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I. SUHU DAN KALOR

A. SUHU

Suhu adalah ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Sifat-
sifat benda yang bisa berubah akibat adanya perubahan suhu disebut sifat termometrik.
Alat yang digunakan untuk mengukur suhu sebuah benda disebut termometer. Terdapat
empat skala yang digunakan dalam pengukuran suhu, yaitu skala Celsius, Fahrenheit,
Kelvin dan Reamur.

Celcius didefinisikan skala suhu berdasarkan perubahan wujud air murni dimana
pada tekanan 1 atmosfer angka nol termometer diletakkan pada titik beku air dan pada
titik didihnya diletakkan angka 100 dengan skala suhu 1/100 bagian antara titik beku dan
titik didih air.

Reamur mendefinisikan skala suhu termometer pada tekanan 1 atmosfer titik
beku air pada angka 0 sedang pada titik didih air pada angka 80, dimana antara titik beku
dan titik didih air dibagi atas 80 skala yang sama..

Pada skala Fahrenheit titik beku air diletakkan pada angka 32 sedang titik didih
pada angka 212 dimana skala suhunya merupakan 1/180 bagian antara kedua titik
tersebut.

tC = suhu Celsius, tR = suhu Reamur , tF =  suhu Fahrenheit, maka bila suhu
dinyatakan dalam derajat Celcius, maka kita dapat menulis sangkutannya dengan kedua
skala suhu yang disebut terakhir sebagai :

tR = 4tC/5
(9.1)

tF = 32oF + 9tC/5
(9.2)
Pada skala suhu kelvin biasa disebut “skala suhu mutlak”.Dalam hal ini suhu

terkecil itu diambil sebagai titik 0 mutlak yang terletak pada angka – 273,16oC (dalam
perhitungan praktis dibulatkan menjadi – 273,16oC). Jadi antara suhu Celcius dengan
suhu Kelvin terdapat sangkutan :

T = t + 273,16oC
(9.3)

Dimana T = suhu Kelvin dan t = celcius.

Contoh 1 :

Temperatur tubuh normal adalah 98,6oF. Berapakah temperatur normal tubuh jika
dinyatakan dalam Celcius ?



Jawab : T (oC) = (5/9){T(oF)-32} T (oC) = (5/9)(98,6-32) = 37,0oC
B. KALOR

“kalor” yang merupakan suatu kuantitas panas dinyatakan dalam satuan kalori.
Dalam hal ini satu kalori didefinisikan sebagai )kuantitas panas yang diperlukan untuk
menaikkan suhu satu gram air murni (H2o dari 19,5oC).

4,2 joule = 1 kalori.

Dalam hal ini andaikan kalor yang diperlukan untuk menaikan suhu m gram suatu
benda dari t0 ke t1 = t0 + t, kita lambangkan dengan Q, maka:

Dengan demikian kita dapat mendefinisikan Sebagai "kalor jenis" suatu
benda.Jadi nyatalah bahwa besarnya klor yang diserap suatu benda jika suhunya dinaikan
sebesar t adalah:

(9.4)

Perlu kita catat disini bahwa besaran mc pada persamaan (9.4) sering dinamakan
“harga air kalorimeter” yang mempunyai satuan.

Gambar 9.1 Grafik Perubahan Wujud Air
Sekarang kalau kita tinjau grafik perubahan wujud air (H2O) dalam bidang ( t, Q )

maka diagramnya akan tampak seperti Gambar 9.1. Pada diagram tersebut tampak
dengan jelas bahwa suhu benda tidak berubah namun terjadi perubahan kalor. Pada
peralihan tersebut jumlah kalor (Q) sebanding dengan massa benda (m) dengan demikian
menurut grafik diatas.

Qo – Qc = Q ( penguapan air )= u m
(9.5)
Dimana u = panas penguapan / pengembunan air, dan

Q1 – Qo = Q ( peleburan es ) = L m
Dimana L = panas peleburan / pembekuan air.



Perlu dicatat disini bahwa dalam praktek untuk keperluan perhitungan yang tidak
teliti biasanya diambil u = 540 kalori/gram dan L = 80 kalori/gram. Patut dicatat disini
bahwa dalam proses perubahan benda dari fasa yang satu kefasa lain ditandai dengan
jumlah kalor tertentu. Hal ini perlu diperingatkan bahwa dalam suatu proses yang
berlangsung secara sinambung (seperti pada proses pembuatan garam) perubahan wujud
itu sebenarnya tidak mesti dikaitkan dengan suhu tertentu. Yang penting jumlah kalor
yang telah diserap dalam proses yang bersangkutan sesuai dengan keperluan perubahan
wujud tersebut.

Apabila kedua sistem dalam keadaan berkontakan satu sama lain akan ternyata
bahwa keadaan setimbang kedua sistem tersebut akan mempunyai kalori yang sama.
Menurut pernyataan ini suatu sistem yang kalornya besar akan memberikan kalornya
kepada sistem yang lain yang lebih rendah kalornya bila keduanya berkontakan.
Perpindahan kalor tersebut akan berlangsung terus kepihak yang rendah kalornya sampai
pada akhirnya kedua sistem sudah sama kalornya.

Contoh 2 : Sepotong aluminium ( C = 0,21 kal/groC) dengan massa 20 gram bersuhu
90oC dijatuhkan pada balok es besar bersuhu 0oC. Berapakah es dapat dilebur oleh
potongan aluminium itu?

Jawab :
Kalor lebur es = 80 kal/gr. Kalor yang dilepaskan aluminium :

Q1 = (m C t)Al = ( 20 gr )(0,21 kal/groC)(90oC) = 378 kalori
Kalor yang diterima es : Q2 = L m = ( 80 kal/gr)(m) Azaz Black :

Q1 = Q2

378 kal = 80 m kal m = 378/80 = 4,7 gram

1. Pemuaian Benda Padat dan Benda Cair akibat Perubahan Suhu

1) Pemuaian Panjang

Dari hasil pengamatan ternyata bahwa perubahan panjang akibat
pemanasan sebanding dengan panjang sebelum diberi tambahan panas dan
sebanding pula dengan perubahan suhu sebagai akibat pemanasan. Jadi menurut
uraian kita ini perubahan panjang itu.

l lo t atau l = lo t
dimana : l0 = panjang mula-mula,

t = perubahan suhu
l = perubahan panjang akibat pemanasan,

= koefisien muai panjang.
Dengan demikian panjang l setelah pemanasan akan diberikan oleh:

l = lo + l



l = lo + lo t
l = lo ( lo + t )
(9.6a)

Misalkan suhu mula-mula to dan suhu akhir t maka t = t – to. Jadi akhirnya
rumus 9.6a dapat ditulis menjadi:

L = lo {l + ( t-to) }
(9.6b)

Contoh 3:

Sebuah skala meter terbuat dari baja diusahakan agar pada jelajah tertentu memiliki
akurasi 5 x 10-5 mm. Hitunglah perubahan / variasi maksimum temperatur selama
pengukuran berlangsung.

