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KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang,
Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan
rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan
makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakat.

Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan
bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini.
Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada
kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu
dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami
dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.

Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang limbah dan
manfaatnya untuk masyarakan ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap
pembaca.

Pandeglang, 27 Agustus 2015

Penyusun
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masalah energi merupakan salah satu isu penting yang sedang hangat dibicarakan.
Semakin berkurangnya sumber energi, penemuan sumber energi baru, pengembangan
energi-energi alternatif, dan dampak penggunaan energi minyak bumi terhadap lingkungan
hidup menjadi tema-tema yang menarik untuk didiskusikan. Pemanasan global yang diyakini
sedang terjadi dan akan memasuki tahap yang mengkhawatirkan disebut-sebut juga
merupakan dampak penggunaan energi minyak bumi yang merupakan sumber energi utama
saat ini.

Teknologi nuklir adalah teknologi yang melibatkan reaksi dari inti atom (inti=nuclei).
Teknologi nukir dapat ditemukan pada berbagai aplikasi, dari yang sederhana seperti
detektor asap hingga sesuatu yang besar seperti reaktor nuklir .

Dampak lingkungan dan semakin berkurangnya sumber energi minyak bumi memaksa
kita untuk mencari dan mengembangkan sumber energi baru. Salah satu alternatif sumber
energi baru yang potensial datang dari energi nuklir. Meski dampak dan bahaya yang
ditimbulkan amat besar, tidak dapat dipungkiri bahwa energi nuklir adalah salah satu
alternatif sumber energi yang layak diperhitungkan .

Fakta-fakta tentang bencana yang disebabkan karena radiasi nuklir mulai dari yang
terdahsyat yang terjadi di Chernobly, Ukraina serta yang terjadi di Fukushima, Jepang baru-
baru ini menunjukkan bahwa pemanfaatan energis nuklir perlu sebuah tinjauan ulang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan reaksi inti?
2. Apa pengertian dari tenaga nuklir?
3. Bagaimanakah pemanfaatan tenaga nuklir?

C. Tujuan

1. Mengetahui definisi dari reaksi inti dan tenaga nuklir?
2. Mengetahui manfaat dari tenaga nuklir?
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BAB II

ISI

A. Pengertian Reaksi Inti

Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah
menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Agar
terjadi reaksi intidiperlukan partikel lain untuk menggoyahkan kesetimbangan inti
atom sehingga kesetimbangan inti terganggu. Akibatnya inti akan terpecah menjadi
dua inti yang baru. Partikel yang digunakan untuk mengganggu kesetimbangan inti
yaitu partikel proton atau neutron. Di mana partikel proton atau neutron yang
berenergi ditembakkan pada inti target sehingga setelah reaksi terjadi akan terbentuk
inti atom yang baru disertai terbentuknya partikel yang baru. Inti target dapat
merupakan inti atom yang stabil, sehingga setelah terjadi reaksi menyebabkan inti
atom menjadi inti yang tidak stabil yang kemudian disebut isotop radioaktif.
Jadi reaksi inti dapat juga bertujuan untuk mendapatkan isotop radioaktif yang
berasal dari inti stabil.

Reaksi inti sangat berbeda dengan reaksi kimia, karena pada dasarnya reaksi
inti ini terjadi karena tumbukan (penembakan) inti sasaran (target) dengan suatu
proyektil (peluru). Secara skematik reaksi inti dapat digambarkan:

Reaksi Inti

Contoh reaksi inti antara lain adalah 7N
14 + 2He4 → 8O

17 + 1H
1 yaitu inti atom

Nitrogen ditembak dengan partikel (2He4) menjadi inti atom Oksigen dengan disertai
timbulnya proton (1H

1), inti atom oksigen yang terbentuk bersifat radioaktif.

B. Hukum Fisika Dalam Reaksi Inti

Dalam reaksi inti juga berlaku hukum-hukum Fisika seperti yang terjadi pada
peristiwa-peristiwa Fisika yang lainnya antara lain berlaku :

 hukum kekekalan momentum,
 hukum kekekalan energi,
 hukum kekekalan jumlah muatan (nomor atom),
 hukum kekekalan jumlah nukleon (nomor massa).

