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Abstrak 

Radioterapi adalah tindakan pengobatan yang memanfaatkan radiasi pengion untuk mematikan sel kanker 

pada pasien disertai upaya meminimalkan kerusakan jaringan sehat. Perencanaan terapi dan pemberian 

dosis yang tepat akan menentukan keberhasilan radioterapi. AAPM (American Association of Physicists in 

Medicine) merekomendasikan bahwa dosis keluaran berkas oleh mesin berada pada jangkauan 

ketidakakuratan ±2-3%. Dengan demikian diperlukan suatu jaminan mutu dan kendali mutu berkas radiasi 

secara berkala guna mencapai keberhasilan pengobatan secara maksimal. Oleh karena itu, tulisan ini 

bertujuan untuk menganalisis nilai dosis keluaran berkas foton dan elektron pesawat Linac Electa Precise 

5991 milik Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung berdasarkan Code of Practice IAEA TRS 

398. Dosis keluaran berkas foton energi 6 MV dan 10 MV, diperoleh masing-masing 1.0018 cGy/MU dan 

1.0030 cGy/MU dengan deviasi masing-masing adalah 0.18% dan 0.30%. Sedangkan untuk berkas elektron 

energi 6 MeV, 8 MeV, 10 MeV, 12 MeV, dan 15 MeV, diperoleh nilai masing-masing 0.9994 cGy/MU, 0.9987 

cGy/MU, 1.0003 cGy/MU, 1.0010 cGy/MU, dan 0.9987 cGy/MU dengan deviasi masing-masing adalah 0.06 

%, 0.13%, 0.03%, 0.19%, dan 0.13%. Deviasi yang terjadi telah memenuhi batas toleransi yang 

direkomendasikan AAPM.  

Kata-kata kunci: Dosis keluaran, berkas foton, berkas elektron, Linac, TRS 398 

PENDAHULUAN 

Radioterapi adalah suatu tindakan pengobatan dengan menggunakan sumber radiasi pengion sebagai 

upaya mematikan atau menghentikan kemampuan reproduksi sel tumor di dalam tubuh pasien, disertai upaya 

membatasi kerusakan jaringan sehat dalam lapangan radiasi sehingga tidak mengganggu kualitas hidup 

pasien. Sekitar tahun 1950, sebagian besar penyinaran radioterapi eksternal dilakukan dengan menggunakan 

berkas sinar x pada tegangan hingga 300 kVp. Pada perkembangan selanjutnya terjadi peningkatan energi 

radiasi dengan memanfaatkan unit Cobalt-60. Pada tahun 1960 secara bertahap unit penyinaran kilovoltage 

konvensional tidak lagi digunakan sepenuhnya, yakni hanya bergantung dari kasus yang dihadapi [1]. Sejak 

dekade 1970-an, unit penyinaran mulai beralih pada akselerator linear (Linear Accelerator, Linac) energi 

tinggi yang memiliki multienergi berkas foton dan elektron, yaitu berkisar 6 – 18 MV untuk foton dan 4 – 22 

MeV untuk elektron.  

Dosis radiasi yang berasal dari radiasi pengion dan diberikan pada sel tumor harus terdistribusi secara 

merata atau homogen sesuai dengan aturan ICRU (International Commission on Radiation Units and 

Measurements) yaitu dosis maksimum dalam rentang 95% – 107%. Perencanaan terapi dan pemberian dosis 
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 yang tepat akan menentukan keberhasilan pengobatan tersebut. AAPM (American Association of Physicists 

in Medicine) merekomendasikan bahwa dosis serap oleh tumor diperbolehkan berada pada jangkauan 

ketidakakuratan ±5% sedangkan dosis keluaran oleh mesin berada pada jangkauan ketidakakuratan ±2-3% 

[2]. Dengan demikian diperlukan suatu jaminan mutu (Quality Assurance, QA) dan kendali mutu (Quality 

Control, QC) berkas radiasi secara berkala guna mencapai keberhasilan pengobatan secara maksimal. 