Jawab:
l = T

5 x 10-5 mm = (11 x 10-6/oC)(1,0 mm) T

T 5oC

Contoh 4: Sebuah balok baja mempunyai panjang 200 meter pada temperatur 20oC.
kalau temperatur ekstrimnya (temperatur yang dimungkinkan berekspansi ) adalah – 30oC
hingga +40oC, berapakah panjang ekspansi maupun kontraksinya.

Jawab :
Berdasarkan tabel 11.1, koefisien muai panjang baja adalah 12 x 10-6/oC.
Panjang ekspansi : L = (12 x 10-6/oC)(200m)(40oC – 20oC) = 4,8 x 10-2 m ( bertambah
sepanjang 4,8 cm).
Panjang Kontraksi; L = (12 x 10-6/oC)(200m)(-30oC – 20oC) = -12,0 x 10-2 m
( bertambah panjang 12 cm)

2). Pemuaian Luas

Sekarang tinjaulah suatu keping empat persegi panjang (misalnya dari suatu
bahan logam),pada suhu to, sisi-sisinya adalah ao. selanjutnya kita panaskan hingga
suhunya menjadi t, maka panjang sisi-sisinya sekarang akan menjadi a dan b.

Gambar 9.3 Pemuaian Luas



Menurut sifat muai panjang maka :

a = ao (l + (t-to) )

b = bo (l + (t-to))

Sehingga luasnya sekarang menjadi :

a = ao bo { l + (t-to){l + (t-to)} = Ao{l+2 (t-to)+ 2(t-to)2}

berhubungan karena kecil sekali, maka 2<< sehingga kita dapat mendekati

A = Ao {l +2?(t-to)} = Ao {l + ? (t-to)} (9.7)

Dimana = 2 merupakan koefisien muai luasan.

3). Pemuaian Volume

Untuk mudahnya analisa disini kita tinjau pararel epipedium siku-siku, yang pada
suhu to misalkan panjang rusuk-rusuknya adalah ao,bo dan co. Berikutnya kita panaskan
hingga suhu t, maka rusuk-rusuknya sekarang menjadi a,b dan c.

Gambar 9.4 Pemuaian Volume

Sehingga volumenya akan menjadi:

V = aoboco { l + (t – to)}
= Vo { l + 3 (t – to)}+3 2 (t – to)2 + 3 (t – to)3}
Yang karena maka kita dapat dekati menjadi:

V = Vo { l + 3 (t – to)} = Vo {l + (t-to)}
(9.8)
Dimana = 3 menyatakan koefisien muai volume.

Selanjutnya dengan mudah dapat kita pahami bahwa akibat pemanasan tersebut
massa benda dapat dianggap tidak berubah. Jadi disini dipenuhi sifat invariansi massa
benda terhadap pemanasan. Dengan demikian dipenuhi:

o Vo = V = Vo (l + t)



Sehingga diperoleh

(9.9)

Dimana: o = massa jenis benda pada suhu to

= massa jenis benda pada suhu t.

Dari rumus (9.9) dengan jelas tampak bahwa massa jenis benda akan makin kecil
bila suhunya dinaikkan.

Contoh 5: Suatu kubus metal dipanaskan hingga volumenya bertambah sebesar 0,1
volume mula-mula. Bila suhu mula-mula To dan koefisien muai panjang metal adalah a,
maka hitunglah suhu akhirnya.

Jawab : VT = Vo ( l + T)
Misalkan suhu akhir T, = 3a dan V = 0,1Vo.
VT – Vo = Vo (3a)(T-To),
Atau V = Vo (3a)(T-To)
0,1Vo = Vo (3a)(T-To)
T – To = 1/ 30 a atau T = To + 1/30a

2. Pemindahan Kalor dan Daya Hantar Kalor

Kualitas kalor dapat mengalami proses perpindahan melalui tiga cara , yaitu
konveksi, radiasi dan konduksi (hantaran). perpindahan secara konveksi disebabkan oleh
aliran fluida dari daerah panas kedaerah yang dingin.

perpindahan secara radiasi disebabkan oleh pancaran kuanta materi yang
membawa tenaga dari suatu sumber radiator kedaerah sekitarnya.

konduksi adalah proses perpindahan panas karena gerak kacau atom-atom/
molekul-molekul atau elektron-elektron bebas dari suatu benda akibat pemanasan.

Dalam hal ini makin panas suatu benda maka makin tinggi pula tingkat-tingkat
kekacauan itu. Akibatnya kebolehjadian zarrah-zarrah tersebut makin bertumbukan
makin besar, menyebabkan pelepasan tenaga dari suatu bagian sistem ke bagian lain
makin besar.Selanjutnya gejala ini menjalar keseluruh sistem. Akibat lanjutannya adalah
terjadinya aliran tenaga (kalor) dari daerah yang kalornya tinggi ke daerah yang kalornya
rendah.



Gambar 9.4 Aliran kalor

Selanjutnya dalam uraian ini membahas konduksi panas saja. Sekarang tinjaulah
suatu lempeng konduktor panas yang tebalnya l dan luas penampang A dengan selisih
suhu antara kedua belah permukaannya adalah : t = t2 – t1. Secara empris kita dapat
menyadari besarnya kalor persatuan waktu yang mengalir melewati luasan A sebagai
akibat perbedaan suhu kedua belah permukaannya adalah:

atau
(9.10)

dimana H= tenaga (kalor) persatuan waktu yang mengalir dari daerah yang
suhunya tinggi kedaerah yang suhunya rendah, sedangkan tanda negatif pada (9.10)
melukiskan pelepasan kalor yang menyebabkan berkurangnya kalor dari daerah yang
suhunya tinggi.Berikutnya , untuk kalor yang tidak homogen (tidak merata) disetiap
lapisan, maka rumus (11-10) dapat ditulis sebagai berikut:

(9.11)

dengan K = Koefisien daya hantar yang satuannya adalah [K] = [
kalori/det.cmoC].

Akhirnya perlu dicatat disini bahwa apabila sistem sudah dalam setimbang maka
aliran kalor secara nantaran itu akan terhenti. Ini berarti menurut (9.11) suhu kedua belah
permukaan sudah sama,atau dengan kata lain H = 0.

Gambar 9.5 Penghantar bernetuk huruf Y

Sebagai contoh pemakaian tinjaulah suatu sistem penghantar yang berbentuk
huruf Y yang ketiga cabangnya sama besar penampangnya serta sama pula



panjangnya.Dalam hal ini kalau t2 > t1,maka suhu pada titik cabang penghantar dapat
dihitung sebagai berikut. Andaikan suhu pada titik cabang kita tandai dengan t, dan
mengingat bahwa diandaikan pulatak ada kalor yang hilang, maka menurut (9.10) kita
akan dapatkan persamaan:

Dalam hal ini koefisien K ketiga cabang sama karena bahannya yang sama
pula.Dari sangkutan ini segera kita peroleh:

Contoh 6: Tinjaulah sebuah lempeng gabungan yang terdiri dari dua bahan yang
ketebalannya berbeda.l1 dan l2, dengan konduktivitas yang berbeda k1 dan k2. Jika
temperatur pada permukaan-permukaan luar adalah t2 dan t1, carilah banyaknya
perpindahan kalor persatuan waktu yang melalui lempeng gabungan didalam keadaan
lunak.

