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MODUL 1 : KARAKTERISASI INTI ATOM DAN RADIOAKTIVITAS
Oleh: Yusman Wiyatmo, M.Si

Pengantar:
Dalam modul 1 ini, Anda akan mempelajari karakterisiasi inti atom mencakup
tentang struktur inti dan sifat-sifatnya serta gejala radiokativitas yang meliputi peluruhan,
umur paruh, dan aktivitas radioaktif.
Dalam mempelajari modul 1 ini, hanya terdapat satu kegiatan belajar karena cakupan
materinya cukup sederhana dan singkat.
Setelah Anda mempelajari modul 1 ini, Anda diharapkan dapat memahami
karakterisasi inti atom dan gejala radioaktivitas. Secara khusus, Anda diharapkan dapat:
1. Menyebutkan partikel penyusun inti atom
2. Menjelaskan sifat-sifat nukleon
3. Menjelaskan pengertian peluruhan
4. Mejelaskan peluruhan alfa
5. Menjelaskan peluruhan beta
6. Menjelaskan peluruhan gamma
7. Menghitung inti induk yang tersisa pada peluruhan
8. Menentukan besar aktivitas radioaktif suatu sampel

KEGIATAN BELAJAR 1 : KARAKTERISTIK INTI ATOM DAN RADIOAKTIVITAS
A. Materi 1:
1. Uraian Materi
PENEMUAN INTI ATOM
Pada waktu yang hampir bersamaan dengan percobaan Thomson, empat orang
fisikawan, yaitu Henri Becqurel, Marie Curie, Pierre Curie, dan Ernest Rutherford meneliti
keradioaktifan. Ada tiga jenis partikel sinar radioaktif, yaitu partikel alfa (α) bermuatan
positif, partikel beta (β) bermatan negatif dan gamma (γ) yang tidak bermuatan.

Pada tahun 1906, Ernest Rutherford bersama mahasiswanya Geiger dan Marsden meneliti
radiasi dari uranium, radium, dan radioaktif lain yang memancarkan sinar α, β dan γ.
Radioaktif tersebut disimpan dalam kotak timbel dengan lubang yang sangat kecil sehingga

sinar α dalam kotak akan terpancar. Pancaran sinar α digunakan untuk menembak lempeng
emas tipis sehingga eksperimen tersebut dikenal dengan eksperimen lempeng tipis emas.
Sebagian besar sinar α diteruskan, hanya sedikit yang dipantulkan.

Gambar 1. Percobaan Hamburan Sinar Alfa Pada Lempeng Emas

Mengapa sinar α lebih banyak diteruskan dibanding yang dipantulkan oleh lempeng emas?
Sinar α yang bermuatan posititf menumbuk partikel pejal (logam emas) yang juga bermuatan
positif. Partikel yang muatannya sama akan tolak-menolak. Partikel pejal tersebut dinamakan
Rutherford inti atom. Elektron terletak di luar inti pada jarak yang relatif jauh dengan
gerakan yang cepat, dikarenakan ada tolakan dari inti yang bermuatan positif.
Setiap atom mempunyai suatu pusat kecil atau inti. Peluang partikel α mendekati inti sangat
kecil karena ukurannya yang sangat kecil. Artinya, inti akan menolak partikel α karena inti
bernuatan positif seperti partikel α.
Kesimpulan dari percobaan ini adalah:
a. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron bermuatan
begatif yang beredar mengelilingi inti atom
b. Atom bersifat netral sehingga jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron
yang mengelilingi inti atom.
Partikel-partikel pembentuk inti atom adalah proton (1P1) dan netron ( 0n1). Kedua
partikel pembentuk inti atom ini disebut juga nukleon.
Simbol nuklida : ZXA atau ZAX dengan
A = nomor massa = jumlah proton dan netron dalam inti atom

Z = jumlah proton dalam inti = jumlah elektron dalam atom
N = A - Z = jumlah netron di dalam inti atom
Proton bermuatan positif = 1,6 x 10-19 C dan netron tidak bermuatan.
Tabel 1. Tata Nama
TATA NAMA
Nuklida
Isotop
Isoton
Isobar
Isomer
Nukleon
Meson
Positron
Photon

