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Abstrak 

Salah satu tahapan penting dalam perhitungan dosis pada radioterapi dengan menggunakan algoritma 
Monte Carlo (MC) adalah tahapan commissioning. Tahapan ini bertujuan untuk memvalidasi model virtual 
Linac yang telah dibangun dengan menggunakan algoritma MC terhadap Pesawat Linear Accelerator 
(Linac) yang sebenarnya. Pada penelitian ini dilakukan kalibrasi model virtual pesawat Linear Accelerator 
Varian Clinac iX foton beam 10 MV. Pembuatan model virtual Linac menggunakan data karakteristik 
treatment head pesawat Linac Varian Clinac iX yang berada di Tan Tock Seng Hospital (TTSH), Singapura. 
Proses commissioning ini dilakukan 2 tahap yakni pemdolan virtual Linac dan simulasi pada phantom air. 
Tahap awal, dilakukan dengan menggunakan BEAMnrc/EGSnrc code system. Model Linac ini dilengkapi 
dengan 60 pasang Multileaf Colimator (MLC). Pembuatan model virtual Linac dibagi menjadi 2 bagian yaitu 
patient dependent component dan patient independent component. Pembagian ini bertujuan untuk 
mereduksi waktu simulasi yang dibutuhkan jika simulasi dilakukan menggunakan field size yang berbeda. 
Selanjutnya, model virtual Linac yang telah dibuat digunakan untuk menghitung Percentage Depth Dose 
(PDD) dan profil dosis di phantom air (water phantom) yang berukuran 40x40x40 cm3 menggunakan 
simulasi Monte Carlo pada BEAMnrc/DOSXYZnrc dengan variasi energi elektron awal 10.1 MeV, 10.2 MeV, 
10.3 MeV dan 10.4 MeV. Field size 10x10 cm2 dan Source to Surface Distance (SSD) 100 cm. Tahap akhir, 
hasil simulasi kemudian dibandingkan dengan pengukuran, jika deviasi < 5% maka model virtual Linac yang 
dibuat dikatakan telah terkalibrasi. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa energi elektron awal 10.3 MeV 
memiliki deviasi yang paling kecil yaitu PDD 1.07 %, Dmax  4.16 % dan profil dosis 4.56 %. Sehingga model 
virtual Linac ini terkalibrasi dengan energi elektron awal 10.3 MeV. 

Kata-kata kunci: Commissioning, Monte Carlo, EGSnrc User Code 

Pendahuluan 

Kanker adalah sel yang tumbuh secara tidak 
normal atau terus menerus dan tidak terkendali, 
dapat merusak jaringan di sekitarnya serta dapat 
menjalar ke tempat lain yang jauh dari asalnya 
yang disebut metastatis, sel kanker bersifat 
ganas dan dapat menyebabkan kematian, 
berasal atau tumbuh dari setiap sel di tubuh 
manusia [1]. Angkat kematian yang disebabkan 
penyakit kanker masih sangat tinggi, 
berdasarkan data World Health Organization 
(WHO) pada tahun 2012 terdapat 8.2 juta jiwa 
penduduk dunia meninggal akibat penyakit 
kanker [2], sehingga diperlukan suatu 
penanganan terhadap penyakit kanker ini.  

Dalam dunia medis, terdapat tiga modalitas 
yang dapat dilakukan untuk menangani masalah 
penyakit kanker yaitu Operasi, Kemoterapi dan 
Radioterapi [3]. Pada penelitian ini difokuskan 
tentang penanganan penyakit kanker dengan 
Radioterapi khususnya External Beam Radiation 
Therapy (EBRT) dengan sumber radiasi 
diletakan di luar tubuh pasien. 

Sumber radiasi yang digunakan dibangkitkan 
dari pesawat Linac. Sebelum treatment 
dilakukan langsung ke pasien maka terlebih  

dahulu dilakukan proses planning, pada proses 
tersebut salah satu hal yang dilakukan adalah 
membuat model virtual Linac yang akan 
digunakan dan proses commissioning yaitu 
suatu proses untuk mengecek apakah model 
Linac yang dibuat sudah sesuai dengan pesawat 
Linac yang sebenarnya atau belum. Proses 
pengecekan dilakukan dengan melihat deviasi 
hasil simulasi dengan pengukuran, jika deviasi  < 
5 % maka model virtual Linac yang dibuat 
dikatakan telah terkalibrasi dan proses 
commissioning telah selesai. 

