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Abstrak 

Telah dilakukan pemodelan pesawat Linac Varian untuk memperoleh Percentage Depth Dose dan profil 

menggunakan variasi gantri 0°,15°, 30°, 45° pada sumbu vertikal terhadap permukaan, luas lapangan 

10x10cm2, berkas foton 4 MV dan simulasi Monte Carlo. Percentage Depth Dose dan profil ini 

menggambarkan distribusi dosis dalam suatu phantom air berukuran 40x40x40 cm3, perubahan gantri ini 

merupakan salah satu faktor yang menentukan distribusi dosis sampai ke pasien Hasil penelitian menunjukan 

perubahan Dmax pada Percentage Depth Dose yang dipengaruhi oleh perubahan sudut gantri 

mengakibatkan penambahan luas daerah build up sehingga dapat dipakai untuk terapi pada daerah yang 

dalam. Dan hasil grafik profil yang diperoleh menunjukan ketidak simetrisan pada daerah kuadran positif 

memiliki distribusi dosis yang lebih sedikit dibanding kuadran negatif serta adanya kemiringan permukaan 

sehingga hal ini dapat dimanfaatkan untuk beberapa kasus terapi yang memerlukan kedalaman dan 

kemiringan tertentu, perhitungan dosis lebih akurat dan dapat meminimalisir efek samping. 

Kata-kata kunci: Pesawat Linac Varian, Percentage Depth Dose, Profil, Gantri, dan Monte Carlo.  

PENDAHULUAN  

Kanker adalah perubahan sel yang mengalami pertumbuhan tidak normal, cepat tidak terkendali dan 

termasuk jenis penyakit yang paling ditakuti [1], Radioterapi merupakan jenis pengobatan kanker yang 

menggunakan radiasi, sumber radiasi dapat diperoleh dari sinar buatan atau alamiah. Salah satu alat yang 

digunakan dalam radioterapi yaitu pesawat Linac (Linear Accelerator) yang berfungsi untuk mempercepat 

partikel bermuatan Pada terapi radiasi dosis maksimum yang didapat harus tepat pada jaringan kanker dan 

jaringan sehatnya mendapat dosis yang sangat rendah untuk menghindari efek samping pada jaringan sehat, 
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 maka sebelum proses terapi dilakukan kalibrasi dan planning system terhadap pesaat linac dengan 

menggunakan pemodelan Monte carlo. 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Agung Nugroho Oktavianto pada tahun 2010 dengan 

menggunakan pesawat Linac electa precise dengan variasi gantri, variasi luas lapangan, berkas sinar X 6 MV, 

dengan rekontruksi TPS dan simulasi monte carlo dan disaran kan untuk sudut tertentu tidak boleh melebihi 

luas lapangan 15x15 cm2 dan 30x30 cm2[2], sehingga saya menggunakan perbaruan dengan menggunakan 

luas lapangan 10x10 cm2.   

 

TEORI 

Pesawat Linac merupakan alat yang digunakan untuk mempercepat partikel yang digunakan untuk 

pengobatan kanker menggunakan sumber radiasi dengan prinsip memberikan dosis makisimum pada sel 

kanker dan seminimal mungkin pada sel sehat yang berada disekitarnya [3]. 

 

 

 

Gambar 1. Linear Accelerator  [4] 

berkas foton maka berkas elektron berenergi tinggi tersebut dilewatkan pada target. Pengereman oleh 

target pada elektron yang dipercepat menghasilkan Bremsstrahlung. Bremsstrahlung adalah foton dengan 

spektrum energi yang kontinu. Penciptaan foton mempunyai intensitas yang tinggi pada arah sumbu target. 

Maksimum energi foton akan sama dengan energi elektron datang yang ditembakkan ke target. Foton tersebut 

akan diteruskan melewati Primary collimator menuju bagian carrousel. Bagian carrousel akan mengeluarkan 

alat filter pemerata (flattering filter). filter pemerata (flattering filter) yang terbuat dari baja anti karat 

bertujuan mencapai kerataan (flatness) yang diperlukan. Kemudian foton hasil pemerata diteruskan ke ion 

chamber untuk membentuk dosis foton dalam jumlah Monitor Unit (MU). Lalu diteruskan ke secondary 

collimator untuk lebih mendapatkan foton dalam MU yang flat. Hasil akhir foton akan keluar dari bagian 

pada Linac yang disebut gantri, yang berotasi sekitar pasien. 