PENGERTIAN
spesies inti atom dengan nomor massa A, nomor atom Z,
dan nomor neutron N
Nuklida-nuklida yang memiliki nomor atom Z sama dan N
berbeda.
Nuklida-nuklida dengan N sama, Z berbeda.
Nuklida-nuklida dengan A sama.
Nuklida yang berada dalam keadaan terseksitasi dengan
umur paruh dapat diukur.
neutron atau proton
zarah dengan massa di antara elektron dan proton
elektron yang bermuatan positif
paket (quantum) radiasi elektromagnetik

SINAR-SINAR RADIOAKTIF
Sifat-sifat sinar radioaktif seperti yang telah diterangkan salah satunya di atas yaitu dapat
menghitamkan plat film (seperti ketika Antoine Henry Becquerel menemukan garam
uranium), selain itu sinar ini dapat menembus logam yang tipis, dan dapat diuraikan oleh
medan magnet menjadi tiga berkas sinar, yaitu sinar alpha, beta, dan gamma.
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Sumber Radioaktif
Gambar 2. Pembelokan Sinar-Sinar Radioaktif oleh Medan Magnet B
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Sinar Alpha ialah sinar yang dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet,
sinar alpha merupakan partikel-partikel yang bermuatan positif.
Dari hasil penelitian
ternyata partikel alpha sama Xdengan
inti
Helium
(He).
X X X X X X X

Sinar Beta ialah sinar sinar yang dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet,
sinar beta merupakan partikel-partikel yang bermuatan negatif. Dari hasil penelitian ternyata
partikel beta sama dengan partikel elektron.

Sinar Gamma ialah sinar yang tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan
magnet. Berarti sinar gamma tidak bermuatan dan merupakan gelombang elektroomagnet
yang mempunyai panjang gelombang pendek.
Daya tembus sinar α, β, dan γ berbeda-beda seperti diilustrasikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 3 Daya Tembus Sinar Alfa Beta dan Gamma
RADIOAKTIVITAS
Radioaktivitas didefinisikan sebagai peluruhan spontan dari inti yang tidak stabil. Inti yang
tidak stabil dapat terpecah menjadi dua partikel atau lebih lainnya dengan membebaskan
sejumlah energi. Pemecahan ini dapat terjadi melalui beberapa cara , bergantung pada atom
tertentu yang meluruh.
Proses peluruhan bersifat statistik eksponensial. Jumlah inti atom untuk meluruh setiap saat
N bergantung pada jumlah sampel mula-mula inti induk No, selang waktu peluruhan t, dan
tetapan desintegrasi  yang memenuhi persamaan:

N  N o e t

(1)

Grafik peluruhan inti atom induk dan pertumbuhan inti atom turunan disajikan pada
gambar sbb:
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Gambar 4.Grafik Peluruhan dan Pertumbuhan Inti Radioaktif
1. Waktu Paruh
Waktu paruh didefinisikan sebagai periode waktu dimana jumlah cacah inti atom
induk yang bersifat radioaktif tinggal separuh dari cacah semula.
T1/ 2 

0,693

(2)



Pada saat t = nT1/2, dengan n bilangan bulat maka persamaan (1) dapat dituliskan:
 1
 2

n

Ni  t     No

(3)

Waktu paruh bisa menjadi sangat pendek atau sangat panjang. Tabel berikut menunjukkan
waktu paruh (T1/2) dari beberapa jenis isotop radioaktif.
Tabel 2. Waktu Paruh Beberapa Zat Radioaktif
Radioisotop

Radiasi yang
Dipancarkan

Waktu Paruh (t1/2)

Kr-94

β

1,4 detik

Rn-222

α

3,8 hari

I-131

β

8 hari

Co-60

γ

5,2 tahun

H-3

β

12,3 tahun

C-14

β

5730 tahun

U-235

α

4,5 miliar tahun

Re-187

β

70 miliar tahun

Waktu paruh penting untuk diketahui, sebab dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu
bahan radioaktif aman untuk ditangani. Aturannya adalah suatu sampel dinyatakan aman bila