Jawab :

Misalkan Tx adalah temperature persambungan;

Dalam keadaan tunak, H1 = H2, = H, sehingga = H

Jika diadakan manipulasi matematik dengan menjumlahkan masing-masing luas
diperoleh:



II.OPTIKA GEOMETRI

A.PEMANTULAN CAHAYA

1.Pemantulan Cahaya Pada Cermin Datar

2.Pemantulan Cahaya Pada Cermin Lengkung

a) Cermin Cekung

b)Cermin Cembung

B.PEMBIASAN CAHAYA

1.Lensa

a) Lensa Cembung (positif) Conveks

b) Lensa Cekung (Negatif) Konkaf

C. ALAT OPTIK

ALAT OPTIK

A. MATA DAN KAMERA

Mata manusia merupakan alat optik yang sangat berguna. Tanpa mata, alat

optik yang lain tidak akan pernah ada. Mata kita bisa diumpamakan sebagai sebuah

kamera sederhana. Sebuah kamera sederhana terdiri dari sebuah lensa cembung yang

berfungsi memfokuskan bayangan benda ke lembaran film di bagian belakang kamera

yang sensitif terhadap cahaya. Kamera juga terdiri atas sebuah diafragma (atau

bukaan( yang lebarnya dapat diatur-atur, serta sebuah shutter untuk mengatur banyak

sedikitnya cahaya yang masuk ke kamera.

Mata kita juga memiliki sebuah lensa cembung yang berfungsi memfokuskan

bayangan benda pada lapisan yang peka cahaya di bagian belakang bola mata. Iris



merupakan bagian mata berupa diafragma bulat yang dapat membuka dan menutup

untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Kelopak mata

merupakan bagian mata yang berfungsi seperti shutter pada kamera.

Bola mata merupakan bentuk yang hampir bulat pepat dengan diameter sekitar

1,5 cm yang berisi cairan yang disebut aqueous humor. Di belakang kornea terdapat

iris, yang memiliki lubang di tengahnya, yang disebut pupil. Iris mengandung pigmen

yang menentukan warna mata. Dengan otot mata, iris dapat mengubah ukuran pupil

(diameter 2 sampai 8mm), untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk.

Di belakang iris terdapat lensa mata. Lensa mata ini bisa memiliki bentuk

yang tipis. Ketika melihat benda-benda dekat, otot mata relaks, dan lensa mata

memiliki bentuk yang tipis. Ketika melihat benda-benda dekat, otot  mata  tegang,

dan lensa mata memiliki bentuk yang tebal. Kemampuan lensa mata untuk mengubah

ukuran ini disebut daya akomodasi. Perubahan kecembungan lensa mata ini berfungsi

untuk memfokuskan bayangan benda. Pada bagian belakang bola mata terdapat

lapisan yang peka cahaya yang disebut retina. Dari retina, saraf mata meneruskan

pulsa-pulsa dari sesuatu yang kita lihat ke otak. Retina terdiri dari dua macam saraf

reseptor cahaya, yaitu rod dan cone.

Jarak terjauh dimana mata normal masih bisa melihat dengan jelas disebut

titik jauh F1. Titik jauh mata untuk mata normal adalah di tak terhingga. Jarak

terdekat di mana mata normal masih bisa melihat dengan jelas disebut titik dekat F2.

Secara umum, titik dekat mata berubah-ubah sesuai dengan umur seseorang.

Cacat mata

Cacat mata yang dimasuk disini adalah ketidakmampuan seseorang untuk

berakomodasi pada jarak normal dari 25 cm sampai ke tak terhingga. Ada dua jenis

cacat mata yang paling sering ditemui, yaitu rrabun jauh /9miopi) dan rabun dekat



(hipermetropi) disamping itu, ada cacat mata yang lain, yaitu presbiopi (mata tua) dan

astigmatisma (silindris).

Rabun jauh adalah kondisi dimana mata dapat melihata benda dekat dengan

baik, tetapi tidak bisa melihat benda jauh dengan jelas. Pada penderita rabun jauh,

titik jauh tidak terletak pada tak terhingga, tetapi pada titik tertentu yang lebih dekat.

Ketika sebuah benda jauh dilihat, cahaya yang datang terfokus tidak tepat di retina,

tetapi di depan retina. Akibatnya, bayangan yang terbentuk pada retina tidak jelas

(tidak terfokus).

Rabun jauh muncul sebagai akibat bola mata yang terlalu lonjong, atau

kelengkungan lensa mata yang terlalu besar. Untuk mengatasi cacat rabun jauh ini,

penderita menggunakan kacamata yang berlensa cekung. Setelah menggunakan

kacamata yang berlensa cekung ini, bayangan benda yang jauh akan jatuh tepat di

retina.

Jika titik jauh mata penderita rabun jauh adalah PR, maka kekuatan lensa

cekung yang diperlukan ntuk mengatasi cacat ini adalah

P =
PR

100
....... ( 7-19 )

Dengan P dalam dioptri dan PR dalam sentimeter.

Berdasarkan dengan rabumn jauh, rabun dekat keadaan dimana mata dapat

melihat benda jauh dengan jelas, tetapi tidak bisa melihat benda dekat dengan baik.

Artinya, titik dekat mata  tidak berada pada posisi normal, tetapi pada titik yang lebih

jauh.Akibatnya, bayangan benda-benda dekat akan jatuh tidakdi retina. Rabun dekat

terjadi akibat bola mata yang terlalu pipih atau kelengkungan lensa mata yang cukup

besar.

Rabun dekat bisa diatasi dengan menggunakan kecamat berlensa

cembung.Dengan kecamata berlensa cembung ini, bayangan akan terbentuk tidak di

retina

Jika titik dekat mata penderita rabun dekat adalah PP , maka kekuatan lensa

cembung yang diperlukaan untuk mengatasi cacat mata ini adalah :

Plensa + Pmata = Pbenda



Bila diinginkan benda dapat terlihat jelas pada jarak normal (titik dekat mata

normal), yaitu 25 cm maka :

PP
P

PPf

PPf

lensa

lensa

1
4

1

25,0

11

1

5

11







Jika P dinyatakan dalam dioptri dan PP dalam sentimeter, maka

PP
P

100
4 

Presbiopi atau mata tua adalah keadaan di mana terjadi pengurangan

kemampuan berakomodasi mata karena faktor usia lanjut. Jadi, presbiopi diderita oleh

para lansia. Pada penderita presbiopi, titik dekat mata PP > 25 cm dan titik jauh mata

PR  . untuk mengatasi masalah ini, si penderita bisa menggunakan kacamata

bifokal, yaitu kacamata yang lensa bagian atasnya terbuat dari lensa cembung,

sedangkan bagian bawahnya terbuat dari lensa cekung.