Sehingga momentum, energi, nomor atom, dan nomor massa inti sebelum reaksi
dan sesudah reaksi harus sama.

Energi reaksi inti yang timbul diperoleh dari penyusutan massa inti, yaitu
perbedaan jumlah massa inti atom sebelum reaksi dengan jumlah massa inti atom
sesudah reaksi. Menurut Albert Einstein dalam kesetaraan antara massa dan energi
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dinyatakan bahwa energi total yang dimiliki oleh suatu massa sebesar m adalah E =
mc2. Apabila semua massa inti atom dinyatakan dalam sma (satuan massa atom),
maka energi total yang dimiliki massa sebesar 1 sma setara dengan energi sebesar
931 MeV (1 sma = 1,66 × 10-27 kg, c = 3 × 108 m/s dan 1 eV = 1.6 × 10-19 Joule)
Misalnya suatu reaksi inti dinyatakan menurut persamaan :

A + a → B + b + Q

Besarnya energi yang timbul dapat dicari dengan persamaan :

Q = {(mA + ma) – (mB + mb)} × 931 MeV

dengan :

(mA + ma) = jumlah massa inti atom sebelum reaksi
(mB + mb) = jumlah massa inti atom sesudah reaksi
Q = energi yang timbul selama reaksi terjadi

C. Jenis Reaksi Inti

Dalam reaksi inti jika diperoleh Q > 0, maka reaksinya dinamakan reaksi
eksoterm yaitu selama reaksi berlangsung dilepaskan energi sedangkan jika
Q < 0, maka reaksinya dinamakan reaksi indoterm yaitu selama reaksi berlangsung
diperlukan energi. Reaksi inti dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi fisi dan reaksi
fusi.

1. Reaksi Fisi

Reaksi fisi yaitu reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom lain
yang lebih ringan dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Misalnya inti
atom uranium-235 ditembak dengan neutron sehingga terbelah menjadi inti atom Xe-
235 dan Sr-94 disertai dengan timbulnya 2 neutron yang memiliki energi tinggi.
Reaksinya dapat dituliskan:

92U
235 + 0n

1 → 54Xe235 + 38Sr94 + 20n
1 + Q

Dalam reaksi fisi yang terjadi akan dihasilkan energi kira-kira sebesar 234 Mev.
Dalamreaksi fisi ini timbul -baru yang berenergi tinggi. Neutron-neutron yang
timbul akan menumbuk inti atom berat yang lain sehingga akan menimbulkan reaksi
fisi yang lain. Hal ini akan berlangsung terus sehingga semakin lama semakin banyak
reaksi inti yang dihasilkan dan dalam sekejab dapat timbul energi yang sangat besar.
Peristiwa semacam ini disebut reaksi fisi berantai. Reaksi fisi berantai yang tak
terkendali akan menyebabkan timbulnya energi yang sangat besar dalam waktu
relatif singkat, sehingga dapat membahayakan kehidupan manusia. Reaksi berantai
yang tak terkendali terjadi pada Bom Atom. Energi yang timbul dari reaksi fisi yang
terkendali dapat dimanfaatkannya untuk kehidupan manusia. Reaksi fisi terkendali
yaitu reaksi fisi yang terjadi dalam reaktor nuklir (Reaktor Atom). Di mana dalam
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reaktor nuklir neutron yang terbentuk ditangkap dan tingkat energinya diturunkan
sehingga reaksi fisi dapat dikendalikan.

Reaksi Fisi Dari Uranium

Pada umumnya untuk menangkap neutron yang terjadi, digunakan logam yang
mampu menangkap neutron yaitu logam Cadmium atau Boron. Pengaturan populasi
neutron yang mengadakan reaksi fisi dikendalikan oleh batang pengendali yang
terbuat dari batang logam Cadmium, yang diatur dengan jalan memasukkan batang
pengendali ke dalam teras-teras bahan bakar dalam reaktor. Dalam reaktor atom,
energi yang timbul kebanyakan adalah energi panas, di mana energi panas yang
timbul dalam reaktor ditransfer keluar reaktor kemudian digunakan untuk
menggerakkan generator, sehingga diperoleh energi listrik.

2. Reaksi Fusi

Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom
lain yang lebih berat dengan melepaskan energi.