Teori 

Linear Accelerator (Linac) merupakan 
perangkat umum yang digunakan untuk 
treatment kanker menggunakan sumber radiasi 
eksternal dengan memberikan dosis maksimum 
pada sel kanker dan seminimal mungkin pada 
sel normal yang berada di sekitarnya [4]. 
Komponen utama untuk head Linac modern 
mode foton diantaranya target, primary 
collimator, flattening filter, ionization chamber, 
Upper jaws, Lower jaws dan MLC. 
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Gambar 1 Linear Accelerator [5] 

Foton dihasilkan dengan cara menumbukkan 
elektron berenergi tinggi ke target, elektron yang 
memiliki energi kurang dari 15 MeV jika 
bertumbukkan dengan target dengan nomor 
atom Z tinggi hanya dapat menghasilkan foton 
15 MV dan elektron yang memiliki energi lebih 
dari 15 MeV dapat menghasilkan foton lebih dari 
15 MV dengan menggunakan nomor atom Z 
target yang rendah [5]. Profil dosis yang 
dihasilkan memiliki intensitas yang tidak merata, 
hal ini dapat diatasi dengan memasang flattening 
filter [6]. MU dihitung oleh ionization chamber 
dan pengaturan field size menggunakan JAWS. 
Adapun MLC digunakan untuk mengatur bentuk 
foton yang sesuai dengan bentuk kanker yang 
akan diradiasi. 

Monte Carlo (MC) adalah suatu metode yang 
menggunakan prinsip bilangan random sehingga 
sangat cocok digunakan untuk mensimulasikan 
interaksi partikel yang bersifat stokastik. Metode 
Monte Carlo telah banyak digunakan dalam 
bidang fisika medis sejak 50 tahun terakhir, 
paper pertama tentang Monte Carlo telah 
dipublikasikan oleh Bentley et al (1967) di 
Physics in Medicine and Biology (PMB) yang 
membahas tentang aplikasi Metode Monte Carlo 
untuk menghitung respon detektor NaI yang 
digunakan untuk mengukur spektrum energi dari 
berkas foton bremstrahlung pada radioterapi [7]. 
Monte Carlo menggambarkan kehidupan partikel, 
mulai dari partikel itu lahir, hidup hingga mati.  

Elektron Gamma Shower (EGS) adalah suatu 
software yang menggunakan algoritma Monte 
Carlo, dikembangkan oleh National Research 
Council (NRC) di Canada. EGSnrc terbagi 
menjadi dua yaitu BEAMnrc dan DOSXYZnrc, 
untuk mengolah output dari BEAMnrc 
menggunakan BEAMDP dan untuk mengolah 
output DOSXYZnrc menggunakan statdose [8]. 

Hasil dan diskusi 

Energi dan distribusi fluence yang diproduksi 
oleh Linac adalah karakteristik penting pada 
foton, karena distribusi dosis bergantung pada 
karakteristik ini. Informasi detail tentang 
karakteristik foton sangat sulit didapat dari 
pengukuran langsung karena keterbatasan 
detektor dan juga kondisi Linac klinis yang telah 
terpasang tetap sehingga sulit untuk melakukan 
pengukuran karakteristik ini. Energi elektron 
awal yang digunakan pada model virtual Linac 
divariasikan pada 10.1 MeV, 10.2 MeV, 10.3 
MeV dan 10.4 MeV. Berikut ini adalah informasi 
tentang jumlah partikel dan waktu simulasi yang 
dibutuhkan untuk energi elektron awal 10.3 MeV. 

Tabel 1 Informasi jumlah partikel dan waktu 
simulasi yang dibutuhkan* 

History 
Partikel 

Waktu 
simulasi 

Head Linac Part 1 450 juta 51.825 jam 

Head Linac Part 2 4.2 Milyar 278.137 jam 

Phantom 1 Milyar 10 jam 

Total waktu simulasi 339.962 jam 

*energi elektron 10.3 MeV, field size 10 x 10 cm2

dan SSD 100 cm 

Berikut ini adalah karakteristik foton beam 10 MV 
pada pesawat Linac varian Clinax iX pada 
variasi energi elektron awal.  