Oleh karena itu pada tulisan ini akan dikaji nilai dosis keluaran berkas foton dan elektron pesawat Linac 

Electa Precise 5991 milik Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung berdasarkan Code of 

Practice IAEA TRS 398 sebagai bagian dari kalibrasi bulanan serangkaian QA dan QC berkas radiasi. 

Masalah yang diangkat dibatasi untuk tinjauan berkas keluaran foton berenergi 6 MV dan 10 MV serta berkas 

keluaran elektron berenergi 6 MeV, 8 MeV, 10 MeV, 12 MeV, dan 15 MeV. 

 

DASAR TEORI 

Akselerator Linear (Linear Accelerator/Linac) 

Akselerator Linear (Linear Accelerator/Linac), merupakan salah satu perangkat utama dalam radioterapi 

yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi untuk mempercepat partikel 

bermuatan seperti elektron energi tinggi melalui tabung linear. Tabung tersebut dapat menghasilkan variasi 

energi melalui pemandu gelombang pemercepat (accelerating waveguide) pada kondisi hampa udara. Tabung 

tersebut merupakan tabung penghantar yang terdiri dari susunan sel-sel berupa rongga-rongga yang terbuat 

dari tembaga. Ke dalamnya disalurkan gelombang mikro (microwave) yang dibangkitkan oleh magnetron. 

Pada pesawat Linac tertentu selain magnetron masih diperlukan klystron. Variasi energi tinggi sinar elektron 

yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mengobati tumor dengan kedalaman yang berbeda-

beda. Selain itu laju dosis (dose rate) nominal yang dihasilkan Linac bernilai hingga 400 Monitor Unit (MU) 

per menit atau lebih [3]. 

Petunjuk Pelaksanaan IAEA TRS 398 

Pada tahun 2000, IAEA (Internatinal Atomic Energy Agency) mempublikasikan protokol kalibrasi terbaru 

yaitu TRS (Technical Report Series) No.398. Protokol ini menggantikan protokol IAEA TRS 277 yang telah 

ada sebelumnya. Perkembangan TRS 398 bersamaan dengan perkembangan protokol AAPM TG 51. 

Sehingga, dua protokol ini memiliki persamaan-persamaan dasar yang sama dan keduanya berbasis pada hasil 

kalibrasi dosis serap di air oleh dosimeter kamar pengion untuk berkas Cobalt-60 [4]. 

Persamaan dasar untuk menentukan dosis serap di air untuk suatu berkas dengan kualitas 𝑄 menurut 

protokol IAEA TRS 398 diberikan oleh persamaan berikut: 

 𝐷𝑤,𝑄 = 𝑀𝑄𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
𝑘𝑄,𝑄0

 (1)  

dengan 𝐷𝑤,𝑄 adalah dosis serap di air untuk suatu berkas dengan kualitas 𝑄 yang dipilih pengguna pada suatu 

kedalaman tertentu, 𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
 adalah faktor kalibrasi kamar pengion yang berhubungan dengan dosis serap di 

air untuk kualitas berkas referensi 𝑄0, 𝑘𝑄,𝑄0
 adalah faktor koreksi perbedaan antara respon dosimeter ionisasi 

dalam kualitas berkas yang digunakan sebagai kalibrasi dosimeter (Co-60) terhadap kualitas berkas yang 

ditinjau, dan 𝑀𝑄 adalah hasil pembacaan dosimeter kamar pengion yang telah dikoreksi secara total. Nilai 𝑀𝑄 

diberikan oleh persamaan: 

