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TERAPAN HASIL-HASIL PENELITIAN SAINS 
DIMANFAATLAN DALAM BERBAGAI TEKNOLOGI

 BIDANG KELISTRIKAN ; pembangkit listrik
 BIDANG KOMPUTER:

o Menyimpan data
o Robot
o Analisa Data
o Identifikasi (dalam kepolosian)
o Alih bahasa
o Komunikasi (internat)
o dll



 BIDANG KOMUNIKASI;
o Telegram
o Telepon
o Radio
o Cinema
o Televisi
o Satelit komunikasi
o dll



 BIDANG TEKNOLOGI NUKLIR
Pemanfaat nuklir berdasarkan sifat-sifa sinar radioaktif

ALPHA  

Sinar zat radioaktif BETA

GAMMA        



Sifat sinar Gamma
 MEMATIKAN
 MENGHAMBAT PERTUMBUHAN
 MENGUBAH SIFAT-SIFAT GENETIKA



PEMANFAATAN TEKNOLOGI 
NUKLIR
 UNTUKINDUSTRI;
 INDUSTRI KAYU; kualitas kayu bahan bangunan

dapat ditingkatkan dengan cara merendam kayu dalam
cairan bahan plastik. Kemudian bahan disinari
radioaktif, maka menyebabkan cairan bahan plastik
menjadi plastik, akibatnya bahan akan tahan terhadap
cuaca, gangguan serangga, dan kayu menjadi lebih keras



 SERAT TEKSTIL; serat atau benang tekstik dari serat
sintetis yaitu poliester mempunyai sifat sukar
menyerap air. Serat ini jika digunakan sebagai bahan
pakaian akan terasa panas, Dengan bantuan sinar
radioaktif bahan tersebut dapat berubah menjad
menyerap air. Contoh: serat polipropilen dapat
berubah sifatnya dari tak tahan panas menjadi tahan
panas.



INDUSTRI PENGAWETA MAKANAN.  Pengawetan
dengan menggunakan cara radiasi mempunyai
keunggulan yaitu; tanpa pemanasan, tanpa
pengasapan, tanpa bahan kimia dan dapat dilakukan
dalam keadaan makanan terbungkus



NUKLIR UNTUK KEDOKTERAN. Digunakan untuk
diagnosa suatu penyakit dalam. Hasil yang diperoleh
pada umumnya lebih memuaskan dari pada
menggunakan sinar X. Zat adioaktif yang digunakan
adalah berumur pendek dan berdoses kecil Contoh
penggunaan radioaktif: untuk menentukan lokasi
tumor atau kanker, kelainan paru-paru, kelainan
kelenjar gondok, kelainan ginjal, dsb



NUKLIR UNTUK INDUSTRI RADIOLOGI. Dengan
prinsip seperti foto rontgen, maka radiasi sinar gamma 
dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kerusakan
pipa-pipa baja, keretakan kapal, memeriksa baja hasil
pengelasan. Di Indonesia teknik telah digunakan di
beberapa perusahan, misalnya; PLN, PERTAMINA, 
PJKA, PABRIK SEMEN



NUKLIR DALAM HIDROLOGI. Dalam Hidrologi zat
radioaktif digunakan sebagai “perunut” , yaitu dengan
jalan memasukan zat radioaktif dalam suatu sistem
kemudian tingkah lakunya dipantau dengan alat
“Geiger Teller”, hasilnya dapat memberi infprmasi
keadaan sistem tersebut. Contoh; memantau
kebocoran pipa penyalur yang terbenam dalam tanah, 
arah kecepatan air dan debit air tanah, kecepatan
rembesan, adanya air yang merembes ke dalam tanah



PERAN SAINS DAN TEKNOLOGI 
DALAM REKAYASA GENETIKA
 Rekayasa genetika merupakan salah satu ciri dari “ 

Gelombang Informasi” (Alfin Toffler)
 Rekayasa genetika atau teknologi genetika adalah

segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya
manipulasi genetika untuk segala tujuan yang 
dilakukan pada organisme atau makhluk hidup



Jenis-jenis rekayasa genetika
1. In Vitro Vertilization (Bayi Tabung)

Sel telur dan sperma dari pasangan suami isteri
dipertemukan dalam tabung di luar kandungan. Hasil
pembuahan dimasukkan ke dalam kandungan ibunya
(isteri)

2. Cloning 
Cloning adalah reproduksi makhluk hidup hanya dari
“satu orang tua saja”.



3. Artificial Insenmination by Donor
Sel telur dibuahi sperma dari donor  (Bank Sperma)

4. Recombinant DNA
DNA = Deoxyribo Nucleic Acid),di dalamnya terdapat
pembawa informasi genetik (blue print )dari makhluk
hidup , yaitu apa-apa yang terdapat dalam makhluk
sudah ada di dalam DNA dan segmen-segmen sifat
organ dari suatu makhluk hidup. Misalnya; mata biru, 
warna rambut dan bentuknya, dll



 Segmen salah satu sifat dari makhluk dikeluarkan dan
diganti dengan segmen salah satu sifat dari makhluk
hidup lain, maka akan tumbuh makhluk jenis baru.

 Dengan cara Recombinat DNA, maka dapat
dihasilkan:
a. Tanaman Super (super plant), yaitu tanaman serba
guna, misalnya akarya singkong, pohonnya tebu, 
buahnya mangga
b. Makhluk Chimera: tubuh manusia kepala singa



5. Therapeutic abortion. 
Pendeteksian keadaan bayi yang baru beberapa
minggu di dalam kandungan , seperti: jenis kelamin, 
cacat, IQ. 
Bila orang tua tidak menghendaki anak itu lahir
karena cacat, maka dokter dapat menggugurkannya.


