 

Jumlah proton = Z 

Jumlah neutron = A – Z 

Neutron = Z untuk atom netral 
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Nuklida-nuklida dengan jumlah proton sama tetapi jumlah neutron berbeda disebut 

Isotop.Nuklida-nuklida dengan jumlah nucleon sama tetapi jumlah proton berbeda disebut 

Isobar.Sedangkan nuklida-nuklida dengan jumlah neutron yang sama disebut Isoton. 

 

Muatan dan Massa Partikel-partikel pembentuk atom. 

Proton memiliki satu muatan elementer positif yang besarnya sama dengan muatan e electron 

(dengan e = 1,6 x 10
-19

 ).Neutron tidak bermuatan sehingga neutron tidak dibelokkan ketika 

melalui suatu medan listrik atau magnetic.Itulah sebabnya neutron leih sukar untuk 

dideteksi.Massa-massa inti dapat diukur dengan ketelitian tinggi dengan memakai spectrometer 

massa.1 atomic mass unit (u) tepat sama dengan 
12

1
massa isotop karbon-12 ( C

12

6  ).Satu proton 

atau satu neutron kira-kira memiliki 1 sma.Elektron memiliki massa hanya sebagian kecil dari 

satu u. 

 massa proton = 1,007 276 u 

 massa neutron = 1,008 665 u 

 massa electron  = 0,000 549 u 

Ahli nuklir lebih sering menyatakan satuan massa dalam satuan energi ekivalennya,yaitu 

MeV/c
2
,dimana 

 1 u = 1,660 559 x 10
-27

 kg = 931,50 MeV/c
2 

dengan c = 3 x 10
8
 m/s adalah cepat rambat cahaya dalam vakum. 

 

Kestabilan inti 

Ukuran dsn bentuk inti 

Jari-jari inti atom r bergantung pada nomor massa A dan secara pendekatan diberikan oleh jari–

jari atom. 

Jari-jari inti atom  r = (1,2 x 10
-15 

m)
3/1

A  

Kesetabilan inti  

Jumlah neutron menjadi lebih besar dari jumlah proton begitu nomor atom Z meningkat. 

Peluruhan atau penyusunan ulang struktur-struktur internal secara spontan ini disebut 

radioktivitas(radioactivity), yang ditemukan pertama kali oleh Fisikiawan Prancis,Hendry 

Becqurel (1852-1908) pada tahun 1896.  

 

Defek Massa dan Energi ikat inti  

Massa atom netral dapat diukur dengan menggunakan spektrom meter massa. Massa atom 

terlalu kecil jika dinyatakan dalam satuan kilogram, sehingga massa atom dinyatakan dalam 

atomic mass unit(u). 

Atom netral helium He
4

2 mengandung 2 proton,2 neutron,dan 2 elektron.Dengan demikian kita 

harapkan massa atom He
4

2 sama dengan jumlah 2 proton,2 neutron,dan 2 elektron.Dengan 

demikian 

 Massa 2 proton  = 2 x 1,007 276 u  = 2,014 552 u 

 Massa 2 neutron   = 2 x 1,008 665 u  = 2,017 330 u 

 Massa 2 elektron  = 2x 0,000 549  u  = 0,001 098 u  + 

                                    Massa He
4

2     =  4,001 098 u 

Massa sebuah inti stabil selalu lebih kecil daripada massa gaungan nucleon-nukleon 

pembentuknya.Selisih massa antara gabungan massa nucleon-nukleon pembentuk inti dengan 

massa inti stabilnya disebut defek massa (mass defect). 

Energi yang diperlukan untuk memutuskan inti menjadi proton-proton dan neutronn-neutron 

pembentuknya disebut Enegi ikat inti(binding energi). 

Energi ikat dan defek massa   �E=�mc
2
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Dengan 1 u=931MeV/c
2
 

Sehingga jika E dan �m dinyatakan dalam MeV dan u, maka menjadi  

�E=�m x (931 MeV/u)  

Rumus menghitung energi ikat  

Energi ikat inti   �E = [Zmp + (A-Z)mn + m X
A

Z ] x 931 MeV/u  

Dengan:   �E=energi ikat inti atom(dalam MeV),  

     Z, A=nomor atom dan nomor massa atom X, 

     Mp=massa proton(dalam u), 

     Mn=massa neutron(dalam u), 

       Me=massa electron(dalam u), 

 M X
A

Z =massa atom netral X dari hasil pengukuran, 

catatan: 

1. jika didalam soal yang anda hadapi dat menenai massa electron tidak diketahui(hanya 

massa proton dan neutron yang diketahui) maka massa neutron dapat didekati dengan nol. 

2. atom netral hydrogen H
1

1 terdiri dari sebuah proton dan sebuah electron. Karena itu 

massa H = mp + me. jadi, jika dalam soal diketahui massa atom hydrogen dan massa 

neutron maka persamaan dapat anda tulis dengan  

�E = [Z(mp  + me) + (A-Z) + m X
A

Z ] x 931 MeV/u 

Hubungan energi ikat per nucleon terhadap nomor massa inti.  

Untuk memisahkan nucleon – nukleon dalam inti, kita perlu memberikan energi ikat 

minimal sebesar energi ikatnya. 