Monte Carlo (MC) adalah suatu metode yang menggunakan prinsip bilangan random sehingga sangat 

cocok digunakan untuk mensimulasikan interaksi partikel yang bersifat stokastik.  Monte Carlo 

menggambarkan kehidupan partikel, mulai dari partikel itu lahir, hidup hingga mati. Salah satu program yang 

menggunakan metode monte carlo itu EGS Code System Dengan versi baru yaitu EGSnrc, EGSnrc ini cukup 

mudah dipergunakan dengan adanya Graphical User Interface (GUI)[5]. EGSnrc ini memiliki beberapa User 

Code, diantaranya BEAMnrc untuk simulasi transport partikel pada geometry treatment head radiation dan 

ISBN: 978-602-61045-0-2 758



                                                    PROSIDING SNIPS 2016    

                                                               21-22 JULI 2016 

 DOSXYZnrc  untuk pemodelan transport partikel pada elemen volem (voxel) phantom yang telah disiapkan 

dalam arah 3D.  

Pembuatan head linac dapat dilakukan pada software BEAMnrc pengolahan outputnya menggunakan 

BEAMDP, BEAMDP dapat digunakan untuk analisis output dari hasil running BEAMnrc yang berupa data 

phase space file (phsp). DOSXYZnrc dapat digunakan untuk mendesain phantom untuk melihat bagaimana 

distribusi dosis pada phantom. Lalu melakukan survai parameter dalam penelitian ini digunakan variasi sudut 

gantri untuk melihat pengaruh sudut gantri terhadap distribusi dosis. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Telah dibuat desain head linac varian energi foton 4 MV, luas lapangan 10x10 cm2, dan variasi gantri 0°, 

15°, 30°, dan 45° dengan menggunakan program BEAMnrc lalu disimulasikan sehingga memerlukan history 

partikel dan waktu  

Tabel 1. Waktu Simulasi Head Linac  

Simulasi History partikel Waktu simulasi keterangan 

Head Linac bagian 1 100 Juta 20,526 jam Serial 1 core 

Head Linac bagian 1 600 Juta 123,156 jam Serial 1 core 

Head Linac bagian 1 300 Juta 61,578 jam Serial 1 core 

Head Linac bagian 2 3,3 milyar 
41,3 jam / 1,7 hari 

 
Serial 8 Core parallel 

Total Head Linac 4,3 milyar 10 hari 
 

 

Tabel 2. Waktu Simulasi Phantom 

Simulasi History partikel Waktu Simulasi Keterangan 

Phantom dengan arah 

Gantri 0 derajat 
1 Milyar 1,5 jam Serial 8 Core parallel 

Phantom dengan arah 

Gantri 15 derajat 
1 Milyar 1,5 jam Serial 8 Core parallel 

Phantom dengan arah 

Gantri 30 derajat 
1 Milyar 1,5 jam Serial 8 Core parallel 

Phantom dengan arah 

Gantri 45 derajat 
1 Milyar 1,5 jam Serial 8 Core parallel 

 

Sehingga didapat distribusi fluence dan energi fluence sebagai karaktristik berkas foton karakteristik 

inilah yang tidak dapat dilihat pada pengukuran langsung  

ISBN: 978-602-61045-0-2 759



                                                    PROSIDING SNIPS 2016    

                                                               21-22 JULI 2016 

 

-15 -10 -5 0 5 10 15

0

20

40

60

80

100

F
lu

e
n
c
e

 R
e
la

ti
f 

(%
)

Posisi Sumbu-x (cm)

 

Gambar 2. Fluence terhadap posisi 
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Gambar 3. Energi Fluence terhadap posisi 