 𝑀𝑄 = 𝑀1ℎ𝑝𝑙𝑘𝑇𝑃𝑘𝑒𝑙𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑙𝑘𝑠 (2) 

dengan 𝑀1 adalah hasil pembacaan dosimeter pada tegangan operasi 𝑉1, ℎ𝑝𝑙 adalah faktor koreksi laju 

elektron di dalam plastik yang dibandingkan dengan laju elektron di dalam air, bila pengukuran dilakukan di 

fantom air maka nilai ℎ𝑝𝑙 adalah 1, 𝑘𝑇𝑃 adalah faktor koreksi temperatur dan tekanan udara terhadap keadaan 

referensi 20℃ dan 101.3 𝑘𝑃𝑎, besarnya koreksi ini dapat ditentukan dengan persamaan berikut: 

 𝑘𝑇𝑃 =
𝑃0(273.2+𝑇)

𝑃(273.2+𝑇0)
 (3) 

𝑘𝑒𝑙𝑒𝑐 adalah faktor kalibrasi elektrometer (bernilai 1 untuk unit tunggal), 𝑘𝑝𝑜𝑙 adalah faktor koreksi respon 

dosimeter ionisasi terhadap efek pergantian polaritas yang diberikan pada detektor dan dapat ditentukan 

melalui persamaan berikut: 

 𝑘𝑝𝑜𝑙 =
|𝑀+|+|𝑀−|

2|𝑀|
 (4) 

dengan 𝑀+ adalah pembacaan saat muatan positif terkumpul (pada polaritas positif), sedangkan 𝑀− adalah 

pembacaan saat muatan negatif terkumpul (pada polaritas negatif) dimana polaritas itu berada pada kabel 
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 collecting dosimeter ionisasi, dan M adalah pembacaan saat tegangan operasi dosimeter kamar pengion 

(polaritas negatif atau positif). Nilai M dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

 𝑀 =
𝑑𝑜𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔

𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠
 (5) 

Sementara itu faktor 𝑘𝑠 adalah koreksi respon dosimeter ionisasi terhadap kurang lengkapnya 

pengumpulan muatan pada ionisasi di udara (proses rekombinasi ion yang terjadi pada dosimeter kamar 

pengion). Nilai 𝑘𝑠 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

 𝑘𝑠 = 𝛼0 + 𝛼1 (
𝑀1

𝑀2
) + 𝛼2 (

𝑀1

𝑀2
)

2

 (6) 

dengan 𝛼0, 𝛼1, dan 𝛼2 adalah konstanta yang bergantung pada jenis berkas (pulsed atau pulsed scanned). 

Sedangkan 𝑀1 dan 𝑀2 adalah rasio pembacaan oleh dosimeter dengan monitor unit pada tegangan 𝑉1 dan 𝑉2. 

Secara matematis nilai 𝑀1 dan 𝑀2 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (5).  

 

METODE DAN PEMBAHASAN 

Kalibrasi Berkas Foton 

Dosimeter yang disarankan untuk dosimetri referensi pada foton energi tinggi adalah kamar pengion 

silindris (cylindrical ionization chambers). Sedangkan dosimeter kamar pengion keping sejajar (plane-

parallel chambers) hanya dapat digunakan untuk dosimetri relatif. Untuk berkas foton berenergi tinggi, titik 

referensi pengukuran dari kamar pengion silindris untuk tujuan kalibrasi pada laboratorium standar dan untuk 

pengukuran pada kondisi referensi adalah di sumbu pusat dosimeter tepatnya di pusat cavity volume. 

Sedangkan bila dosimeter yang digunakan adalah kamar pengion keping sejajar, titik referensi pengukuran 

berada pada permukaan bagian dalam (inner surface) dari entrance window. 

Sementara itu fantom yang direkomendasikan sebagai medium referensi untuk pengukuran dosis serap 

dan kualitas berkas pada berkas foton adalah fantom air. Fantom harus mencakup paling tidak 5 cm di semua 

sisi dari lapangan pengukuran di kedalaman tertentu dan juga harus mencakup paling tidak 5 g cm-2 di 

kedalaman maksimum pengukuran. Yang perlu diperhatikan juga dalam pengukuran dosis ini adalah 

karakteristik dosimeter yang kedap air atau tidak. Untuk dosimeter yang tidak kedap air, maka kamar pengion 

yang digunakan harus dilengkapi dengan lengan kedap air (waterproofing sleeves) yang terbuat dari PMMA, 

dan sebaiknya tidak lebih tebal dari 1 mm. 