Scan hal 283 

Bentuk grafik gambar terutama ditentukan oleh 3 faktor: 

1. lengkungan yang hamper lurus, terbentuk karena nukleon – nukleon berinteraksi hanya 

dengan tetangga – tetangga tersekatnya; artinya enegi ikat per nukleon tak tergantung 

pada jumlah nukleon  dalam ikat(nomor massa A); 

2.  lengkungan yang berkurang tajam untuk inti ringan, terbentuk karena inti ringan secara 

relatif memiliki nukleon – nukleon yang lebih datar dank arena itu hanya memiliki 

tetangga – tetangga terdekat yang lebih sedikit dari pada inti berat; dan  

3. lengkungan yang berkurang secra berangsur untuk inti berat adalah berhuungan dengan 

gaya tolak menolak coulomb antara proton – proton, yang makin besar untuk jumlah 

proton yang lebih banyak. 

Jika kita memisah suatu inti yang berat menjadi dua inti yang lebih ringan,energi akan 

dibebaskan,kerena energi ikat per nucleon  lebih besar untuk dua inti yang lebih ringan 

daripada untuk inti induk yang berat.Proses ini dikenal dengan reaksi fisi.Kita juga dapat 

meggabungkan dua inti yang ringan menjadi sebuah inti yang berat,proses ini disebut  

reaksi fusi. 

 

12.2 Radioaktivitas 

Penemuan sinar-X oleh Rontgen  pada tahun 1895 merangsang Henry Becquerel 

menyelidiki asal-usul sinar-X.Gejala fluoresens adalah gejala dimana suatu benda dapat 

memancarkan cahaya yang berbeda ketika menerima cahaya dari luar atau menerima 

tembakan dari aliran partikel.Dalam penyelidikan itu,secara kebetulan Becquerel 

menemukan bahwa senyawa uranium menunjukkan keaktifan radiasi tertentu dengan daya 

tembus yang sangat kuat,seperti sinar-X,meskipun senyawa uranium ini tidak disinari 

terlebi dahulu.Ini berarti tanpa terkena sinar matahari pun bahan uranium tetap 

menghasilkan sinar tembus seperti halnya sinar-X.Pemancaran sinar tembus(sinar 

radioaktif) secara spontan oleh inti-inti tidak stabil (misalnya inti uranium) dinamakan 

radioaktivitas.Nama ini diberikan oleh Merie Curie.Jadi,radioaktivitas alami pertama kali 

ditemukan oleh Henry Becquerel. 

Penemuan bahan raduioaktif baru  
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Dua orang ilmuwan Paris yang sangat tertarik dengan penemuan Becquerel adalah Merie 

Curie dan suaminya Piere Curie,yang akhirnya menjadi Profesor Fisika di Sorbone.Mereka 

mendapatkan bahwa sinar-sinar dari radium menyebabkan ionisasi molekul-molekul 

udara.Intensitas radiasi dapat diukur dengan kamar ionisasi.Alat ini terdiri atas dua keping 

logam sejajar,terpisah dan diletakkan dalam sebuah kotak logam yang dikebumikan.Keping 

bawah dihubungkan ke potensial tinggi yang dihasilkan oleh baterai listrik.Suami-istri ini 

akhirnya berhasil menemukan dua unsure baru bahan radioaktif,yaitu polonium dan 

radium. 

Jenis-jenis sinar radioaktif 

Kita dapat mendeteksi aktivitas radiasi dari bahan radioaktif dengan menggunakan 

pencacah Geiger-Muller.Beberapa berkas radiasi dibelokkan oleh medan magnetic sehingga 

lintasannya tidak mengenai tabung  Geiger.Pemelokan berkas radiasi oleh medan magnet 

menunjukkan bahwa berkas radiasi tersebut terdiri atas partikel-partikel bermuatan.Prinsip 

tersebut dapat digunakan oleh berkas radioaktif lain.Pada tahun 1899 Ernest Rutherford 

melakukan percobaan dalam rangka studinya mengenai radioaktif.Ia menempatkan sedikit 

radium didasar sebuah kotak kecil dari timah hitam (timbal).Dia mendapatkan bahwa berkas 

sinar terpisah menjadi tiga komponen. 

 

 
 

Dengan memperhatikanarah sinar yang dibelokkan,dia menyimpulkan bahwa komponen 

sinar yang tidak dibelokkan adalah tidak bermuatan (sinar � ),komponen sinar yang 

dibelokkan ke kanan adalah bermuatan positif (sinar � ),dan sinar yang dibelokkan kekiri 

adalah bermuatan negative (sinar � ). 

Daya tembus sinar-sinar radioaktif 

Sewaktu selembar kertas tipis disisipkan diantara sumber dan tabung Geiger-

Muller,pembacaan angka pada alat hitung berkurang bila dibandingkan sebelumnya.Fakta 

ini menunjukkan bahwa sebagian radiasi telah diserap oleh kertas.Radiasi yang diserapp 

kertas tipis adalah radiasi sinar �.Tambahan radiasi yang diserap oleh lembaran aluminium 

adalah radiasi sinar �.Radiasi yang diserap oleh selembsr timbale adalah radiasi sinar 

�.Secara singkat urutan daya tembus adalah : 

Urutan daya tembus sinar � < sinar � < sinar � 

 

 



5 

 

http://atophysics.wordpress.com 

 

Berikut ini sifat-sifat sinar � ,sinar � ,sinar � . 

Sifat-sifat sinar �. 

1) Sinar � diahasilkan oleh pancaran-pancaran partikel � dari sebuah sumber radioaktif. 