Reaksi Fusi Dari Uranium
Misalnya penggabungan deutron dengan deutron menghasilkan triton dan proton

dilepaskan energi sebesar kira-kira 4,03 MeV. Penggabungan deutron dengan
deutron menghasilkan inti He-3 dan neutron dengan melepaskan energi sebesar 3,3
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MeV. Penggabungan triton dengan triton menghasilkan inti He-4 dengan melepaskan
energi sebesar 17,6 MeV, yang reaksi fusinya dapat dituliskan:

1H
2 + 1H

2 → 1H
3 + 1H

1 + 4 MeV
1H

2 + 1H
2 → 2He3 + 0n

1 + 3,3 MeV
1H

3 +1 H3 → 2He4 + 0n
1 + 17,6 MeV

Agar dapat terjadi reaksi fusi diperlukan temperatur yang sangat tinggi sekitar
108 K, sehingga reaksi fusi disebut juga reaksi termonuklir. Karena untuk bisa
terjadi reaksi fusi diperlukan suhu yang sangat tinggi, maka di matahari merupakan
tempat berlangsungnya reaksi fusi. Energi matahari yang sampai ke Bumi diduga
merupakan hasil reaksi fusi yang terjadi dalam matahari. Hal ini berdasarkan hasil
pengamatan bahwa matahari banyak mengandung hidrogen (1H

1). Dengan reaksi fusi
berantai akan dihasilkan inti helium-4. Di mana reaksi dimulai dengan penggabungan
antardua atom hidrogen membentuk deutron, selanjutnya antara deutron dengan
deutron membentuk inti atom helium-3 dan akhirnya dua inti atom helium-3
bergabung membentuk inti atom helium -4 dan 2 atom hidrogen dengan melepaskan
energi total sekitar 26,7 MeV, yang reaksinya dapat dituliskan:

1H
1 + 1H

1 → 1H
2 + 1e

0 +Q1

1H
2 + 1H

2 → 2H
3 + Q2

2H
3 + 2H

3 → 2He4 + 2 1H
1 + Q3

Reaksi tersebut dapat ditulis:

4 1H
1 → 2He4 + 2 1e

0 + Q

D. Pengertian Tenaga Nuklir

Nuklir adalah zat yang bisa melepaskan oksigen dari udara atau zat yang dapat
memecah partikel benda lain nya. Dalam fisika, fusi nuklir (reaksi termonuklir)
adalah sebuah proses saat dua inti atom bergabung, membentuk inti atom yang lebih
besar dan melepaskan energi. Fusi nuklir adalah sumber energi yang menyebabkan
bintang bersinar, dan Bom Hidrogen meledak.

Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan,
pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta
pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga dalam bentuk apapun yang
dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber
radiasi gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang
dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya.

E. Macam-Macam Reaktor Atom/Nuklir

Menurut kegunaannya, reactor nuklir dapat dibedakan menjadi tiga:
1. Reaktor Produksi Isotop
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Reaktor produksi isotop yaitu reaktor yang menghasilkan radioisotop
yang banyak dipakai dalam bidang nuklir, kedokteran, biologi, industri, dan
farmasi.

2. Reaktor Daya/Power
Reaktor daya yaitu reaktor yang dapat menghasilkan energi listrik.

Reaktor daya merupakan reaktor komersial yang menghasilkan energi listrik
untuk dijual misalnya PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir).

3. Reaktor Penelitian
Reaktor penelitian yaitu reaktor yang dipergunakan untuk penelitian di

bidang pertanian, peternakan, industri, kedokteran, sains, dan sebagainya.
Reaktor nuklir merupakan sebuah peralatan sebagai tempat berlangsungnya

reaksi berantai fisi nuklir terkendali untuk menghasilkan energi nuklir, radioisotop,
atau nuklida baru.

F. Dasar Reaktor Atom/Nuklir

Reaktor Nuklir

Keterangan :

1. Bahan bakar
2. Teras reaktor
3. Moderator
4. Batang kendali
5. Pompa pemindah
6. Generator uap
7. Shielding (perisai)

Berikut ini beberapa komponen dasar reaktor nuklir :

1. Bahan bakar reaktor nuklir merupakan bahan yang akan menyebabkan suatu
reaksi fisi berantai berlangsung sendiri, sebagai sumber energi nuklir. Isotop
fisi adalah uranium-235, uranium-233, plutonium-239. Uranium-235
terdapat di alam (dengan perbandingan 1 : 40 pada uranium alam), dan yang
lainnya harus dihasilkan secara buatan.
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2. Teras reaktor, di dalamnya terdapat elemen bahan bakar yang membungkus
bahan bakar.