-15 -10 -5 0 5 10 15
0,000000

0,000002

0,000004

0,000006

0,000008

0,000010

0,000012

Flu
en

ce
 (p

art
ike

l/c
m2 )

Posisi Sumbu Y (cm)

 10.1 MeV
 10.2 MeV
 10.3 MeV
 10.4 MeV

Gambar 2 Grafik fluence terhadap posisi sumbu 
Y untuk variasi energi elektron awal pada field 
size 10x10 cm2. 
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Gambar 3 Grafik energi fluence terhadap posisi 
sumbu Y untuk variasi energi elektron awal pada 
field size 10x10 cm2. 
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Gambar 4 Grafik distribusi spektral terhadap 
energi elektron awal. 
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Gambar 4 Grafik distribusi energi fluence vs 
energi elektron awal  

Berikut ini adalah perbandingan PDD antara 
hasil simulasi Monte Carlo dan pengukuran 
dengan variasi energi elektron awal. 
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Gambar 5 Grafik perbandinga PDD hasil 
simulasi Monte Carlo dengan pengukuran untuk 
variasi energi elektron awal pada SSD = 100 cm 
dan field size 10 x 10 cm2 

      Berdasarkan Gambar 6, dosis pada daerah 
build up yaitu pada kedalaman 0 sampai Dmax 
terlihat mengalami peningkatan dengan cepat, 
hal ini dikarenakan elektron yang dihasilkan dari 
hasil interaksi antara foton dengan udara dan 
seluruh bagian kepalan Linac memiliki 
jangkauan yang lebih pendek dibanding foton 
dan lebih banyak mengalami interaksi dengan 
material penyusun phantom. Sehingga pengaruh 
kontaminasi elektron menjadi lebih dominan 
terhadap kontribusi dosis pada daerah 
permukaan. Adapun untuk dosis pada daerah 
fall off  yaitu daerah dosis setelah Dmax terlihat 
mengalami penurunan karena adanya deposisi 
energi foton pada kedalaman phantom. 
Pengaruh variasi energi elektron awal terhadap 
PDD, hasil simulasi Monte Carlo untuk nilai Dmax 
cenderung tidak mengalami perubahan (10.1 
MeV Dmax = 2,3 cm, 10.2 MeV Dmax = 2,1 cm, 
10.3 MeV Dmax = 2,3 cm, dan 10.4 MeV Dmax = 
2,3 cm). Adapun dosis pada daerah fall off 
cenderung mengalami peningkatan, hal ini 
karena variasi energi elektron awal yang lebih 
besar akan menghasilkan foton dengan energi 
yang besar pula sehingga energi yang ditransfer 
dari foton ke elektron pada materi penyusun 
phantom juga semakin besar, akibatnya elektron 
sekunder yang dihasilkan memiliki lintasan yang 
lebih panjang yang meningkatkan Dmax dan 
dosis pada daerah fall off. Adapun deviasi PDD 
dan Dmax hasil simulasi Monte Carlo dengan 
pengukuran ditunjukkan pada tabel 2.  

Tabel 2 Deviasi antara hasil simulasi dengan 
pengukuran 

Deviasi 

10.1 10.2 10.3 10.4 

PDD 1.74 % 1.30 % 1.07% 1.12 % 

Dmax 4.16 % 12.50 % 4.16 % 4.16 % 

Dmax 
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Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa deviasi yang 
paling kecil untuk PDD dan Dmax adalah pada 
energi elektron awal 10.3 MeV.  
       Berikut ini adalah perbandingan profil dosis 
hasil simulasi Monte Carlo dengan pengukuran 
pada energi 10.3 MeV dan menghasilkan deviasi  
4.56 %. 
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Gambar 6 Grafik perbandingan profil dosis hasil 
simulasi Monte Carlo dan pengukuran untuk 
energi awal elektron 10.3 MeV  pada field size 
10 x 10 cm2 dan kedalaman d = 10 cm 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh maka 
dapat disimpulkan bahwa model virtual Linac 
Varian Clinac iX Foton Beam 10 MV yang dibuat 
telah terkalibrasi dengan rata-rata deviasi 3.26 % 
pada energi elektron awal 10.3 MeV. Model ini 
kemudian dapat digunakan untuk simulasi 
treatment terhadap pasien.  
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