2) Sinar � tidak lain adalah inti atom helium,bermuatan +2e dan bermassa 4u. 

3) Sinar � dapat menghitamkan film.Jejak partikel � dalam bahan radioaktif berupa garis 

      lurus. 

4) Radiasi sinar � memiliki daya tembus terlemah dibandingkan dengan sinar lain. 

5) Radiasi sinar � memiliki jangkauan beberapa cm di udara da sekitar 10
-2 

mm dalam           

 logam tipis. 

6) Radiasi sinar � mempunyai daya ionisasi paling kuat sebab muatannya paling besar. 

7) Sinar � dibelokkan oleh medan magnetic dan medan listrik. 

8) Kecepatan sinar � sekitar 0,054c sampai 0,07c,dengan c=kelajuan cahaya dalam vakum. 

Massa sinar � lebih besar dari sinar � sehingga lebih lambat. 

 

 

Sifat-sifat sinar � 

1) Sinar � dihasilkan oleh pancaran partikel-partikel �. 

2) Sinar � tidak lain adalah electron berkecapatan tinggi yang bermuatan -1 e. 

3) Radiasi sinar � < sinar � < sinar �. 

4) Kecepatan parikel � antara 0,32c dan 0,9c. 

5) Sinar � dibelokkan dengan medan magnetic dan medan listrik karena massanya kecil. 

6) Jejak partikel � dalam bahan berkelok-kelok. 

7) Sinar � memiliki jangkauan beberapa cm di udara. 

 

Sifat-sifat sinar � 

1) Memiliki daya tembus paling besar tetapi daya ionisasi paling lemah. 

2) Tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnetic. 

3) Sinar � merupakan radiasi elektromagnetik dengann panjang gelombang yag sangat 

pendek.Sinar � hamper tidak bermassa. 

4) Kecepatan � bernilai sama dengan kecepatan cahaya di ruang hampa. 

5) Sinar � dalam interaksinya menimbulkan peristiwa fotolistrik atau juga dapat 

menimbulkan produksi pasangan.Dalam interaksi dengan bahan,seluruh energi sinar � 

diserap oleh bahan.Peristiwa inilah yang disebut produksi pasangan. 

Sifat-sifat sinar ,sinar ,sinar  diringkas pada table berikut. 
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Peluruhan Inti Atom 

Untuk mempertahankan kekekalan muatan (muatan total sebelum dan sesudah peluruhann 

adalah sama),peruahan muatan seperti ini berarti bahwa sebuah electron negative harus 

dipancarkan.Dengan demikian, 

Pemancaran elektron     n
1

0  � p
1

1  + e
0

1−  

Elektron meninggalkan inti dan dikenal dengan “partikel beta”. 

Pemancaran positron p
1

1  � n
1

0 + e
0

1+  

Peristiwa disini juga disebut sebagai peluruhan beta,karena mirip dengan pancaran elektron  

negative.Proses pengkapan elektron oleh proton untuk menjadi neutron dapat dinyatakan 

sebagai 

Penangkapan electron p
1

1  + e
0

1−  �  n
1

0  

Semua inti berat (Z>83) tidak stabil karena intinya kelebihan proton maupun neutron 

.Untuk mencapai stabil,inti ini memencarkan partikel alfa He
4

2 ,sehingga jumlah proton dan 

jumlah neutron dalam intinya masing-masing berkurang 2. 
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Peluruhan sinar Alfa 

Telah diketahui bahwa sinar � tidak lain adalah inti atom ( He
4

2 ),yang mengandung 4 

nukleon,yaitu 2 proton  dan dua neutron.Ketika sebuah inti memancarkan sinar �.inti 

tersebut kehilangan empat nkleon,2 diantaranya adalah proton.Sesuai dengan  hokum 

kekekalan nomor massa dan hukum kekekalan nomor atom,maka 

i. Nomor massa (A) berkurang 4 ,dan 

ii. Nomor atom (Z) berkurang 2. 

 

 

 

Jadi,jika sebuah inti induk X berubah menjadi inti anak Yang sambil memancarkan sinar 

�,maka peluruhannya dapat ditulis sebagai 

X
A

Z  � Y
A

Z

4

2

−

−  + 
4

2  � 

                
(induk)        (anak)

 

Hukum  kekekalan energi juga berlaku pada reaksi inti pemancaran sinar �.Jika massa inti 

induk adalah massax ,massa inti anak adalah my ,dan massa sinar � adalah m� ,semuanya 

dinyatakan dalam u,maka kita dapat menyatakan energi disintegrasi,Q,(dalam satuan 

MeV) sebagai: 

 

Q = (mX  - my - m�) x 931 MeV/u 

Hampir semua energi kinetic dimiliki oleh sinar � seab massa partikel � jauh lebih kecil dari 

massa inti anak,Rn-222.Karena momentum juga harus kekal,maka sinar � akan memiliki 

kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada inti anak.Dapat ditunjukkan bahwa 98% dari 

energi disintegrasi Q dibawa sebagai energi kinetic sinar �.Sisanya 2% adalah energi kinetic 

inti anak. 