3. Moderator adalah komponen reaktor yang berfungsi untuk menurunkan
energi neutron cepat (+ 2 MeV) menjadi komponen reaktor normal (+ 0,02 –
0,04 eV) agar dapat bereaksi dengan bahan bakar nuklir. Selain itu,
moderator juga berfungsi sebagai pendingin primer. Persyaratan yang
diperlukan untuk bahan moderator yang baik adalah dapat menghilangkan
sebagian besar energi neutron cepat tersebut dalam setiap tumbukan dan
memiliki kemampuan yang kecil untuk menyerap neutron, serta memiliki
kemampuan yang besar untuk menghamburkan neutron. Bahan-bahan yang
digunakan sebagai moderator, antara lain:

 air ringan (H2O),
 air berat (D2O),
 grafit,

4. Setiap reaksi fisi menghasilkan neutron baru yang lebih banyak (2 – 3
neutron baru), maka perlu diatur jumlah neutron yang bereaksi dengan bahan
bakar. Komponen reaktor yang berfungsi sebagai pengatur jumlah neutron
yang bereaksi dengan bahan bakar adalah batang kendali. Dalam reaktor
dikenal faktor pengali (k), yaitu perbandingan jumlah neutron yang
dihasilkan setiap siklus dengan jumlah neutron pada awal siklus untuk :

 k = 1, operasi reaktor dalam keadaan kritis,
 k > 1, operasi reaktor dalam keadaan super kritis,
 k < 1, operasi reaktor dalam keadaan subkritis.

Bahan yang dipergunakan untuk batang kendali reaktor haruslah memiliki
kemampuan tinggi menyerap neutron. Bahan-bahan tersebut antara lain
kadmium (Cd), boron (B), atau haefnium (Hf ).

5. Perisai (shielding), berfungsi sebagai penahan radiasi hasil fisi bahan agar
tidak menyebar pada lingkungan.

6. Pemindah panas, berfungsi untuk memindahkan panas dari pendingin primer
ke pendingin sekunder dengan pompa pemindah panas.

7. Pendingin sekunder, dapat juga berfungsi sebagai generator uap (pembangkit
uap) yang selanjutnya dapat digunakan untuk menggerakkan generator
listrik.

Reaksi inti atom dapat berlangsung sangat cepat dan dihasilkan energi yang
sangat besar. Dari energi reaksi inti atom ini manusia dapat memanfaatkan untuk
kesejahteraan manusia tetapi sebagian juga memanfaatkan sebagai alat pembunuh
massal, misalnya dibuatnya bom atom dan bom hidrogen sebagai senjata perang pada
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abad modern ini. Dalam hal kesejahteraan manusia memanfaatkan reasi inti
menggunakan reaktor atom/nuklir untuk pembangkit listrik dan lainya.

G. Skema Reaktor Atom dan Fungsi Bagian-Bagiannya

1. Bahan bakar nuklir/bahan dapat belah

Terdapat dua jenis bahan bakar nuklir yaitu BAHAN FISIL dan BAHAN
FERTIL.

Bahan Fisil ialah : suatu unsur/atom yang langsung dapat memberikan reaksi
pembelahan apabila dirinya menangkap neutron.
Contoh: 92U

233, 92U
235, 94PU 239, 94 PU 241

Bahan Fertil ialah : suatu unsur /atom yang setelah menangkap neutron tidak
dapat langsung membelah, tetapi membentuk bahan fisil.
Contoh: 90TH 232, 92U

238

Pada kenyataannya sebagian besar bahan bakar nuklir yang berada di alam
adalah bahan fertil, sebaai contoh isotop Thorium di alam adalah 100% Th-
232, sedangkan isotop Uranium hanya 0,7% saja yang merupakan bahan fisil
(U-235), selebihnya sebesar 99,35 adalah bahan fertil (U-238).