Untuk foton energi tinggi yang dihasilkan oleh akselerator klinis, kualitas berkas ditentukan melalui rasio 

jaringan-fantom (tissue-phantom ratio), 𝑇𝑃𝑅20,10. Variabel tersebut merupakan rasio dosis serap pada 

kedalaman 20 cm dengan 10 cm pada fantom air, yang diukur dengan kondisi SCD konstan 100 cm dan pada 

lapangan 10 cm x 10 cm. 𝑇𝑃𝑅20,10 dapat ditentukan melalui hubungan sederhana sebagai berikut: 

 𝑇𝑃𝑅20,10 = 1.2661 𝑃𝐷𝐷20,10 − 0.0595 (7) 

dengan 𝑃𝐷𝐷20,10 adalah rasio dari dosis (dalam persen) pada kedalaman 20 cm dengan 10 cm untuk lapangan 

10 cm x 10 cm yang ditetapkan pada permukaan fantom dengan SSD 100 cm. 

Kondisi referensi yang harus dipenuhi untuk menentukan indeks kualitas berkas dan dosis serap pada air 

diberikan oleh tabel 6.I. dan 6.II. protokol IAEA TRS 398 [5]. 

Berdasarkan implementasi terhadap set up pengukuran di atas, diperoleh data-data sebagai berikut: 

Tabel 1. Keadaan dasar dan kondisi pengukuran untuk dua variasi energi berkas foton  

Parameter 
Energi Foton 

Satuan 
6 MV 10 MV 

Dose Rate 200 200 𝑀𝑈 𝑚𝑖𝑛−1 

Field Size 10 x 10 10 x 10 - 

𝑧𝑟𝑒𝑓 10 10 𝑔 𝑐𝑚−2 

𝑧𝑚𝑎𝑥 1.6 2.1 𝑔 𝑐𝑚−2 
𝑃𝐷𝐷20 38.9 45.6 % 

𝑃𝐷𝐷10 66.9 72.8 % 

SSD set-up 100 100 𝑐𝑚 

𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
 5.359 5.359 𝑐𝐺𝑦/𝑛𝐶 

Tekanan Terukur (𝑃) 101 101 % 

Tekanan Referesi (𝑃0) 101.3 101.3 % 

Temperatur Terukur (𝑇) 19.8 19.8 ℃ 

Temperatur Referesi (𝑇0) 20 20 ℃ 
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 Kelembapan Terukur 55 55 % 

Kelembapan Referesi 50 50 % 

Tegangan Polarisasi (𝑉1) 400 400 𝑉 

Tabel 2. Data bacaan elektrometer untuk dua variasi energi berkas foton  

Energi Foton Tegangan (V) Rataan Bacaan Elektrometer: �̅� (nC) 

6 MV 

+400 25.14 

+100 24.96 

-400 -25.13 

10 MV 

+400 27.57 

+100 27.25 

-400 -27.57 

Tabel 3. Nilai parameter-parameter kalibrasi dan faktor koreksi untuk dua variasi energi berkas foton  