 

Peluruhan Sinar Beta 

Sebuah inti yang meluruh dengan memeancarkan sinar beta tidak akan berkurang nomor 

massanya tetapi nomor atomnya akan bertambah satu.Jadi,jika sebuah inti induk X berubah 

menjadi inti anak Yang sambil memancarkan sinar beta reaksi intinya diberikan oleh: 

X
A

Z  � Y
A

Z 1+  + β0

1−  + v 

                
(induk)        (anak)       (neutrino) 

Pada peluruhan sinar � ini bukanlah suatu electron orbital (electron yang bergerak mengitari 

inti atom pada suatu orbit tertentu) melainkan electron yang diciptakan didalam inti itu 

sendiri.Sebagai contoh peluruhan partikel � dari C
14

,sebagai berikut. 

C
14

6  � C
14

7  + e
0

1−  + v 

Perhatikan bahwa nomor massa adalah kekal (14 �14+ 0),demikian juga dengan muatan 

inti (6 � 7-1).Tampaknya hokum kekekalan energi tidak dipenuhi oleh peluruhan partikel 

�.Percobaan yang teliti juga menunjukkan bahwa momentum tidak kekal.Pada tahun 

1930,Wolfgang  Pauli mengusulkan suatu solusi bahwa kemungkinan selain partikel beta 

muncul suatu partikel baru yang sangat sukar dideteksi selama peluruhan partikel 

beta.Partikel  baru ini dinamai neutrino (diberi lambang v) oleh fisikawan esar Italia,Enrico 

Fermi (1901-1954),yang pada tahun 1934 mengerjakan suatu teori terinci mengenai 

peluruhan partikel beta.Neutrino memiliki muatan nol dan massa diam nol. 

 

Peluruhan Sinar Gamma 

Sinar gamma adalah foton-foton (kuanta atau paket energi) yang memiliki energi sangan 

tinggi.Seperti hal nya sebuah atom,inti atom itu sendiri dapat berada dalam keadaan 

tereksitasi.Ketika inti ini melompat ke keadaan yang lebih rendah atau keadaan 

dasarnya,inti ini memancarkan sebuah foton.Karena sinar � tidak memiliki nomor massa 
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dan nomor atom nol,maka pemancaran sinar � tidak menyebabkan perubahan nomor massa 

dan nomor atom pada inti induk.Dengan kata lain,inti anak sama dengan inti induk,atau 

tidak terjadi inti baru pada pemancaran sinar �.Dalam beberapa kasus,inti dapat tinggal 

dalam keadaan tereksitasi selama beberapa saat sebelum inti ini memancarkan sinar �.Inti 

ini disebut dalam keadaan metastabil,dan inti ini disebut suatu isomer. 

 

12.3 Peluruhan 

Atom-atom radioaktif akan memancarkan sinar-sinar radioaktif (�,� dan �) untuk menjadi 

atom stabil.Peristiwa pemancaran sinar radioaktif oleh zat radioaktif disebut 

peluruhan.Kita tidak tahu atom-atom mana yang akan meluruh lebih dulu.Dengan 

demikian proses meluruh adalah proses acak. 

Aktivitas Bahan Radioaktif 

Laju peluruhan radioaktif dalam suatu bahan radioaktif disebut aktivitas (lambang 

A).Aktivitas hanya ditentukan oleh banyaknya inti yang meluruh per sekon.Jika 

peluang untuk meluruh disebut tetapan peluruhan (lambang �),maka aktivitas 

bahan bergantung pada banyak inti radioaktif dalam bahan (N) dan �.Secara 

matematis ditulis   

A=�N 

Tetapan peluruhan � memiliki harga berbeda untuk inti yang berbeda tetapi konstan 

terhadap waktu.Makin banyak inti yang meluruh per satuan waktu,makin besar 

A.Secara matematis pernyataan ini dinyatakan oleh 

A= -
dt

dN
 

Tanda negative kita berikan karena Neutron berkurang terhadap waktu,sedang kita 

menginginkan Atom berharga positif. 

Hukum peluruhan 

radioaktif   N = N0 e
-�t 

dengan  N0  = banyak inti radioaktif  pada saat t=0, 

  N   = banyak inti radioaktif setelah selang waktu t, 

  e    = bilangan natural = 2,718…, 

  �    = tetapan peluruhan (satuan s
-1

). 

Banyaknya inti induk dalam suatu contoh berkurang secara eksponensial terhadap 

waktu.Persamaan diatas disebut Hukum peluruhan radioaktif.Kita secara nyata 

tidak dapat mengukur banyaknya inti radioaktif Neutron,tetapi kita dapat 

menyatakan dalam persamaan aktivitas,yaitu dengsn mengalikan kedua ruasnya 

dengan � sehingga memberikan: 

� N = � N0 e
-�t 

Aktivitas Radioaktif    A = A0 e
-�t 

dengan  A0 = aktivitas awal pada t=0 (satuan Becquerel atau Bq) 

  A  = aktivitas setelah selang waktu t (dalam Bq) 

Dalam SI,satuan aktivitas radiasi dinyatakan dalam Becquerel  (disingkat Bq) 

sesuai dengan nama penemu radioaktivitas,dimana, 

1 Bq = 1 peluruhan/sekon 

Satuan yang paling sering digunakan oleh alat pengukur aktivitas radiasi adalah 

curie (disingkat Ci).Satu Curie didefinisikan sebagai banyaknya peluruhan yang 

dilakukan oleh satu gram radium dalam waktu satu sekon.Ternyata diperoleh 3,7 x 

10
10

 peluruhan dalam waktu satu sekon,sehingga didapat hubungan: 

1 curie = 3,7 x 10
10 

peluruhan/s = 3,7 x 10
10 

Bq 
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Satu curie adalah satuan aktivitas yang cukup besar,sehingga didalam praktek kita 

lebih sering menggunakan satuan-satuan milicurie (mCi) dan mikrocurie (�Ci). 