2. Bahan moderator

Dalam reaksi fisi, neutron yang dapat menyebabkan reaksi pembelahan
adalah neutron thermal. Neutron tersebut memiliki energi sekitar 0,025 eV
pada suhu 27oC. sementara neutron yang lahir dari reaksi pembelahan
memiliki energi rata-rata 2 MeV, yang sangat jauh lebih besar dari energi
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thermalnya. Syarat bahan moderator adalah atom dengan nomor massa kecil.
Namun demikian syarat lain yang harus dipenuhi adalah: memiliki tampang
lintang serapan neutron (keboleh-jadian menyerap neutron) yang kecil,
memiliki tampang lintang hamburan yang besar dan memiliki daya hantara
panas yang baik, serta tidak korosif.
Contoh bahan moderator : H2O, D2O (Grafit), Berilium (Be) dan lain-lain.

3. Pendingin reaktor

Pendingin reaktor berfungsi sebagai sarana pengambilan panas hasil fisi
dari dalam elemen bakar untuk dipindahkan/dibuang ke tempat lain/lingkungan
melalui perangkat penukar penukar panas (H.E.). Sesuai dengan fungsinya
maka bahan yang baik sebagai pendingin adalah fluida yang koefisien
perpindahan panasnya sangat bagus. Persyaratan lain yang harus dipenuhi agar
tidak mengganggu kelancaran proses fisi pada elemen bakar adalah pendingin
juga harus memiliki tampang lintan serapan neutron yang kecil, dan tampang
lintang hamburan yang besar serta tidak korosif. Contoh fluida-fluida yang
biasa dipakai sebagai pendingin adalah: H2O, D2O, Na cair. Gas He dan lain-
lain.

4. Perangkat batang kendali

Batang kendali berfungsi sebagai pengendali jalannya operasi reaktor agar
laju pembelahan/populasi neutron di dalam teras reaktor dapat diatur sesuai
dengan kondisi operasi yang dikehendaki. Selain hal tersebut, batang kendali
juga berfungsi untuk memadamkan reaktor/menghentikan reaksi pembelahan.
Sesuai dengan fungsinya, bahan batang kendali adalah material yang
mempunyai tampang lintang serapan neutron yang sangat besar, dan tampang
lintang hamburan yang kecil. Bahan-bahan yang sering dipakai adalah: Boron,
cadmium, gadolinium dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut biasanya dicampur
dengan bahan lain agar diperoleh sifat yang tahan radiasi, titik leleh yang tinggi
dan tidak korosif. Prinsip kerja pengaturan operasi adalah dengan jalan
memasukkan dan mengeluarkan batang kendali ke dan dari teras reaktor. Jika
batang kendali dimasukkan, maka sebagian besar neutron akan tertangkap
olehnya, yang berarti populasi neutron di dalam reaktor akan berkurang dan
kemudian padam. Sebaliknya jika batang kendali dikeluarkan dari teras, maka
populasi neutron akan bertambah, dan akan mencapai tingkat jumlah tertentu.
Pertambahan/penurunan populasi neutron berkait langsung dengan perubahan
daya reaktor.

5. Perangkat detektor

Detektor adalah komponen penunjang yang mutlak diperlukan di dalam
reaktor nuklir. Semua insformasi tentang kejadian fisis di dalam teras reaktor,
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yang meliputi popularitas neutron, laju pembelahan, suhu dan lain-lain hanya
dapat dilihat melalui detektor yang dipasang dalam di dalam teras. Secara
detail mengenai masalah tersebut akan dibicarakan dalam pelajaran
instrumentasi reaktor.

6. Reflektor

Neutron yang keluar dari pembelahan bahan fisil, berjalan dengan

kecepatan tinggi ke segala arah. Karena sifatnya yag tidak bermuatan listrik

maka gerakannya bebas menembus medium dan tidak berkurang bila tidak

menumbuk suatu inti atom medium. Karena sifat tersebut, sebagian neutron

tersebut dapat lolos keluar teras reaktor, atau hilang dari sistem. Keadaan ini

secara ekonomi berati kerugian, karena netron tersebut tidak dapat digunakan

untuk proses fisi berikutnya.

Untuk mengurangi kejadian ini, maka sekeliling teras reaktor dipasang

bahan pemantul neutron yang disebut reflektor, sehingga nutron-neutron yang

lolos akan bertahan dan dikembalikan ke dalam teras untuk dimanfaatkan lagi

pada proses fisi berikutnya.