Parameter 
Energi Foton 

Satuan 
6 MV 10 MV 

𝑃𝐷𝐷20,10 0.5815 0.6264 - 

𝑇𝑃𝑅20,10 0.6767 0.7336 - 

𝑘𝑄,𝑄0
 0.9904 0.9823 - 

𝑘𝑇𝑃 1.0023 1.0023 - 

𝑘𝑒𝑙𝑒𝑐 1.0000 1.0000 - 

𝑘𝑝𝑜𝑙 0.9998 1.0000 - 

𝑉1 +400 +400 V 

𝑉2 +100 +100 V 

𝑉1/𝑉2 4 4 - 

𝛼0 1.0220 1.0220 - 

𝛼1 -0.3632 -0.3632 - 

𝛼2 0.3413 0.3413 - 

𝑀1 0.1257 0.1378 𝑛𝐶/𝑀𝑈 

𝑀2 0.1248 0.1362 𝑛𝐶/𝑀𝑈 

𝑘𝑠 1.0024 1.0039 - 

𝑀𝑄 0.1263 0.1387 𝑛𝐶/𝑀𝑈 

𝐷𝑤,𝑄𝑧𝑟𝑒𝑓
 0.6702 0.7301 𝑐𝐺𝑦/𝑀𝑈 

 

Dengan demikian, nilai dosis keluaran berkas foton pesawat Linac di kedalaman maksimum yang menjadi 

objek pengukuran untuk dua variasi energi berbeda dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

 𝐷𝑤,𝑄𝑧𝑚𝑎𝑥
= 100 (

𝐷𝑤,𝑄𝑧𝑟𝑒𝑓

𝑃𝐷𝐷𝑧𝑟𝑒𝑓

) (8) 

 Tabel 4. Dosis serap untuk dua variasi energi berkas foton   

Energi Foton 𝐷𝑤,𝑄𝑧𝑚𝑎𝑥
(𝑐𝐺𝑦/𝑀𝑈) Standar Deviasi (%) 

6 MV 1.0018 0.18 

10 MV 1.0030 0.30 

Kalibrasi Berkas Elektron 

Dosimeter yang disarankan untuk dosimetri referensi pada elektron energi tinggi adalah kamar pengion 

keping sejajar. Dosimeter ini dapat digunakan untuk semua nilai indeks kualitas berkas elektron dan 

direkomendasikan bila nilai indeks kualitas berkas elektron 𝑅50 < 4 g cm-2. Sedangkan dosimeter kamar 

pengion silindris direkomendasikan bila nilai indeks kualitas berkas elektron 𝑅50 ≥ 4 g cm-2. 

Untuk elektron energi tinggi, kualitas berkas ditentukan oleh kedalaman di dalam air saat dosis serap 

bernilai 50% dari dosis serap maksimum, yaitu variabel 𝑅50. 𝑅50 diukur pada nilai SSD konstan 100 cm dan 

pada ukuran lapangan 10 cm x 10 cm untuk 𝑅50 ≤ 7 g cm-2 dan untuk 𝑅50 > 7 g cm-2 ukuran lapangan paling 

tidak 20 cm x 20 cm. Bila dosimeter yang digunakan adalah dosimeter kamar pengion, maka kuantitas 

pengukuran yang didapat adalah 𝑅50,𝑖𝑜𝑛, yaitu kedalaman di dalam air saat arus ionisasi bernilai 50% dari 

nilai maksimumnya. Oleh karena itu, nilai ini perlu dikonversi menjadi 𝑅50 menggunakan persamaan: 

 𝑅50 = 1.029 𝑅50,𝑖𝑜𝑛 − 0.06 𝑔 𝑐𝑚−2 (𝑅50,𝑖𝑜𝑚 ≤ 10 𝑔 𝑐𝑚−2) (9) 
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  𝑅50 = 1.059 𝑅50,𝑖𝑜𝑛 − 0.37 𝑔 𝑐𝑚−2 (𝑅50,𝑖𝑜𝑛 > 10 𝑔 𝑐𝑚−2)  

Kondisi referensi yang harus dipenuhi untuk menentukan indeks kualitas berkas dan dosis serap pada air 

diberikan oleh tabel 7.I. dan 7.II. protokol IAEA TRS 398 [5]. Berbeda dengan pengukuran dosis serap di air 

untuk berkas foton, pada berkas elektron nilai 𝑧𝑟𝑒𝑓 berbeda-beda untuk setiap energi tergantung nilai indeks 

kualitas berkas. Nilai 𝑧𝑟𝑒𝑓 dapat dihitung menggunakan persamaan berikut: 