Pembuatan phantom dengan ukuran 40x40x40 cm3 berisi air(H2O) dengan menggunakan DOSXYZnrc 

dan perubahan gantri sehingga dapat memperoleh hasil Percentage Depth Dose untuk sumbu z dan profil  

untuk sumbu X-Y sehingga didapat kurva berikut:  
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Gambar 4.PDD dengan perubahan gantri 

dari grafik diatas dapat dilihat perubahan dosis maksimal terhadap kedalaman terlihat perubahan yang 

cukup mencolok agar lebih mudah dapat kita lihat dalam table berikut: 

 

 

Tabel 2. Perubahan Sudut terhadap dosis maksimum 

No Sudut (°) Dmax (cm) 

1 0 0,6 

2 15 5 

3 30 11 

4 45 15 

 

Hasil penelitian menunjukan perubahan Dmax pada Percentage Depth Dose yang dipengaruhi oleh 

perubahan sudut gantri mengakibatkan penambahan luas daerah build up sehingga dapat dipakai untuk terapi 

pada daerah yang dalam. 
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Gambar 5. Profil dengan perubahan gantry 

 

Hasil grafik profil yang diperoleh menunjukan ketidak simetrisan pada daerah kuadran positif memiliki 

distribusi dosis yang lebih sedikit dibanding kuadran negatif serta adanya kemiringan permukaan sehingga 

hal ini dapat dimanfaatkan untuk beberapa kasus terapi yang memerlukan kedalaman dan kemiringan 

tertentu, 

 

Pada kenyataannya beberapa kasus dalam radioterapi tidak hanya memerlukan penyinaran yang rata atau 

datar beberapa kasus memerlukan kemiringan tertentu untuk melindungi jaringan sehat atau karena sel kanker 

berada pada darah yang sulit dijangkau dan berada di dekat organ penting sehingga data ini dapat digunakan 

sebagai data pembanding dalam radioterapi. 

KESIMPULAN 

Pembuatan desain head Linac dengan menggunakan energy photon 4 MV model pesawat Linac Varian 

Clinac iX, luas lapangan 10x10 cm2, yang head linac nya disimulasikan menggunakan program BEAMnrc , 

dan menggunakan phantom air berukuran 40x40x40 cm3 yang disimulaskan menggunakan DOSXYZnrc. 

Dengan variasi gantry 0°, 15°, 30°,45°,60° mengakibatkan penambahaan kedalaman dmax pada PDD dan 

mengakibatkan ketidak simetrisan sumbu utama pada profil sehingga dapat dimanfaatkan untuk kasus 

penyinaran pada daerah miring untuk melindungi jaringan sehat atau mengurangi resiko. 

UCAPAN TERIMA KASIH  

Penulis mengucapkan terima kasih kepada  Jurusan Fisika fakultas sains dan tekologi yang telah 

membiayai oleh dana penelitian tugas akhir dan Roger Soh dari School of Physical and Mathematical 

Sciences, Nanyang Technological University Singapore atas data sheet Linac Varian Clinac IX. 

 

ISBN: 978-602-61045-0-2 762



                                                    PROSIDING SNIPS 2016    

                                                               21-22 JULI 2016 

 REFERENSI 

 

1. Ericka, W and George, R. Radiaton- Induced Lung Injury. Strategies for Reducing Therapeutic 

Dosage. Parkhurst : P.A Management, 2006. 

2. Oktavianto, Agung Nugroho. Pengukuran dan Simulasi Monte Carlo Persentase Dosis Kedalaman 

Berkas Sinar X 6 MV Jatuh Pada Bidang Miring: Verifikasi TPS. Depok : Universitas Indonesia, 

2010. 

3. Podogorsak, E.B. Chapter 5 Treatment Machines for External Beam Radiotherapy. Canada : 

Departement of Medical Physics McGiil University health Center. 

4. Anonim. 2013. The Radiology information resource for patients. Radiology.org.  

5. Kawrakow, I.et.al. 2013. The EGSnrc Code System: Monte Carlo Simulation of Electron and Photon 

Transfort. National Research Council of Canada. 

 

ISBN: 978-602-61045-0-2 763