1 mCi = 10
-3 

Ci 

1 �Ci = 10
-6 

Ci 

Waktu Paro 

Waktu Paro dari suatu isotop radioaktif adalah selang waktu yang dibutuhkan agar 

aktivitas radiasi berkurang setengah dari aktivitas semula.Waktu paro juga dapat 

didefinisikan sebagai selang waktu ysng dibutuhksn agar setengah dari inti 

radioaktif yang ada meluruh.Ketika  t = T1/2 maka A = 
2

Ao
 sehingga kita peroleh 

Waktu Paro   T1/2 = 
λ

2ln
 

Karena ln 2 = 0,693 maka 

    T1/2 = 
λ

693,0
 

Rumus Peluruhan 

Aktivitas radioaktif tergantung pada banyaknya atom radioaktif yang masih 

ada.Misalkan mula-mula ada sebanyak N0 radioaktif dan waktu paro dilambangkan 

dengan T1/2, maka. 

 setelah selang waktu 1 x T1/2,banyak atom tinggal No
2

1
 = 

1

2

1
�
�

�
�
�

�
N0 ; 

 setelah selang waktu 2 x T1/2,banyak atom tinggal No
4

1
 = 

2

2

1
�
�

�
�
�

�
N0 ; 

 setelah selang waktu n x T1/2,banyak atom tinggal 

n

�
�

�
�
�

�

2

1
N0. 

Jadi,bila mula-mula ada sebanyak N0 atom radioaktif,maka setelah selang t = n x 

T1/2 ,banyaknya atom radioaktif yang tersisa adalah  

N = 

n

�
�

�
�
�

�

2

1
N0 

n = 
2
1T

t
 

dengan t       =  lama penyimpanan atau umur bahan radioaktif ; 

  N0     = banyaknya atom radioaktif mula-mula; 

  N(t) = banyaknya atom radioaktif yang tersisa pada saat t. 

 

Deret Radioaktif 

Proses peluruhan radioaktif terus menerus dilakukan sampai diperoleh isotop yang 

staibil.Proses peluruhan berturut-turut seperti ini dikatakan sebagai peluruhan 

radioaktif berantai,yang umumnya yang umumnya mengikuti tahap-tahap tertentu 

yang mengikuti suatu deret radioaktif .Masing-masing deret radioaktif diberi nama 

sesuai dengan inti induknya.Deret 4n + 2 diberi nama deret uranium karena inti 

induknya adalah U
238

92 ,yang mengalami peluruhan sampai inti akhir stabil Pb
206

82 . 
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Serapan Radioaktif  

Pelemahan Intensitas Radioaktif  yang melewati medium 

Pasien yang difoto dengan sinar-X,bagian-bagian yang tidak perlu difoto ,khususnya 

bagian organ kelamin dilindungi oleh baju kerja yang terbuat dari timbal.Jika 

seberkas foton-foton datang pada suatu medium,intensitasnya ternyata berkurang 

secara eksponensial dengan menambahnya ketebalan penetrasi didalam 

medium.Pelemahan intensitas dalam medium ini mirip dengan mirip dengan 

persamaan radioaktif,yaitu 

Pelemahan Intensitas  I = I0
 
e

-�x 

dengan I0 adalah intensitas foton yang datang(diukur dalam jumlah foton/m
2
s),x 

adalah jarak yang ditempuh berkas fotondalam medium,Ikat adalah intensitas berkas 

setelah menempuh jarak x dan � adalah parameter yang disebut koefisien 

pelemahan medium (diukur dengan m
-1

). 
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Dosis Serap 

Dalam perambatannya sinar radioaktif memawa energi.Bila sinar radioaktif ini 

mengenai suatu materi,maka energinya akan diserap oleh materi tersebut.Dosis 

serapan (diberi lambang D) didefinisikan sebagai banyak energi radiasi pengion 

yang diserap oleh materi per satuan massa.Satu rad adalah jumlah radiasi yang 

meningkatkan energi 1 kg material penyerap dengan 1x 10
-2 

J.Dengan demikian, 

1 rad = 10
-2 

J/kg 

Dalam satuan SI,dosis serapan dinyatakan dalam gray (disingkat Gy).Hubungan Gy 

dan rad adalah: 

1 Gy = 1 joule/kg = 100 rad atau  1 rad = 0,01 Gy 

Membandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh radiasi dengan kerusakan yang 

ditimbulkan oleh sinar-X atau sinar gamma untuk dosis serapan yang sama,disebut 

factor kualitas atau RBE (relatifive biological effectiveness),diberi lambang Q. 

Faktor kualitas dari berbagai jenis radiasi. 

Radiasi     Faktor Kualitas 

Sinar-X 

dan sinar gamma    1,0 

Partikel beta    1,0 – 1,7 

Partikel alfa     10- 20 

Neutron lambat    4 – 5 

Neutron cepat 

dan proton     10 

Ion-ion berat    20 

Dosis serapan ekivalen,H,dalam Sv,didefinisikan sebagai sebagai hasil kali dosis 

serapan,D,dalam Gy,dengan factor kualitas, Q. 