Bahan-bahan reflektor yang baik adalah unsur-unsur yang mempunyai

tampang lintang hamburan neutron yang besar, dan tampang lintang serapan

yang sekecil mungkin serta tidak korosif. Bahan-bahan yang sering digunakan

antara lain: Berilium, Grafit, Parafin, Air, D2O.

7. Perangkat bejana dan perisai reaktor

Bejana/tangki raktor berfungsi untuk menampung fluida pendingin agar
teras reaktor selalu terendam di dalamnya. Bejana tersebut selain harus kuat
menahan beban, maka harus pula tidak korosif bila berinteraksi dengan
pendingin atau benda lain di dalam teras. Bahan yang bisa digunakan adalah:
alumunium, dan stainless stell. Perisai reaktor berfungsi untuk
menahan/menghambat/menyerap radiasi yang lolos dari teras reaktor agar tidak
menerobos keluar sistem reaktor. Karena reaktor adalah sumber radiasi yang
sangat potensial, maka diperlukan suatu sistem perisai yang mampu menahan
semua jenis radiasi tersebut pada umumnya perisai yang digunakan adalah
lapisan beton berat.
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8. Perangkat penukar Panas

Perangkat penukar panas (Heat exchanger) merupakan komponen
penunjang yang berfungsi sebagai sarana pengalihan panas dari pendingin
primer, yang menerima panas dari elemen bakar, untuk diberikan pada fluida
pendingin yang lain (sekunder). Dengan sistem pengambilan panas tersebut
maka integritas komponen teras akan selalu terjamin.

H. Aplikasi Radioisotop

1. Manfaat Radioisotop Terkait Bidang Kedokteran

Sinar radioisotop kerap dimanfaatkan untuk mensterilkan peralatan
kedokteran. Terutama peralatan yang digunakan saat operasi. Peralatan
kedokteran tentu berbeda dengan peralatan makan sehari-hari. Tidak cukup steril
dengan hanya dibersihkan menggunakan air dan sabun saja. Peralatan
kedokteran juga perlu disterilkan menggunakan sinar gamma dari radioisotop
agar benar-benar steril. Dan juga tidak menimbulkan dampak risiko kepada
orang lain ketika harus memakai peralatan operasi yang sama.

2. Manfaat Radioisotop Terkait Bidang Pertanian

Menarik sekali karena radioisotop juga dapat menjadikan sebuah tanaman
tumbuh subur dan memproduksi tanaman yang unggul. Bantuan dari sinar
gamma mampu menjadikan sebuah tanaman tumbuh dan memproduksi bibit-
bibit yang terbilang unggul. Selain itu juga mampu membuat waktu panen
berlangsung lebih cepat dibanding tanpa bantuan dari radio isotop. Sebab sinar
gamma digunakan untuk penyinaran dan mengarah pada perubahan bagian
kromosom tanaman atau lebih tepatnya adalah sifat dari kromosom tanaman.
Sehingga akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda dari
biasanya.

3. Manfaat Radioisotop Terkait Bidang Tambang Minyak

Berbicara mengenai tambang minyak tentu akan berpikir pemilik tambang
minyak adalah orang yang kaya raya. Semua itu sebanding dengan proses
pengeboran minyak yang sangat susah. Walaupun dengan bantuan dari
radioisotop namun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Proses
menambang minyak harus hati-hati. Sinar radioisotop harus tepat menentukan
lokasi air dan minyak berada. Proses tersebut berjalan dengan fokus dan penuh
kehati-hatian. Dan dengan bantuan sinar radioisotop dapat lebih mempermudah
mencari titik lokasi di mana minyak bumi berada.
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4. Manfaat Radioisotop Terkait Bidang Arkeologi.