Astigmatisma atau mata silindris terjadi akibat bentuk kornea mata yang tidak

sferis (berbentuk bola). Akibatnya, sebuah benda titik bisa tampak sebagai garis-

garis, dan benda bergaris-garis bisa dilihat dengan baik hanya pada arah tertentu saja.

Untuk mengatasi cacat mata ini, digunakan kacamata yang memiliki lensa silindris

Contoh soal :

seorang penderita rabun dekat memiliki titik dekat 75 cm. Berapakah kekuatan lensa

kecamata yang harus digunakan agar ia dapat melihata dengan jelas pada jarak.

a. 25 cm,

b. 30 cm ?

Penyelesaian ;

a. Berdasarkan persamaan (7-21)

DP
PP

P

75,2
75

100
4

100
4







b. Berdasarkan persamaan (7-21)

DP

PPs

PPP

lensa

matabendalensa

2

75,0

1

30,0

1

11









2. Lup dan Mikroskop

a) Lup

Salah satu alat optik yang paling sederhana adalah Lup atau kaca pembesar.

Lup merupkan sebuah lensa cembung yang berfungsi memperbesar bayangan benda-

benda kecil yang diamati.

(a) (b)

Ketika benda dibawa lebih dekat ke mata, bayangan yang terbentuk di retina lebih

besar.

Ukuran bayangan yang terbentuk pada retina bertambah besar ketika benda

dibawa lebih dekat ke mata. Namun demikian, mata kita tidak dapat memfokuskan

bayangan dengan baik ketika benda berada lebih dekat dari titik dekat. Jika kita

menggunakan lensa cembung,

Dari gambar di samping terlihat bahwa

walaupun benda berada pada jarak s yang

lebih kecil dari titik dekat, bayangan yang

terbentuk adalah pada titik dekat mata.

Mata kita menggunakan bayangan ini

sebagai benda (objek).

f

S’

hh’

S



Untuk mengukur perbesaran bayangan yang dihasilkan Lup, terdapat dua

besaran yang bisa dipakai, yaitu Perbesaran linear dan perbesaran sudut. Perbesarab

linear M didefinisikan sebagai jarak bayangan dibagi dengan jarak benda.

(a)

(b)

Perhatikan gambar diatas. Pada gambar (a), benda dilihat dengan sebuah lup,

sedangkan pada gambar (b), benda dilihat dengan tanpa lup. Tampak bahwa sudut

penglihatan pada gambar (a), yaitu . Dari perbedaan inilai diperkenalkan istilah

perbesaran sudut atau perbesaran anguler, M, yaitu perbandingan antara sudut

penglihatan mata ketika menggunakan lup dan sudut penglihatan mata ketika tidak

menggunakan lup.

Perbesaran sudut maksimum terjadi ketika bayangan yang dilihat melalui lup

tepat berada dititik dekat mata, yaitu PP = -25 cm. (nilai 25 cm dipilih karena

merupakan nilai umum). Tanda minus  menunjukan bahwa bayangan yang terbentuk

adalah maya. Jarak benda dapat dihitung dengan rumus lensa nilai umum). Tanda
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minus menunjukan bahwa bayangan yang terbentuk adalah maya. Jarak benda dapat

dihitung dengan rumus lensa.
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Dengan f adalah fokus lensa (dalam sentimeter)

Perhatikan kembali gambar diatas besar sudut  dan ' dapat dituliskan sebagai
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Dengan asumsi sudut  dan ' adalah kecil, dimana tan maka,' 
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Akhirnya, perbesaran sudut maksimum dapat dinyata sebagai
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Dengan memasukan nilai s dari persamaan (i) ke persamaan (iii) diperoleh
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Perbesaran sudut maksimum ini terjadi pada saat mata berakomodasi

maksimum sehingga bayangan berada di titik dekat mata (PP).

Pada saat bayangan berada di titik jauh tak terhingga, yaitu ketika mata tidak

dalam keadaan berakomodasi (mata relaks), maka benda harus terletak di titik fokus

lensa. Dalam hal ini,
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h
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sehingga perbesaran sudutnya menjadi

f

cm
M a
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b) Mikroskop

Sebuah mikroskop, yang terdiri dari sepasang lensa cembung, memberikan

perbesaran yang lebih besar dibandingkan lup yang merupakan sebuah lensa cembung

tunggal. Lensa cembung pada mikroskop disebut lensa objektif dan lensa okuler.

Lensa objektif memiliki jarak fokus yang pendek ( ),1( 0 cmf  sedangkan lensa okuler

memiliki jarak fokus yang panjang (beberapa cm). Lensa objektif terletak di dekat

benda yang diamati, sedangkan lensa okuler terletak dekat dengan mata. Diagram

sinar untuk pembentukan bayangan pada mikroskop tampak pada gambar 7.34.

Perbesaran total (Mok) dari kombinasi dua buah lensa sama dengan hasil kali

dari perbesaran masing-masing lensa. Bayangan oleh lensa objektif ini selanjutnya

menjadi benda bagi lensa okuler. Agar bayangan akhir yang terjadi bersifat maya dan

diperbesar, maka bayangan oleh lensa objektif ini harus terletak diantara fokus okuler

dan lensa okuler. Dengan demikian, jarak antara lensa objektif dan okuler, disebut

pnjang mikroskop d, adalah.

okob ssd  '

Lensa Okuler berfungsi seperti sebuah lup, sehingga rumus perbesaran yang

dihasilkan sam dengan yang berlaku pada lup, yaitu.

f
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M ok
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Dan

f

cm
M ok

25
 .................... (untuk mata tidak berakomodasi)



Akhirnya dapata dituliskan persamaan untuk menghitung perbesaran total

mikroskop sebagai berikut.

Untuk mata berakomodasi maksimum
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Untuk mata tidak berakomodasi
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Dengan ',' obob ss dan okf dalam sentimeter.

3. Teropong Atau Teleskop

TEROPONG ATAU TELESKOP

Teropong atau Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati

benda-benda yang sangat jauh. Pada dasarnya ada dua jenis teropong yaitu teropong

bias (menggunakan lensa) dan teropong pantul (menggunakan cermin).

a) Teropoong Bias

Prinsip kerja teropong bias dengan prinsip kerja mikroskop. Teropong bias

terdiri dari dua lensa, yaitu lensa objektif dan okuler. Lensa objektif merupakana

lensa cembung yang cukup besar dengan jarak fokus yang besar pula, sedangkan

lensa okuler memiliki jarak fokus yang kecil. Sinar datang dari benda yang jauh

merupakan sinar-sinar paralel, dan membentuk bayangan objektif pada titik fokus

objektif. Bayangan ini selanjutnya berfungsi sebagai objek bagi lensa okuler. Lensa

okuler diatur sedemikian rupa sehingga bayangan ini berada diantara lensa okuler dan

titik fokusnya agar terbentuk bayangan maya, terbalik, diperbesar.