 𝑧𝑟𝑒𝑓 = 0.6 𝑅50 − 0.1 𝑔 𝑐𝑚−2 (10) 

Berdasarkan implementasi terhadap set up pengukuran di atas, diperoleh data-data sebagai berikut: 

 Tabel 5. Keadaan dasar dan kondisi pengukuran untuk lima variasi energi berkas elektron 

Parameter 
Energi Elektron 

Satuan 
6 MeV 8 MeV 10 MeV 12 MeV 15 MeV 

Dose Rate 200 200 200 200 200 𝑀𝑈 𝑚𝑖𝑛−1 

Field Size 10 x 10 10 x 10 10 x 10 10 x 10 10 x 10 - 

𝑅50,𝑖𝑜𝑛 2.462 3.163 3.963 4.693 5.887 𝑔 𝑐𝑚−2 

𝑧𝑚𝑎𝑥 1.4 1.8 2.1 2.7 2.8 𝑔 𝑐𝑚−2 

SSD set-up 100 100 100 100 100 𝑐𝑚 

𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
 147.093 147.093 147.093 147.093 147.093 𝑐𝐺𝑦/𝑛𝐶 

Tekanan Terukur (𝑃) 101 101 101 101 101 % 

Tekanan Referesi (𝑃0) 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 % 

Temperatur Terukur (𝑇) 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 ℃ 

Temperatur Referesi (𝑇0) 20 20 20 20 20 ℃ 

Kelembapan Terukur 54 54 54 54 54 % 

Kelembapan Referesi 50 50 50 50 50 % 

Tegangan Polarisasi (𝑉1) 300 300 300 300 300 𝑉 

 Tabel 6. Data bacaan elektrometer untuk lima variasi energi berkas elektron 
Energi Elektron Tegangan (V) Rataan Bacaan Elektrometer: �̅� (nC) 

6 MeV 

+300 1.444 

+100 1.434 

-300 -1.468 

8 MeV 

+300 1.466 

+100 1.457 

-300 -1.489 

10 MeV 

+300 1.475 

+100 1.466 

-300 -1.495 

12 MeV 

+300 1.476 

+100 1.463 

-300 -1.495 

15 MeV 

+300 1.477 

+100 1.467 

-300 -1.490 

 Tabel 7. Nilai parameter-parameter kalibrasi dan faktor koreksi untuk lima variasi energi berkas elektron 
Parameter 6 MeV 8 MeV 10 MeV 12 MeV 15 MeV Satuan 

𝑅50 2.4734 3.1947 4.0179 4.7691 5.9977 𝑔 𝑐𝑚−2 
𝑧𝑟𝑒𝑓 1.4 1.8 2.3 2.8 3.5 𝑔 𝑐𝑚−2 

𝑃𝐷𝐷𝑧𝑟𝑒𝑓
 99.1 100 99.8 99.4 98.7 % 

𝑘𝑄,𝑄0
 0.9203 0.9148 0.9099 0.9054 0.8990 - 

ℎ𝑝𝑙 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 

𝑘𝑇𝑃 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 - 

𝑘𝑒𝑙𝑒𝑐 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 

𝑘𝑝𝑜𝑙 1.0083 1.0078 1.0068 1.0064 1.0044 - 

𝑉1 +300 +300 +300 +300 +300 V 

𝑉2 +100 +100 +100 +100 +100 V 

𝑉1/𝑉2 3 3 3 3 3 - 

𝛼0 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 - 
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 𝛼1 -0.8753 -0.8753 -0.8753 -0.8753 -0.8753 - 