Dengan demikian, 

Dosis serapan ekivalen H (dalam Sv) = Dan (dalam Gy) x Q 

 

Detektor radiasi 

Sinar radioaktif berahaya dan tidak dapat kita lihat sehingga kita harus memiliki alat 

untuk mendeteksi adanya sinar radioaktif.Alat detector sinar radioaktif disebut 

detektor radiasi. 

Pencacah Geiger-Muller  

Pencacah Geiger-Muller (GM) adalah detector yang [aling banyak digunakan untuk 

mendeteksi radiasi. 

Pulsa arus listrik dicata pada sebuah pencacah (scaler).Pulsa arus listrik biasanya 

juga dihubungkan ke sebuah pengeras suara (loudspeaker) sehingga Anda dapat 

mendengar suara “klik” setiap kali suatu sinar radioaktif  melewati tabung. 

Kamar Kabut 

Jika udara didinginkan sedimikian sehingga uap mencapai keadaan jenuh,maka 

udara itu maka udara itu masih dapat didinginkan tanpa terjadi pengembunan.Pada 

keadaan ini uap dinamakn superjenuh.Pada tahun1911,C.T.R.Wilson menemukan 

ion-ion gas dapat juga bertindak sebagai inti pengembunan.Ia menyadari bahwa 

gejala ini dapat digunakan untuk menunjukkan lintasan-lintasan radiasi ionisasi 

melalui udara.Gambar dibawah  ini menunjukkan skema kamar kabut (cloud 

chamber). 
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Jejak-jejak pada kamr kabut 

Bentuk jejak-jejak kabut yang dihasilkan pada kamar kabut bergantung pada 

partikel-partikel radioaktif yang digunakan.Dengan demikian,jejak-jejak ini dapat 

digunakan sebagai petunjuk untuk mengenali jenis partikel radioaktif itu. 

 
 

Film fotografis 

Becquerel telah menggunakan film fotografis ketika ia secara tidak sengaja 

menemukan radioaktif alami dari uranium.Disini Becquerel menemukan sinar 

radioaktif yang telah menghitamkan film.Setiap bulan film fotografis 

dicuci.Banyaknya penghitaman pada film akan menunjukkan apakah mereka 

terkena radiasi atau tidak. 

Detektor Sintilasi 

Alat ini menggunakan bahan logam yang atom-atomnya dengan mudah dideteksi 

oleh radiasi yang datang (efek fotolistrik).Efek fotolistrik adalah keluarnya electron-

elektron dari permukaan logam ketika terkena radiasi.Bahan-bahan yang umum 

digunakan  sebagai sintilator adalah kristal-kristal natrium iodida.Bahan-ahan ini 

diletakkan di salah satu ujung peralatan yang disebut tabung fotopenggaanda 

(photomultiplier) sehingga foton yang dikeluarkan oleh sintilator dapat diubah 

menjadi sinyal listrik.Tabung fotopengganda terdiri atas beberapa elektroda yang 

disebut dinoda.Detektor sintilasi lebih sensitive bila dibandingka pencacah Geiger-

Muller,terutama terhadap sinar gamma yang berinteraksi lebih kuat dengan zat 

dibandingkan dengan partikel-partikel bermuatan. 

Rangkuman mengenai Detektor Radiasi. 

Prinsip Keja  Detektor    Keterangan 

Ionisasi gas  Tabung GM   Tidak peka 

    Kamar kabut   terhadap sinar � 

    Pencacah percikkan 

Ionisasi atom   Film fotografis 

emulsi  

Efek fotolistrik  Sintilasi    peka terhadap � 

Mengubah ionisasi Tabung GM 

jadi pulsa listrik  

Mengubah timbunan Tabung GM 

electron jadi  sintilasi 

pulsa listrik 

Melihat jejak-  Kamar kabut 

jejak  partikel  Film fotografis 
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Bahaya Radiasi 

Radiasi disekitar kita 

Becquerel menemukan radioaktivitas pada tahun 1896,tetapi radiasi pengion dari 

dahulu sampai kapanpun adalah bagian dari lingkungan hidup kita.Ini dikenal 

sebagai radiasi alamiah.Kira-kira 87% radiasi di lingkungan kita dihasilkan secara 

ilmiah,dan hanya sekitar 13% merupakan radiasi buatan.Sejumlah radiasi yang tiba 

di bumi berasal dari angkasa luar dan matahari.Ini disebut radiasi kosmis.Banyak 

batuan mengandung sejumlah kecil uranium,padahal bahan-bahan bangunan,seperti 

batu bata dan balok baja dibuat dari batuan.Uranium meluruh menghasilkan radon. 

Radiasi dan sel 

Semua radiasi pengion merusak sel-sel hidup.Energi yang dibebaskan oleh radiasi 

dapat memutuskan zat kimia di dalam sel.Sel-sel selalu mati dan digantikan oleh 

sel-sel yang baru tepat pada waktunya.Akan tetapi,terkadang gejala ini dapat lebih 

serius,seprerti pada kasus-kasus berikut. 

1) Jika seseorang terkena radiasi sangat kuat,maka kerusakan sel tidak dapat 

diperbaiki tepat pada waktunya.Radiasi ini dapat menyebabkan kematian. 

2) Kadang zat kimia DNA yang membawa kode perintah di dalam tiap sel dapat 

sedikit rusak karena radiasi pengion.Akibat kerusakan ini akan terjadi 

perubahan yang tidak wajar bagi perkembangan sel. 