Pada saat mata tidak berakomodasi, bayangan oleh lensa okuler adalah pada

titik tak terhingga, yang berarti bahwa bayangan oleh lensa objektif berada pada titik

fokus lensa okuler. Dengan demikian, jarak antara kedua lensa adalah.



Yang disebut panjang teropong. Perbesaran teropong untuk mata tak

berakomodasi dapat dituliskan sebagai.
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Untuk mata berakomodasi maksimum, perbesaran teropong adalah
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Dengan anggapan bahwa titik dekat mata sama dengan 25cm.

Beberapa contoh teropong yang termasuk teropong bias adalah teropong

bintang (teropong astronomi), teropong bumi, teropong panggung, dan teropong

binokuler (teropong prisma)

b) Teropong Pantul

Teropong Pantul menggunakana cermin cekung sebagai perangkat untuk

pembentukan bayangan, walaupun kadang-kadang menggunakan cermin datar dan

cermin okuler. Beberapa diagram pembentukan bayangan pada teropong pantul.

Kelebihan penggunaan cermin untuk pembentukan bayangan pada teropong

pantul dibandingkan dengan penggunaan lensa pada teropong bias adalah bahwa

cermin lebih mudah dibuat, lebih murah, dan tidak mengalami abrasi kromatik

(penguraian warna).



III. STRUKTUR ATOM

A. ATOM

Atom terdiri dari elektron dan inti atom, sedangkan inti atom terdiri dari neutron
dan proton. Defenisi tentang atom seperti apa yang telah dipahami sekarang tidaklah
muncul seketika, akan tetapi mengalami perjalanan yang cukup panjang. Berikut ini
diberikan beberapa defenisi tentang atom menurut beberapa ilmuwan pada zamannya
masing-masing:

1. Demokritos (460-370 SM) Setiap zat terdiri dari bagian-bagian yang terkecil
yang tak dapat dibagi l lagi, bagian terkecil tersebut disebut atom, kata atom berasal dari
kata atomos yang artinya tidak dapat dibagi lagi.

2. John Dalton (1766-1844) - Atom-atom itu merupakan partikel kecil yang tak
dapat dibagi lagi. - Atom suatu unsure tidak dapat berubah menjadi atom unsure yang
lain - Dua atom atau lebih yang berasal dari unsure yang berlainan dapat membentuk
suatu molekul. - Pada suatu reaksi kmia, atom-atom berpisah tetapi kemudian bergabung
lagi dengan susunan yang berbeda dari susunan semula dan jumlah massa totalnya adalah
tetap.

3. J.J. Thomson (1856-1940) - Atom mempunyai muatan positif yang terbagi
secara merata keseluruh isi atom. - Muatan-muatan tersebut dinetralkan oleh elektron-
elektron yang tersebar diantara muatan-muatan positif tadi.

4. Rutherford (1871-1937) - Muatan positif dan sebagian besar massa atom akan
berkumpul pada satu titik yaitu terpusat ditengah atom, disebut inti atom. - Pada jarak
yang relatif jauh ada electron yang berputar dalam lintasan yang tertentu. - Aton secara
keseluruhan bersifat netral - Inti atom dan netron saling menarik - Pada suatu reaksi
kimia, inti atom tidak mengalami perubahan kecuali elektron pada lintasan luar saling
mempengaruhi. Kelemahan Model Atom Rutherford - Karena dalam lintasannya electron
memancarkan energi, maka energi electron akan berkurang, jari-jari lintasannya akan
mengecil. - Karena lintasan electron mengacil maka waktu putarnyapun mengecil.

5. Niels Bohr (1885-1962) - Atom hydrogen terdiri dari sebuah electron yang
bergerak dalam lintasan edar yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi inti atom. -
Lintasan edar electron dalam atom hydrogen mempunyai momentum sudut yang
merupakan kelipatan dari tetapan planck, - Dalan lintas edar yang diperkenankan,
electron yang mengelilingi inti atom tidak memancarkan gelombang elektromagnetik, -
Dalam perpindahan electron dari lintas edar yang diperkenankan ke lintas edar lain yang
juga diperkenankan, akan memancarkan gelombang elektromagnetik

Dari postulat Bohr tersebut diperoleh beberapa perumusan penting sbb:



1. Energi elektron E = - ke2/2r
2. Jari-jari R = n2h2/4 2 mke2

3. Tingkat energi electron Fn = - me4/8ao
2 n2 h2

4. Radiasi spektral 1/ = R (1/m2- 1/n2) dalam hal ini R = 1,097 x 107/m =
tetapan Rydberg

Contoh 4:

a. Untuk memisahkan atom H menjadi sebuah electron dan sebuah proton, diperlukan
energi sebesar 13,6 Ev. Hitunglah jari-jari orbit electron didalam atom hydrogen tersebut.

b. Bohr tanpa mengetahui hipotesis de broglie telah membentuk model dengan
mengajukan postulat ke dua. Tunjukkan bahwa postulat ini menghasilkan n = 2 rn,
dengan n = 1,2,3,………………

Jawab:

a. Energi ikat suatu atom mempunyai harga negatif = energi yang digunakan untuk dapat
memisahkan elektron dengan proton dari dalam sebuah atom, sehingga, Eikat= - 13,6 Ev =
-2,2 x 1018 joule E = -ke2/2r Diperoleh r = 5,2 x 10-11 m.
b. Dapat dibuktikan dengan menggunakan postulat kedua dari Bohr tentang atom.

1. Struktur Inti

Pengertian inti atom untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Rutherford pada
tahun 1911. Namun gejala yang menunjukkan adanya aktifitas inti atom ini sudah dikenal
oleh Becquerel pada tahun 1896 secara tidak sengaja. Ditemukan bahwa senyawa
uranium memancarkan sinar tidak tampak yang daya tembusnya sangat kuat serta
mempengaruhi emulsi foto.

Pada tahun 1896 Marie Curie menemukan bahwa inti uranium dan banyak lagi
unsure lainnya bersifat memancarkan salah satu dari partikel alfa, beta atau partikel
gamma. Inti-inti atom yang mempunyai sifat memancarkan sinar-sinar tersebut disebut
radioaktif.

a. Bagian-bagian Inti

Sebagaimana telah diketahui bahwa atom terdiri dari inti atom dan electron yang
bergerak mengelilingi inti atom, inti atom terdiri dari Z proton dan N = (A-Z) neutron. A
adalah nomor massa yang sama dengan jumlah proton dan neutron dalam inti. Z adalah
nomor atom yang sama dengan jumlah proton didalam massa inti. N adalah jumlah
neutron di dalam inti.