radioaktivitasnya telah turun sampai di bawah batas pengamatan (ini terjadi setelah 10 kali
waktu paruh). Jadi, jika radioaktif Iodin-131 (I-131) dengan waktu paruh (t1/2) = 8 hari
dimasukkan ke dalam tubuh guna mengobati kanker thyroid, bahan ini akan hilang dalam 10
kali waktu paruh atau 80 hari. Hal ini penting untuk diketahui, sebab radioaktif yang
digunakan sebagai pelacak medis yang dimasukkan ke dalam tubuh, digunakan oleh seorang
dokter untuk melacak suatu saluran, menemukan suatu penghalang atau untuk pengobatan
(terapi) kanker. Isotop radioaktif ini harus aktif dalam waktu yang cukup lama untuk
pengobatan, tetapi juga harus cukup pendek, sehingga tidak merusak sel-sel atau organ-organ
yang sehat.
2. Aktivitas
Aktivitas merupakan laju peluruhan dan didefinisikan sebagai jumlah peluruhab tiap
satuan waktu.
A

dN i  t 
  N i  t    N o e  t
dt

(4)

Satuan aktivitas : curie (Ci) (1 Ci = 3,7.1010 peluruhan/s).
Aktivitas inti pada setiap saat A memenuhi:

A  Aoe t

(5)

3. Umur Rerata
Umur inti atom tertentu yang berdisintegrasi adalah antara nol sampai dengan tak
hingga, oleh karena itu pengertian umur sebagai periode waktu sejak lahir sampai mati/habis
tidak relevan, untuk itu diperkenalkan pengertian waktu rerata yang didefinisikan sbb:
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4. Jenis-jenis peluruhan radioaktif
Isotop tertentu bersifat tidak stabil, sehingga inti atom unsur mudah terpecah dengan
mengalami peluruhan inti. Kadang-kadang, produk dari peluruhan inti bersifat tidak stabil,
sehingga dapat mengalami pelruhan inti berikutnya. Sebagai contoh, bila U-238 (salah satu
isotop radioaktif Uranium) pada awalnya mengalami peluruhan, akan dihasilkan isotop Th234. Isotop tersebut tidak stabil dan akan mengalami peluruhan kembali membentuk isotop
Pa-234. Isotop tersebut pun tidak stabil. Akibatnya, akan terjadi peluruhan terus-menerus
sampai akhirnya secara keseluruhan terdapat 14 tahapan untuk menghasilkan produk akhir
berupa isotop Pb-206 yang bersifat stabil, sehingga peluruhan selanjutnya tidak akan terjadi.

Sebelum kita membahas bagaimana isotop radioaktif dapat meluruh, kita akan mempelajari
mengapa isotop tertentu dapat meluruh. Inti memiliki semua proton yang bermuatan positif
yang ada bersama-sama pada volum ruang yang sangat kecil. Semua proton ini akan saling
tolak-menolak sehingga gaya yang biasanya menahan seluruh inti (perekat inti) kadangkadang tidak dapat bekerja dengan baik. Akibatnya, inti akan terpecah atau mengalami
peluruhan inti.
Semua unsur dengan 84 proton atau lebih bersifat tidak stabil, sehingga akhirnya mengalami
peluruhan. Isotop lain yang intinya mengandung jumlah proton yang lebih juga dapat bersifat
radioaktif. Radioaktivitas berhubungan dengan perbandingan neutron/proton di dalam inti
atom. Jika perbandingan neutron/proton (n/p) terlalu tinggi (n/p > 1 ; terlalu banyak
neutron ; terlalu sedikit proton), isotop dikatakan kaya neutron. Oleh karena itu, isotop
bersifat tidak stabil. Sama halnya bila perbandingan neutron/proton (n/p) terlalu rendah
(n/p < 1 ; terlalu sedikit neutron; terlalu banyak proton), isotop dikatakan kaya proton.
Isotop semacam ini pun bersifat tidak stabil. Perbandingan neutron/proton (n/p) untuk
unsur tertentu harus berada pada kisaran tertentu, sehingga unsur tersebut bersifat
stabil. Itulah sebabnya isotop suatu unsur ada yang bersifat stabil dan ada pula yang bersifat
radioaktif.
Terdapat tiga cara utama yang menyebabkan terjadinya peluruhan isotop radioaktif secara
alami, antara lain :
1. Pemancaran partikel alfa (α)
2. Pemancaran partikel beta (β)
3. Pemancaran radiasi gamma (γ)

Selain itu, terdapat pula dua cara peluruhan radioaktif yang kurang umum, yaitu :
1. Pemancaran positron (β+)
2. Penangkapan elektron (e-)