3) Jika sel-sel kelamin pria atau wanita sedikit rusak,maka dimungkinkan anak 

dari sel kelamin tersebut akan mengalami abnormal. 

Radiasi tingkat rendah 

Radiasi pengion yang secara normal mengenai kita adalah radiasi tingkat 

rendah.Radiasi ini masih terlalu lemah untuk mendeteksi gejala-gejala.Tapi,ditaksir 

bahwa kira-kira 1% dari semua kanker dan ketidaknormalan genetic disebabkan 

oleh radiasi tingkat rendah. 

Dosis serapan radiasi dan efek biologis 

Dosis serapan yang berkaitan dengan efek biologis adalah dosis serapan 

ekivalen,yang diberi lambang H dan diberi satuan Sv. 

 

Dosis serapan Ekivalen (Sv)   Efek biologis 

  < 0,1     tidak ada efek 

       0,1 – 0,2     bisa mengarah ke kanker 

           2 – 10     sakit radiasi akut 

   > 10     menyebabkan kematian 

 Proteksi terhadap radiasi 

Ketika orang bekerja dalam lingkungan yang melibatkan bahan-bahan radioaktif 

yang menghasilkan radiasi pengion,maka dibutuhkan suatu alat yang berguna 

sebagai pelindung.Bagian-bagian pasien yang tidak perlu difoto,khususnya organ 

kelamin,dilindungi oleh baju kerja yang terbuat dari timbal,dan bagi pekerjanya 

biasanya menangani dari balik selembar layer kaca timbale dengan menggunakan 

peralatan remote control. 

12.4 Aplikasi Fisika Nuklir 

Reaksi Inti 
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Reaksi peluruhan inti berlaku kekekalan nomor massa,kekekalan nomor atom,dan 

kekekalan energi.Tumbukan yang terjadi antara partikel partikel berenergi tinggi 

dan inti akan mengubah struktur inti sasaran dengan peluru partikel berenergi 

tinggi.Tumbukan antara partikel berenergi tinggi dan inti akan mengubah struktur 

inti akan membentuk struktur baru yang berbeda dengan inti semula.Reaksi seperti 

ini dinamakan reaksi inti (nuclear reaction),dan perubahan yang terjadi dinamakan 

perubahan inti atau transmutasi inti. 

Penemuan neutron  Be
9

4  + He
4

2 � C
12

6  + n
1

0  

Partikel berenergi tinggi yang digunakan untuk menumbuk inti sasaran agar terjadi 

reaksi inti dapat erupa partikel bermuatan yang dihasilkan oleh siklotron 

(pemercepat partikel) atau neutron yang berasal dari reactor atom. 

 

Perhitungan energi pada reaksi inti 

Setelah reaksi inti terjadi kita mengamati inti baru Y dan sebuah partikel b.Secara 

simbolik,reaksi inti ini kita tulis :  

a + X � Y + b + Q 

denagn Q adalah energi reaksi. 

Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi sebelum reaksi sama dengan 

energi sesudah reaksi.Sesuai hukum kekekalan energi, 

 energi sebelum reaksi = energi sesudah reaksi 

 energi reaktan   = energi produk + energi reaksi 

 energi reaksi  = energi reaktan – energi produk 

Q = [(ma  + mX) - (mY + mb) ] x 931 MeV/u 

dengan ma , mX , mY , mb adalah massa-massa yang harus dinyatakan dalam u. 

Catatan :  Jika Q > 0 maka terdapat energi yang dibebaskan (reaksi eksotermik). 

  Jika Q < 0 maka terdapat energi yang diserap (reaksi endotermik). 

Dengan demikian kita peroleh persamaan 

Q = KY + Kb - Ka 

Pembuatan isotop radioaktif dengan reaksi inti 

Partikel yang paling sering digunakan untuk menembak inti sasaran adalah neutron.Ini 

karena neutron tidak bermuatan sehingga tidak ditolak oleh inti atom.Sebagai contoh,isotop 

stabil Au
197

79 yang sitembak dengan partikel neutron ( n
1

0 ) akan menghasilkan isotop 

radioaktif Au
198

79 ,dengan reaksi inti berikut: 

n
1

0  + Au
197

79  � Au
198

79  

           
stabil  

        
radioaktif 

dengan sumber neutron adalah reactor nuklir fisi dan sebagai sumber partikel alfa berenergi 

tinggi  adalh siklotron. 

Reaksi Fisi 

Reaksi fisi 

Inti berat yang ditumbuk oleh sebuah partikel dapat membelah menjadi dua inti baru 

yang lebih ringan.Massa otal produk lebih kecil daripada massa total reaktan.Selisih 

massa muncul sebagai energi.Reaksi inti seperti ini disebut reaksi pembelahan inti 

atau reaksi fisi. 
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Reaksi yang dibebaskan pada reaksi fisi 

Sebagai contoh,ketika inti ( Li
7 ) yang ditembak dengan proton ( H

1

1 )terbelah 

menjadi dua inti ringan ( He
4 ).Reaksi fisinya adalah sebagai berikut. 

H
1

1  +  Li
7

3  �   He
4

2  + He
4

2 + Q 

dengan Q adalah energi reaksi fisi yang akan kita hitung.Jadi,energi yang diperoleh 

pada reaksi fisi ini merupakan proses yang mahal karena kita memerlukan alat 

siklotron untuk mempercepat proton. 