Sifat-sifat kimia hanyalah ditentukan oleh muatan inti atom dan tidak bergantung
pada massa inti. Dengan demikian dua buah atom dengan Z yang sama tetapi berlainan
nilai A -nya akan mempunyai sifat-sifat kimia yang sama tetapi akan berbeda sifat-sifat
fisiknya. Atom-atom yang bersifat demikian disebut sebagai isotop-isotop dari elemen.

b. Energi Ikat Inti

Energi ikat elektron-elektron di dalam atom adalah sangat kecil bila dibandingkan
dengan energi ikat inti dalam atom B = Z mp + (A-Z)mn-M(Z,A) dimana:

B = energi ikat inti
Mp,v= massa proton
Mn = massa neutron
M(Z,A) = massa inti
Kalau dinyatakan dengan hubungan antara satuan massa atom dengan energi eV maka
diperoleh:

B = m (sma) x 931 MeV

Sedangkan energi ikat rata-rata tiap nukleon adalah E = B A akan berubah harganya dari
satu inti ke inti yang lain.

Contoh 5:
a. Inti Uranium dilambangkan oleh : 92U

238 Tentukan : jumlah neutron,jumlah electron
dan jumlah protonnya
b. Massa neutron, proton dan partikel alfa masing-masing adalah 1,008 sma ; 1,007 sma
dan 4,002 sma. Jika 1 sma = 931 Mev. Hitung energi ikat partikel tersebut.
Jawab :

a. Jumlah neutron = 238 – 92 = 146

jumlah elektron = 92
jumlah proton = 92

b. partikel alfa adalah : 2
4

terdiri dari 2 proton dan 2 neutron.
Massa 2 proton = 2 x 1,007 sma = 2,014 sma
Massa 2 neutron =2 x 1,008 sma = 2,016 sma
Massa 2 proton + massa 2 elektron = 4,030 sma
Massa partikel = 4,002 sma
Massa yang hilang adalah = 0,028 sma
Massa yang hilang akan menjadi energi ikat partikel = 0,028 x 931 MeV

2. Radioaktivitas



a. Radio Isotop

Radioaktifitas mula–mula ditemukan oleh Becqurel pada tahun 1896 beberapa
waktu kemudian setelah sinar-x ditemukan oleh Rontgen pada tahun 1895. Becquerel
melihat adanya sifat tersebut uranium disulfat yang ternyata pada menghitamkan film
potret. Percobaan lebih lanjut yang dilakukan oleh Rutherford pada garam – garam
uranium menunjukan bahwa ada 2 macam radiasi, yang pertama mudah diserap oleh
bahan yang oleh Rutherford disebut sinar alfa dan yang kedua memiliki daya tembus
yang lebih besar disebut sinar beta. Kemudian ditemukan pula bahwa zat radioaktif alam
memancarkan jenis radiasi ketiga yang di sebut sinar gamma.

Radioaktifitas adalah pemancaran sinar–sinar radioaktif secara spontan dengan
disertai peluruhan inti atom menjadi inti yang lain. Sinar radioaktif ini ada 3 macam

yaitu: sinar alfa ( ), sinar beta ( ), dan sinar gamma ( ). Bila seberkas sinar radioaktif
dilewatkan pada sebuah keping dengan ketebalan x maka intensitas dari sinar radioaktif
tersebut akan mengalami pelemahan sesuai dengan persamaan berikut:

I=I0e
x

Apabila intensitas radiasi setelah melewati keping setebal x menjadi I = I0/2 maka

diperoleh atau

HVL (Half Value Layer) adalah lapisan atau tebal keping yang membuat
intensitas menjadi setengah dari intensitas semula. Pada tahun 1902 Rutherford dan Soldy
menyimpulkan bahwa fenomena radioaktif disebabkan transformasi spontan. Jenis atau
macam radiasi yang dipancarkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Radiasi alfa

Alfa merupakan partikel yang di pancarkan oleh inti atom dan berbentuk inti atom
Helium (2He4). Alfa mempunyai energi berkisar 1 MeV hingga 10 MeV dan mempunyai
kecepatan 7000 hingga 20.000 km/detik. Persamaan reaksi pemancar alfa dapat ditulis
sebagai berikut:

ZXA
Z-4YA-2+

4He2

dengan Z adalah nomor massa, dan A adalah nomor atom.



Oleh karena dia hanya mempunyai dua muatan listrik, maka alfa akan langsung
diserap bahan. Akibatnya radiasi alfa mempunyai daya tembus pendek, dan mempunyai
jalur lurus, karena massanya yang berat. Pada kulit, radiasi alfa hanya menembus hingga
lapisan epidermis, khususnya bagian sel yang mati, dan jarang sekali menembus hingga
sel hidup kecuali alfa mempunyai energi yang cukup besar. Sebagai proteksi, digunakan
selembar kertas untuk radiasi eksternal, tetapi untuk radiasi internal, radiasi alfa akan
sangat berbahaya sekali.

2) Radiasi beta

Radiasi beta merupakan radiasi elektron (elektron bermuatan positif atau positron

( +), dan elektron bermuatan negatif atau ( ). Energi beta berkisar 0,018 MeV (untuk
tritium) hingga 6,1 MeV (untuk fluor). Untuk energi 1 MeV, kecepatan beta mendekati
kecepatan cahaya. Beta mempunyai 3 jenis proses, yaitu pemancaran electron,
pemancaran positron, dan penangkapan electron. Persamaan reaksi radiasi beta adalah:

a. Pemancaran electron.

ZXA
ZYA+1+

0e-1( )
b. Pemancaran positron

ZXA
ZYA-1+

0e+1( +)
c. Pemancaran elektron

ZXA + 0e-1
ZYA-1

Oleh karena beta hanya mempunyai satu muatan listrik, maka dia agak sulit
diserap bahan, sehingga daya tembusnya di bahan menjadi lebih besar ( beberapa
millimeter). Selain itu karena massanya yang ringan, maka dalam bahan, beta akan
dibelokkan. Pembelokan ini akan lebih sering pada energi beta yang kecil. Untuk radiasi
eksterna, selembar aluminium dapat digunakan untuk mengahalangi jalannya radiasi beta,
tetapi untuk radiasi interna, radiasi beta juga sangat berbahay seperti halnya alfa.

3) Radiasi gamma

Radiasi gamma, seperti juga radiasi ultraviolet, maupun sinar –x merupakan
radiasi gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, dia bukan partikel dan
monoenergitik, maka daya tembusnya sangat besar. Untuk radiasi gelombang
elektromagnetik ini mempunyai jenis interaksi dengan bahan tertentu, yang akan di
jelaskan lebih jauh dibawah. Untuk radiasi eksterna, gamma sebaiknya dihalangi dengan
timbal (Pb) atau beton. Radiasi ini akan sangat berbahaya bila berupa radiasi eksterna.

b. Hukum Peluruhan

Inti – inti isotop yang dengan sendirinya dapat berubah menjadi inti isotop lain
dengan jalan memancarkan partikel – partikel alfa, beta dan lainnya. Proses demikian
disebut peluruhan radioaktif. Radioaktif hanya tergantung pada keadaan didalam inti



isotop- isotop dan tidak terpengaruh oleh keadaan – keadaan luar seperti tekanan,
temperatur, ikatan kimia dan lain lain.