Pemancaran Partikel Alfa

Bila inti atom memancarkan sinar alpha atau helium, maka akan berubah menjadi isotop baru
dengan nomor atom berkurang dua dan nomor massa berkurang empat. Unsur berat dan
besar, seperti Uranium (U) dan Thorium (Th), cenderung melakukan pemancaran (emisi)
partikel alfa. Peluruhan inti ini terjadi dengan cara membebaskan dua muatan positif (dua
proton) dan empat satuan massa (dua proton + dua neutron). Suatu proses yang sangat
hebat. Setiap kali partikel alfa dipancarkan (diemisikan), empat satuan massa hilang.
Sebagai contoh, isotop Radon-222 (Rn-222), dapat mengalami peluruhan dan memancarkan
partikel alfa. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :
222
86Rn

→

218
84Po

+ 2He4

Dalam hal ini, isotop Radon-222 mengalami peluruhan inti dengan membebaskan partikel
alfa. Isotop baru yang terbentuk pada proses peluruhan ini adalah isotop baru dengan nomor
massa 218 (yang diperoleh dari 222 – 4) dan nomor atom 84 (yang diperoleh dari 86 – 2).
Isotop tersebut adalah Polonium (Po).
Contoh lain peluruhan alfa pada U-238 sbb:

Pemancaran Partikel Beta

Bila inti atom memancarkan sinar beta atau partikel elektron, maka akan berubah menjadi
isotop baru yang nomor atomnya bertambah satu dan nomor massa tetap. Partikel beta (β)
pada dasarnya adalah elektron yang dipancarkan dari inti. Kita tentu akan bertanya,
bukankah elektron tidak terdapat di dalam inti atom? Bagaimana elektron dapat dipancarkan
dari inti atom yang tidak mengandung elektron? Marilah kita mengikuti penjelasan berikut
secara seksama.
Sebagai contoh, peluruhan yang terjadi pada isotop Iodin. Isotop Iodin-131 (I-131) digunakan
dalam bidang medis sebagai isotop untuk mendeteksi dan mengobati kanker kelenjar gondok
(tyroid). Isotop tersebut mengalami peluruhan dan memancarkan partikel beta. Reaksi yang
terjadi adalah sebagai berikut :
131
53I

→

131
+ -1e0
54Xe

Pada proses ini, isotop Iodin-131 (I-131) melepaskan partikel beta (elektron). Isotop baru
yang dihasilkan memiliki nomor atom 54 dan nomor massa 131. Isotop tersebut adalah
Xenon (Xe).
Perhatikanlah bahwa nomor massa tidak berubah dari I-131 menjadi Xe-131. Akan tetapi,
nomor atomnya naik satu (dari 53 menjadi 54). Peristiwa yang terjadi di dalam inti atom
iodin adalah perubahan neutron menjadi proton dan elektron.
1

0n

→ 1p1 +

0
-1e

Perubahan sebuah neutron menjadi sebuah proton akan diikuti dengan terbentuknya
sebuah elektron. Elektron yang terbentuk dipancarkan dari inti atom sebagai partikel beta
(β). Isotop dengan perbandingan n/p tinggi sering mengalami pemancaran beta (β). Hal ini
terjadi karena peluruhan ini menyebabkan jumlah neutron berkurang satu dan jumlah proton
bertambah satu, sehingga menurunkan perbandingan n/p.
Pemancaran Radiasi Gamma