𝛼2 0.6773 0.6773 0.6773 0.6773 0.6773 - 

𝑀1 0.0072 0.0073 0.0074 0.0074 0.0074 𝑛𝐶/𝑀𝑈 

𝑀2 0.0072 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 𝑛𝐶/𝑀𝑈 

𝑘𝑠 1.0034 1.0030 1.0030 1.0043 1.0033 - 

𝑀𝑄 0.0073 0.0074 0.0074 0.0075 0.0074 𝑛𝐶/𝑀𝑈 

𝐷𝑤,𝑄𝑧𝑟𝑒𝑓
 0.9904 0.9987 0.9983 0.9950 0.9857 𝑐𝐺𝑦/𝑀𝑈 

 

Dengan demikian, nilai dosis keluaran berkas elektron pesawat Linac di kedalaman maksimum yang 

menjadi objek pengukuran untuk lima variasi energi berbeda dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

(8), sehingga diperoleh: 

 Tabel 8. Dosis serap untuk lima variasi energi berkas elektron 

Energi Elektron 𝐷𝑤,𝑄𝑧𝑚𝑎𝑥
(𝑐𝐺𝑦/𝑀𝑈) Standar Deviasi (%) 

6 MeV 0.9994 0.06 

8 MeV 0.9987 0.13 

10 MeV 1.0003 0.03 

12 MeV 1.0010 0.10 

15 MeV 0.9987 0.13 

 

Pembahasan 

Pengukuran dosis keluaran pesawat Linac merupakan bagian dari program QA dan QC fasilitas 

radioterapi. QA adalah suatu program atau langkah teratur yang bertujuan untuk menjamin konsistensi 

tahapan medik. Sedangkan QC adalah suatu tindakan pengukuran yang rutin dilakukan untuk memonitor 

performa visual dan uji kinerja dari peralatan sehingga kualitas keluarannya dapat dijamin. Salah satu 

rangkaian QA dan QC yaitu kalibrasi atau pengukuran dosis itu sendiri, meliputi kalibrasi harian, kalibrasi 

mingguan, dan kalibrasi bulanan. Pada studi kali ini, kalibrasi dosis keluaran Linac yang dikaji adalah salah 

satu bentuk dari kalibrasi bulanan di Instalasi Onkologi Radiasi Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin 

Bandung.  

Secara umum, pengukuran atau kalibrasi dosis dalam radioterapi terdiri dari dua jenis yaitu pengukuran 

dosis absolut (dosimetri absolut) dan relatif (dosimetri relatif). Dosimetri absolut akan menghasilkan 

informasi mengenai dosis keluaran. Pada pesawat Linac, dosimetri absolut berhubungan dengan setting 

pesawat yang dikenal dengan istilah monitor unit (MU). Semua pengukuran akan mengacu pada kondisi 

standar tersebut, sehingga kemudian akan tercipta dosimetri relatif. Nilai yang dihasilkan oleh dosimetri 

relatif ditentukan sebagai perbandingan antara dua hasil pengukuran dengan salah satunya diukur dalam 

kondisi standar seperti pengukuran PDD, profil berkas, faktor wedge atau faktor tray. Pada studi kali ini, 

kalibrasi bulanan dosis keluaran Linac yang dikaji termasuk dalam jenis dosimetri absolut yang mengacu 

pada protokol kalibrasi absolut yang diterbitkan secara internasional oleh IAEA yaitu TRS 398. 

Kalibrasi dosis keluaran berkas foton dan elektron energi tinggi yang dihasilkan oleh Linac menggunakan 

beberapa peralatan dan piranti pendukung, seperti elektrometer, dosimeter, fantom air dari PMMA 

(Polymethil Methacrylate), higrometer, barometer, termometer, dan aplikator (khusus untuk elektron). 

Tahapan kalibrasi absolut dosis keluaran berkas foton dan elektron yang dilakukan mengikuti panduan 

pelaksanaan oleh pada TRS 398.  