Unsur radioaktif adalah unsur yang tidak stabil yang dapat memancarkan atau
menyerap baik energi ataupun partikel. Oleh karena sifatnya yang tidak stabil, maka
unsur ini tidak dapat disimpan, ataupun dengan kata lain, dia akan meluruh sejak pertama
terbentuk. Sedangkan partikel atau energi yang dikeluarkan umumnya mempunyai daya
tembus besar dan berupa sinar, sehingga disebut sinar radioaktif.

Umumnya, jika sebuah bahan contoh mengandung N inti radioaktif, maka dapat
dinyatakan ciri statistic dari proses peluruhan tersebut dengan mengatakan bahwa
banyaknya peluruhan per detik (- dN/dt) adalah sebanding dengan N, atau dN/dt = - N
dengan adalah konstanta peluruhan yang mempunyai nilai berbeda untuk setiap inti
radioaktif. Dengan menuliskan kembali persamaan diatas sebagai

dN/N = - dt
dan kemudian mengintegralkannya, maka akan menghasilkan:

N = No e- t

dalam hal ini No adalah banyaknya inti radioaktif pada saat t = 0.

1) Aktivitas

Aktivitas suatu unsur radioaktif diartikan sebagai banyaknya peluruhan pada
suatu waktu tertentu, yang secara matematis dapat ditulis sbb:

A = N
dalam satuan Curie (Ci). 1 Ci = 3,7 x 10-10 peluruhan perdetik.

2) Waktu Paruh

Oleh karena inti radioaktif mempunyai waktu yang kurang dari satu detik hingga
milyaran tahun, maka untuk mengetahui unsur inti radioaktif, akan lebih mudah bila
digunakan konsep waktu paro (t1/2), yaitu waktu yang diperlukan untuk mendapatkan
aktivitas setengah dari semula.

A0 = A0e
- t

1/2 sehingga t1/2 = ln 2/ = 0,693 /
dengan Ao adalah aktivitas pada saat t = 0, yang mempunyai satuan Curie (Ci)

atau Becquerel (Bq), dimana
1 Ci = 3,7 x 1010 Bq = 3,7 x 1010 dps (disintegrasi per sekon)

Untuk eliminasi pada media biologi akan berbeda dengan eliminasi pada media
fisika. Untuk keperluan tersebut, maka didefinisikan waktu paro biologi (t1/2 biologi).
Berikut ini akan diberikan beberapa contoh waktu paruh biologi:

Tabel.1 Radionuklida dan waktu paro

Selanjutnya umur rata – rata dari atom radioaktif berbanding terbalik dengan
konstanta peluruhannya. Untuk penerapan umumnya digunakan waktu paruh efektif,
yang merupakan penjumlahan kedua waktu paruh:



I/Tefektif = 1/Tbio + 1/Tfis

Contoh 6: Hitunglah aktifitas dari mg Sr - 90 jika waktu paruhnya adalah 28 tahun.

Jawab: Konstanta peluruhan: = ln 2/T ½ = 0,8 x 10 9/detik. dengan bilangan Avogadro
N A = 6,03 x 10 23 maka jumlah atom N dalam 1 mg Sr – 90 adalah sebanyak, N = (6,03 x
10 23/90) x 0,001 atom = 6,63 x 1018 atom. Dengan demikian diperoleh: A = 0,143 Ci.

Contoh 7: Hitunglah massa radioisotope C0 – 60 yang mempunyai aktifitas 1 Ci. Waktu
paruh Co – 60 adalah 5,2 tahun.

Jawab: Konstanta peluruhan = ln 2/T½ = 4,23 x 10 9/detik

maka A = n 3,7 X 1010 = 4,23 x 10-9N N = 8,75 X 1018atom Dengan
demikian diperoleh, M = 8,7 x 10 -4 gram = 0.87 mg

3. Dosimetri Radiasi

Ionisasi dalam jaringan dapat juga dihasilkan oleh radiasi selain foton, seperti
alfa, beta, neutron, dan proton. Oleh sebab itu perlu suatu satuan yang tidak bergantung
kepada macam radiasi, energi dan sifat bahan penyerap, tetapi hanya bergantung pada
jumlah energi yang terserap per satuan massa bahan yang disinari. Satuan tersebut
disebut dosis serap. Dosis serap, D, didefinisikan sebagai jumlah energi yang diserahkan
oleh radiasi atau banyaknya energi yang diserap oleh suatu bahan per satuan massa
bahan.

D = E/ m
Beberapa satuan yang biasa digunakan dalam dosis radiasi adalah sbb:
- r (Rontgen)
- rad (radiation absorbed dose)
- Gy (Gray)
Kesetaraan besaran – besaran tersebut adalah sebagai berikut:
1 Gy = 1 joule/kg
1 rad = 10-2 joule/kg
1 rad = 100 erg / gram bahan0,01 J/kg bahan = 0,01 Gy
1 rad = 2,58 x 10-4/kg udara= 0,877 rad

a. Dosis Ekivalen

Bila kita tinjau dari sudut biologi, ternyata efek yang ditimbulkan oleh
bermacam– macam radiasi pengion tidaklah sama, walaupun dosis serapnya sama. Hal
ini disebabkan efek biologi bergantung pada macam dan kualitas radiasi, sehingga
diperlukan besaran lain. Besaran tersebut adalah rem (roentgen equivalent man) dan di
beri symbol H.



H = DQN

Dengan D adalah dosis serap dalam satuan Gray, Q adalah faktor kualitas, dan N
adalah faktor modifikasi, dan ICRP menetapkan N = 1, mempunyai satuan Sievert (Sv)
sebagai satuan SI, dan rem (sebelum SI)

1 Sv = 1 J/kg
1 Sv = 100 rem

Tabel 12.2. Nilai faktor kualitas

Tabel 12.3. Faktor konversi dari nilai penyinaran ke dosis

4. Detektor Radiasi

Penggunaan alat ukur dosis radiasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu untuk
mengukur dosis radiasi di suatu daerah (area monitoring).

a. Monitor perorangan
Penggunaan alat ukur ini bertujuan untuk mengetahui nilai akumulasi dosis

radiasi yang telah mengenai seseorang dalam selang waktu tertentu. Terdapat tiga macam
jenis monitoring perorangan.

b. Dosimeter saku.
Bentuk dosimeter ini serupa ballpoint, yang berisi gas yang dapat terionisasi oleh

radiasi.

c. Film badge.