Di bidang arkeologi, radioisotop memiliki peran yang masih sulit digantikan
oleh metode lain. Radioisotop berperan dalam menentukan usia sebuah fosil.
Usia sebuah fosil dapat diketahui dari jejak radioisotop karbon-14. Ketika
makhluk hidup masih hidup, kandungan radioisotop karbon-14 dalam keadaan
konstan, sama dengan kandungan di atmosfer bumi yang terjaga konstan karena
pengaruh sinar kosmis pada sekitar 14 dpm ( disintegrations per minute) dalam 1
gram karbon. Hal ini dikarenakan makhluk hidup tersebut masih terlibat dalam
siklus karbon di alam. Namun, sejak makhluk hidup itu mati, dia tidak terlibat
lagi ke dalam siklus karbon di alam. Sebagai akibatnya, radioisotop karbon-14
yang memiliki waktu paro 5730 tahun mengalami peluruhan terus menerus. Usia
sebuah fosil dapat diketahui dari kandungan karbon-14 di dalamnya. Jika
kandungan tinggal separonya, maka dapat diketahui dia telah berusia 5730
tahun.

5. Manfaat Radioisotop Terkait Bidang Industri

Digunakan dalam pengujian kualitas las pada waktu pemasangan pipa
minyak/gas serta instalasi kilang minyak. Teknik radiografi merupakan teknik
yang sering dipakai terutama pada tahap-tahap konstruksi. Pada sektor industri
minyak bumi, teknik ini digunakan dalam pengujian kualitas las pada waktu
pemasangan pipa minyak/gas serta instalasi kilang minyak. Selain bagianbagian
konstruksi besi yang dianggap kritis, teknik ini digunakan juga pada uji kualitas
las dari ketel uap tekanan tinggi serta uji terhadap kekerasan dan keretakan pada
konstruksi beton. Radioisotop yang sering digunakan adalah kobal-60 (60Co).
Dalam bidang industri, radioisotop digunakan juga sebagai perunut misalnya
untuk menguji kebocoran cairan/gas dalam pipa serta membersihkan pipa, yang
dapat dilakukan dengan menggunakan radioisotop iodoum-131 dalam bentuk
senyawa CH3131l. Radioisotop seng-65 (65Zn) dan fosfor-32 merupakan
perunut yang sering digunakan dalam penentuan efisiensi proses industri, yang
meliputi pengujian homogenitas pencampuran serta residence time distribution
(RTD). Sedangkan untuk kalibrasi alat misalnya flow meter, menentukan
volume bejana tak beraturan serta pengukuran tebal material, rapat jenis dan
penangkal petir dapat digunakan radioisotop kobal-60, amerisium-241 (241Am)
dancesium-137(137Cs).
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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah
menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Reaksi
inti sangat berbeda dengan reaksi kimia, karena pada dasarnya reaksi inti ini terjadi
karena tumbukan (penembakan) inti sasaran (target) dengan suatu proyektil (peluru).

Klasifikasi reaksi inti,Dikenal ada tiga macam reaksi inti, yaitu reaksi
penembakan dengan partikel (peluruhan),reaksi tranmutasi inti,dan reaksi penghasil
energy (reaksi fisi, dan reaksi fusi).

Energi reaksi inti yang timbul diperoleh dari penyusutan massa inti, yaitu
perbedaan jumlah massa inti atom sebelum reaksi dengan jumlah massa inti atom
sesudah reaksi. Suatu reaksi inti membutuhkan penggunaan kesetaraan massa dan
energi yang dirumuskan oleh Albert Einstein

E = mc2
Reaksi inti berbeda dengan reaksi kimia pada umumnya.reaksi inti menyagkut

perubahan pada susunan inti atomnya sedangkan reaksi kimia hanya melibatkan
perubahan elektron pada kulit atom untuk pembentukan atau pemutusan ikatan
kimia.

Zat radioaktif dan radioisotop berperan besar dalam ilmu kedokteran yaitu untuk
mendeteksi berbagai penyakit, diagnosa penyakit yang penting antara lain tumor
ganas. Kemajuan teknologi dengan ditemukannya zat radioaktif dan radioisotop
memudahkan aktifitas manusia dalam berbagai bidang kehidupan.

B. Saran

1. Masalah zat radioaktif dan radioisotop hendaknya tidak ditafsirkan sebagai satu
fenomena yang menakutkan.

2. Penerapan dalam diagnosa berbagai penyakit hendaknya memikirkan efek-efek
yang akan ditimbulkan.

3. Diharapkan penggunaan zat radioaktif dan radioisotop ini untuk kemakmuran
dan kesejahteraan umat manusia.
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