Tahapan awal yang dilakukan adalah menentukan parameter-parameter dasar dan referensi pengukuran 

dengan hasil yang ditunjukkan oleh tabel 1 dan 5. Khusus untuk nilai 𝑧𝑚𝑎𝑥, 𝑃𝐷𝐷20, 𝑃𝐷𝐷10, dan 𝑅50,𝑖𝑜𝑛 

diperoleh berdasarkan lembar kurva PDD untuk berkas foton dan elektron yang telah ditentukan sebelum 

kalibrasi absolut dilakukan. Tahapan selanjutnya adalah menentukan kedalaman referensi pengukuran. Untuk 

berkas foton, kedalaman referensi pengukuran diperoleh berdasarkan petunjuk referensi TRS 398 yaitu 10 

𝑔 𝑐𝑚−2. Sedangkan untuk berkas elektron, kedalaman referensi pengukuran diperoleh melalui perhitungan 

menggunakan persamaan (9).  

Keluaran berkas foton dan elektron pada kedalaman referensi ditentukan dengan pengukuran ionisasi 

(𝑀𝑄) menggunakan dosimeter. Dosimeter kamar pengion diletakkan tepat tegak lurus dengan arah datangnya 

berkas radiasi. Khusus untuk pengukuran muatan pada berkas radiasi elekton dilakukan dengan dibantu oleh 

perangkat aplikator ukuran 10 cm x 10 cm yang dipasang melekat dengan kolimator. Pengukuran muatan 

terhadap berkas radiasi diambil pada kondisi pesawat penyinaran sebesar 200 MU. Dilakukan pula 

pengambilan data untuk menentukan koreksi polaritas dan rekombinasi dengan cara mengubah tegangan 
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 dosimeter. Sehingga, akan dapat ditentukan nilai dosis keluaran berkas foton elektron pesawat Linac untuk 

masing-masing dua dan lima variasi energi berbeda dengan hasil yang ditunjukkan oleh tabel 4 dan 8. Hasil 

yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan referensi dosis keluaran yaitu 1 𝑐𝐺𝑦/𝑀𝑈.  

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh tabel 4 dan 8, deviasi yang terjadi telah memenuhi batas toleransi 

yang direkomendasikan AAPM yaitu dengan maksimum ketidakakuratan bernilai ±2-3%. Pada dasarnya, bila 

ada penyimpangan yang signifikan keluaran berkas foton maupun elektron Linac, maka wajib dilakukan 

adjustment untuk penyesuaian pada panel control software Linac agar didapat nilai dengan deviasi yang lebih 

rendah dan memenuhi batas toleransi yang direkomendasikan AAPM. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengukuran dan penentuan dosis keluaran berkas foton energi tinggi pesawat Linac 

Electa Precise 5991 milik Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung dengan dua variasi energi 

yaitu 6 MV dan 10 MV, diperoleh nilai masing-masing 1.0018 𝑐𝐺𝑦/𝑀𝑈 dan 1.0030 𝑐𝐺𝑦/𝑀𝑈 dengan besar 

deviasi masing-masing adalah 0.18% dan 0.30%. Sedangkan untuk berkas elektron energi tinggi pesawat 

Linac Electa Precise 5991 milik Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung dengan lima variasi 

energi yaitu 6 MeV, 8 MeV, 10 MeV, 12 MeV, dan 15 MeV, diperoleh nilai masing-masing 0.9994 𝑐𝐺𝑦/
𝑀𝑈, 0.9987 𝑐𝐺𝑦/𝑀𝑈, 1.0003 𝑐𝐺𝑦/𝑀𝑈, 1.0010 𝑐𝐺𝑦/𝑀𝑈, dan 0.9987 𝑐𝐺𝑦/𝑀𝑈 dengan besar deviasi 

masing-masing adalah 0.06 %, 0.13%, 0.03%, 0.19%, dan 0.13%. Deviasi yang terjadi telah memenuhi batas 

toleransi yang direkomendasikan AAPM. 
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