Reaksi Berantai Tak Terkendali dan Terkendali 

Reaksi Berantai (chain reactions) adalah sederetan pembelahan inti dimana 

neutron–neutron yang dihasilkan dalam tiap pembelahan inti menyebabkan 

pembelahan inti-inti lainnya.Jika dalam setiap pembelahan inti,dua neutron atau 

lebih hasil pembelahan menyebabkan pemelahan inti-inti lainnya,maka ini adalah 

kondisi reaksi berantai tak terkendali (uncontrolled chain reactions).Energi fisi 

tak terkendali ini sangat besar hingga dapat bertindak sebagai senjata pemusnah 

massal,seperti yang ditunjukkan oleh bom atom. 

 

 
Dalam suatu reaksi berantai terkendali (controlled chain reactions),hanya satu 

neutron dari tiap hasil reaksi fisi yang diperkenankan untuk membelah satu inti U-

235 lainnya.Neutron-neutron ini diserap oleh batang-atang pengendali yang dibuat 

dari material-material seperti kadmium (yang menyerap neutron tanpa mengalami 

pembelahan).Reaksi berantai fisi terkendali merupakan prinsip dasar reactor nuklir 

atau reactor atom. 

Reaktor Atom Fisi 

Berdasarkan jenisnya,reactor atom fisi dapat diklasifikasikan sebagai: 

1) Reaktor Termal-dimana neutron-neutron yang dihasilkan memiliki energi yang 

hampir sama dengan energi partikel-partikel gas pada suhu normal. 

2) Reaktor Cepat (fast reactor)-dimana neutron-neutron yang menghasilkan fisi 

memiliki energi yang besar. 

Reaktor Termal memiliki lima komponen dasar yang sama: (1) elemen bahan bakar, 

(2) moderator neutron ,(3) batang pengendali,(4) pendingin ,(5) perisai radiasi 

(radiator shielding). 

Reaktor atom jenis air bertekanan (PWR) mengangkat kalor dari reactor dengan 

mengkondisikan suhu air 3000
o
C. 
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Reaksi Fusi 

Dua inti ringan dapat bergabung menjadi sebuah inti yang lebih berat.Energi ikat 

inti lebih besar daripada total energi ikat kedua inti ringan pembentuknya.Karena itu 

dalam penggabungan dua inti ini,massa inti baru lebih kecil daripada total massa 

kedua inti ringan pembentuknya.Defek massa ini muncul sebagai energi fusi.Reaksi 

inti seperti ini disebut reaksi penggabungan inti atau reaksi fusi. 

Jenis-jenis reaksi fusi: 

a) Rantai proton-proton yang terjadi di bagian dalam Matahari dan bintang-

bintang, 

b) bom hidrogen, 

c) reaktor fusi. 

 

Reaksi Fusi Nuklir 

Ada dua syarat untuk mengendalikan fusi: 

1) Suhu harus sangat tinggi (dalam orde 10
8o

C).Pada suhu tertentu disebut suhu 

pembakaran (ignition temperature),proses fusi akan berlangsung sendiri. 

2) Pada suhu sangat tinggi,semua atom terionisasi habis membentuk suatu plasma 

(sejenis gas yang disusun oleh partikel-partikel bermuatan seperti H
+ 

dan 

elektron
-
).Plasma panas ini harus ditahan dalam selang waktu yang cukup lama 

agar tumbukan-tumbukan antarion dapat menyebabkan fusi.Masalahnya tidak 

ada wadah fisik yang dapat menampung plasma panas ini. 

Salah satu contoh reaksi fusi adalah: 

nHeHH
1

0

4

2

3

1

2

1 +→+  

Suhu sangat tinggi (diatas 100juta celcius)diperlukan agar kedua inti ringan dapat 

mengatasi gaya Couloumb dan bergabung.Reaksi tak terkendali sudah diproduksi 

pada bom hydrogen.Sedang reaksi fusi terkendali masih dalam taraf penelitian.Ini 

karena sangat sukar untuk menahan plasma panas (108 celius) dalam selang waktu 

cukup lama agar ion-ion dapat bersatu.Teknologi paling popular saat ini untuk 

menahan plasma adalah prinsip tokamak. 

 

Pemanfaatan Radioisotop (isotop-isotop yang tidak stabil) 

1) Penggunaan radioisotope sebagai perunut(pencari jejak) 

 

 

I-123     ginjal 

I-131     tiroid,paru-paru 

Na-24     penyempitan pembuluh darah 

C-14     diabetes dan anemia 

Co-60     membunuh sel kanker 

Cr-51     limpa 

Se-75     pankreas 

Te-99     tulang,paru-paru 

Ga-67     getah bening 

 

 

 

Radioisotop    Organ yang  discan atau diagnosa 
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2) Pemanfaatan radioisotop berdasarkan sifat radiasinya: 

a) Pengobatan (membunuh sel kanker dengan radiotherapy), 

b) sterilisasi (sinar gamma dapat membunuh bakteri), 

c) industri (pengatur ketebalan kertas menggunakan radiasi sinar beta), 

d) pertanian (pemandulan serangga pengganggu), 

e) seni (detektor pemalsuan lukisan dan keramik), 

f) penentuan umur dengan radioaktif (menggunakan pemancaran sinar beta). 