Bila inti atom memancarkan sinar gamma, tidak akan dihasilkan unsur baru, karena sinar
gamma hanya merupakan energi foton yang tidak bermassa dan tidak bermuatan. Dari
beberapa persamaan reaksi di atas dapat kita simpulkan bahwa di dalam persamaan reaksi
inti, jumlah nomor atom dan nomor massa sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap.
Partikel alfa (α) dan partikel beta (β) mempunyai karakteristik materi. Keduanya memiliki
massa tertentu dan menempati ruang. Namun, karena tidak ada perubahan massa yang
berhubungan dengan pemancaran sinar gamma (γ), kita dapat menyatakan bahwa
pemancaran sinar gamma (γ) sebagai pemancaran radiasi gamma (γ). Radiasi gamma (γ)
sangat menyerupai sinar X, yaitu radiasi dengan energi tinggi dan memiliki panjang
gelombang pendek (short wavelength). Radiasi sinar gamma umumnya disertai dengan
pemancaran partikel alfa dan partikel beta. Tetapi, biasanya tidak dinyatakan pada persamaan
reaksi inti yang disetarakan. Beberapa isotop, seperti Cobalt-60 (Co-60), melepaskan
sejumlah besar radiasi sinar gamma. Isotop ini sering digunakan untuk pengobatan kanker
dengan metode radiasi. Paramedis akan mengarahkan sinar gamma ke tumor, sehingga sinar
tersebut diharapkan dapat merusaknya.
Pemancaran Positron
Pemancaran positron tidak terjadi pada isotop radioaktif yang meluruh secara alami, tetapi
hal ini terjadi secara alami pada isotop radioaktif buatan manusia. Positron pada dasarnya
merupakan elektron yang memiliki muatan positif. Positron dapat terbentuk bila proton di
dalam inti atom meluruh menjadi neutron. Positron yang terbentuk ini kemudian
dipancarkan dari inti atom.
Proses ini terjadi pada beberapa isotop, seperti isotop Kalium-40 (K-40). Reaksi yang terjadi
adalah sebagai berikut :
40
19K

→

40
0
18Ar + +1e

Isotop K-40 memancarkan positron, dan membentuk isotop baru dengan nomor massa 40
dan nomor atom 18. Isotop Argon-40 (Ar-40) telah terbentuk.
Perhatikanlah bahwa nomor massa tidak berubah dari K-40 menjadi Ar-40. Akan tetapi,
nomor turun satu (dari 19 menjadi 18). Peristiwa yang terjadi di dalam inti atom kalium
adalah perubahan proton menjadi neutron dan melepaskan positron.
1

1p

→ 0n1 +

0
+1e

Perubahan sebuah proton menjadi sebuah neutron akan diikuti dengan terbentuknya
sebuah positron. Positron yang terbentuk dipancarkan dari inti atom sebagai partikel
positron (β+). Isotop dengan perbandingan n/p rendah sering mengalami pemancaran
positron (β+). Hal ini terjadi karena peluruhan ini menyebabkan jumlah proton berkurang
satu dan jumlah neutron bertambah satu, sehingga menaikkan perbandingan n/p.
Penangkapan Elektron

Penangkapan elektron merupakan jenis peluruhan inti yang jarang terjadi. Dalam peluruhan
ini, elektron dari tingkat energi yang lebih dalam (misalkan subkulit 1s) akan ditangkap oleh
inti atom. Elektron tersebut akan bergabung dengan proton pada inti atom membentuk
neutron. Akibatnya, nomor atom berkurang satu dan nomor massanya tetap sama.
1

1p

+

0
-1e

→ 0n1

Sebagai contoh, reaksi yang terjadi saat penangkapan elektron pada Polonium-204 (Po-204)
sebagai berikut :
204