Detector radiasi ini menggunakan emulsi fotografi yang akan berubah menjadi
hitam bila terkena radiasi. Dengan mengukur derajat kehitaman akan dapat di ketahui
dosis yang diterima seseorang.

d. Thermoluminesence dosimeter (TLD).



Selain perhitungan dosis melalui nilai penyinaran diperlukan pula informasi
mengenai laju penyinaran pada jarak tertentu ( ) dari jenis radiasi tertentu, sehingga
perhitungan laju dosis serap menjadi: Xd = x A/d2 dengan d adalah jarak, dan A adalah
aktivitas, dan mempunyai satuan R/jam.

Table 12.4. Laju penyinaran sinar gamma dari berbagai isotop dengan aktivitas 1
Curie pada jarak 1m

Contoh 8: Hitung laju dosis ekivalen yang diterima pekeja operator radiasi pada jarak 10
m dari sumber Co-60 dengan aktivitas 5 Curie (5Ci).

Jawab:

T untuk Co-60 = 0,53 x (f x gamma – 1 + fx gamma -2)



= 0,53 x (1,3 x 1,17 + 1,3 x 1,33) R/jam = 1,7225 R/jam
X10m = (1,7225 x 5 ) / (100)R/jam = 0,086125 R/jam = 86,125 mR/jam
Karena energi gamma sekitar 1 MeV, maka f berada sekitar 1, jadi
D10m = fX 10m = 86,125 mR/jam
H10m = QD 10m = 86,125 mR/jam, karena Q untuk gamma = 1

a. Hubungan Nilai Penyinaran dengan Dosis

Untuk radiasi yang berasal dari luar tubuh, perlu dikaji hubungan antara nilai
penyinaran dengan dosis sebagai berikut

D = F x

dengan D adalah laju dosis (Gy / detik), f adalah faktor konversi, dan X adalah
laju penyinaran (R/detik).

5. Penyinaran

Menurut ICRP tahun 1980, penyinaran di beri lambang X, yaitu hasil bagi antara
nilai absolute muatan total ion (dQ) dengan salah satu tanda dari semua ion yang
terbentuk di udara dalam keadaan bila semua electron (negatron dan positron) yang di
bebaskan oleh foton, dalam salah satu elemen volume udara kering dengan massa dm.

X = dQ/dm

Mempunyai satuan C/kg udara (SI) atau Roentgen ® (sebelum SI).
1 R = 2,58 x 10-4 Coulomb/kg = 1/(4,8 x 10-10) pasangan ion/cm3 udara, maka:

1R= 87,7 erg/gram udara = 95 erg/gram jaringan lunak.

6. Efek Biologi dari Radiasi

Dampak radiasi umumnya tidak langsung terdeteksi, tetapi setelah melalui
beberapa waktu, karena sel biologi umumnya berusaha akan memperbaiki sendiri
bersama system kekebalan tubuh. Walaupun demikian, gejala pertama yang dapat
dirasakan adalah berbentuk rasa demam dan sakit kepala, akibat adanya perpindahan
panas (efek determinis), dan terdapat kemungkinan timbulnya kanker (efek non
determinis).

Sebenarnya di dalam sel akan terjadi dua proses yang utama yaitu proses ionisasi
dan proses biokimia. Prose ionisasi. Pada proses ionisasi, akan terjadi perpecahan ikatan
kimia (pembentukan ion) dari struktur kima sel, sehingga sel akan menjadi rusak. Proses
biokimia. Pada proses ini, ionisasi tidak langsung mengenai sel, melainkan bereaksi



dengan air, yang mengakibatkan pecahnya air menjadi H+ dan OH- dalam bentuk radikal
yang sangat reaktif. Senyawa radikal ini akan bereaksi dengan sel pada tubuh yang akan
menimbulkan kelainan struktur kimia, yang akan mengakibatkan kerusakan sel.

Dampak radiasi dapat di atasi sebagian dengan cara menjaga kondisi tubuh, yaitu
melalui gizi makanan yang baik, dan juga banyak mengkonsumsi makanan yang banyak
mengandung betakaroten, vitamin C, dan vitamin E. Beberapa contoh efek radiasi
terhadap organ manusia diperlihatkan dalam Tabel 12.5.

Tabel 12.5 Efek radiasi terhadap organ manusia

7. Proteksi Radiasi

Proteksi radiasi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknik yang
membahas tentang kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pemberian
perlindungan terhadap seseorang atau sekelompok orang dari kemungkinan akibat
negative dari radiasi pengion.

Tujuan proteksi radiasi adalah membatasi peluang terjadinya resiko stokastik dan
mencegah terjadinya efek non stokastik. Misalkan katarak pada lensa mata, dan
kerusakan sel kelamin yang mengakibatkan kemandulan merupakan efek non stokastik,
sedangkan efek genetic dianggap sebagai efek stokastik.

Berbagai cara dilakukan untuk melindungi seseorang terhadap efek negative
radiasi pengion diantaranya:

a. Pembatasan dosis



Pekerja radiasi tidak boleh berumur kurang dari 18 tahun dan wanita menyusui
tidak diijinkan bekerja di daerah yang berkontaminasi tinggi. Misalkan, Nilai Batas Dosis
(NBD) untuk penyinaran seluruh tubuh adalah 5000 mrem per tahun. NBD untuk
masyarakat umum (seluruh tubuh) adalah 500 mrem dalam setahun.

b. Pembagian daerah kerja

Daerah kerja dibedakan menjadi:
- daerah pengawasan, yaitu daerah yang memungkinkan seseorang menerima

dosis radiasi kurang dari 1500 mrem dalam satu tahun dan bebas kontaminasi,
- daerah pengendalian, yaitu daerah yang memungkinkan seseorang menerima

dosis radiasi 1500 mrem atau lebih dalam setahun.

c. Klasifikasi pekerja radiasi

Untuk pembatasan penyinaran dan monitoring, maka pekerja radiasi di golongkan
menjadi dua, yaitu: kategori A, untuk mereka yang dapat menerima dosis sama dengan
atau lebih dari 1500 mrem per tahun, dan kategori B, yaitu mereka yang mungkin
menerima dosis lebih kecil dari 1500 mrem per tahun.

d. Pemeriksaan dan pengujian perlengakapan

Pemeriksaan dan pengujian perlengakapan proteksi radiasi dan alat ukur radiasi.

e. Pengendalian bahaya radiasi

Pengendalian bahaya radiasi melalui pembatasan waktu kerja (bekerja sesingkat
mungkin: Dosis = laju dosis x waktu) pengendalian jarak kerja (bekerja sejauh mungkin,
laju dosis x jarak2 = konstan) dari sumber radiasi, dan penggunaan penahan radiasi
(sehelai kertas untuk radiasi alfa, aluminium atau plexiglass untuk radiasi beta, dan
timbale untuk radiasi gamma dan sinar X).
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