84Po

+

0
-1e

→

204
83Bi

+ sinar-X

Perubahan sebuah proton menjadi sebuah neutron dapat terjadi saat penangkapan sebuah
elektron. Isotop dengan perbandingan n/p rendah dapat mengalami penangkapan elektron
(e-). Hal ini terjadi karena reaksi ini menyebabkan jumlah proton berkurang satu dan jumlah
neutron bertambah satu, sehingga menaikkan perbandingan n/p.
Penangkapan elektron pada subkulit 1s menyebabkan kekosongan pada subkulit 1s. Elektron
yang berasal dari subkulit lain dengan level energi yang lebih tinggi akan “turun” untuk
mengisi kekosongan ini disertai pembebasan sejumlah energi dalam bentuk sinar X yang
tidak tampak.
Aplikasi waktu paruh yang sangat berguna adalah pada pelacakan radioaktif. Ini
berhubungan dengan penentuan usia benda-benda kuno.
Karbon 14 (C-14) adalah isotop karbon radioaktif yang dihasilkan di atomosfer bagian atas
oleh radiasi kosmis. Senyawa utama di atmosfer yang mengandung karbon adalah karbon
dioksida (CO2). Sangat sedikit sekali jumlah karbon dioksida tang mengandung isotop C-14.
Tumbuhan menyerap C-14 selama fotosintesis. Dengan demikian, C-14 terdapat dalam
struktur sel tumbuhan. Tumbuhan kemudian dimakan oleh hewan, sehingga C-14 menjadi
bagian dari struktur sel pada semua organisme.
Selama suatu organisme hidup, jumlah isotop C-14 dalam struktur selnya akan tetap konstan.
Tetapi, bila organisme tersebut mati, jumlah C-14 mulai menurun. Para ilmuwan kimia telah
mengetahui waktu paruh dari C-14, yaitu 5730 tahun. Dengan demikian, mereka dapat
menentukan berapa lama organisme tersebut mati.
Pelacakan radioaktif dengan menggunakan isotop C-14 telah digunakan untuk menentukan
usia kerangka yang ditemukan di situs-situs arkeologi. Belakangan ini, isotop C-14
digunakan untuk mengetahui usia Shroud of Turin (kain kafan dari Turin), yaitu sepotong
kain linen pembungkus mayat manusia dengan gambaran seorang manusia tercetak diatasnya.
Banyak yang berpikir bahwa itu adalah bahan pembungkus Nabi Isa. Tetapi, pada tahun
1988, pelacakan radiokarbon menemukan bahwa bahan tersebut berasal dari tahun 12001300 SM. Meskipun kita tidak mengetahui bagaimana bentuk orang itu tercetak pada kain
kafan tersebut, pelacakan radioaktif C-14 membuktikan bahwa bahan tersebut bukan kain
kafan Nabi Isa.
Pelacakan dengan isotop C-14 hanya dapat digunakan untuk menentukan usia sesuatu yang
pernah hidup (organisme). Isotop ini tidak dapat digunakan untuk menentukan umur batuan

bulan atau meteorit. Untuk benda-benda mati, para ilmuwan kimia menggunakan isotop
lainnya, seperti Kalium 40 (K-40).
Pada tahun 1930-an, para ilmuwan menemukan bahwa beberapa reaksi inti dapat dimulai dan
dikendalikan oleh manusia. Para ilmuwan biasanya menembakkan suatu isotop besar dengan
isotop kedua yang lebih kecil (umumnya neutron). Tumbukan kedua isotop ini dapat
menyebabkan isotop besar tersebut pecah menjadi dua unsur atau lebih. Dalam hal ini, isotop
besar mengalami pemecahan inti (nuclear fission/fisi inti).
Sebagai contoh, pemecahan isotop U-235 menjadi dua isotop baru dapat dinyatakan dalam
persamaan reaksi transmutasi berikut :
235
92U

+ 0n1 →

142
56Ba

+

91
36Kr

+ 3 1n0

Reaksi jenis ini juga membebaskan energi dalam jumlah besar. Berasal dari manakah energi
tersebut? Apabila pengukuran dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi pada
semua massa atom dan partikel subatom mula-mula, kemudian semua massa atom dan
partikel subatom akhir, lalu membandingkan keduanya. Kita akan memperoleh hasil bahwa
terdapat sejumlah massa yang “hilang”. Materi “hilang” selama reaksi inti. Hilangnya materi
ini disebut sebagai pengurangan massa atau defek massa. Materi yang “hilang” ini berubah
menjadi energi.
Kita dapat menghitung besarnya energi yang dihasilkan dari reaksi fisi selama reaksi inti
dengan persamaan yang sangat sederhana, yang telah dikembangkan oleh Albert Einstein
(lihat : Kisah Para Ilmuwan ; Albert Einstein), yaitu E = mc2. Pada persamaan ini, E adalah
energi yang dihasilkan; m adalah massa yang “hilang” (defek massa); dan c adalah kecepatan
cahaya (3,00 x 108 m/s). Kecepatan cahaya dikuadratkan membuat bagian dari persamaan ini
mempunyai bilangan yang sangat besar, sehingga bila dikalikan dengan jumlah massa yang
kecil hasilnya tetap merupakan sejumlah energi yang besar.

KESTABILAN INTI
Kestabilan inti atom dapat ditinjau dari aspek kinetika dan energitika. Kestabilan secara
energitika ditinjau dari aspek energi nukleosintesis dihubungkan dengan energi komponen
penyusunnya (proton dan neutron), disebut energi ikat inti. Kestabilan secara kinetika ditinjau
berdasarkan kebolehjadian inti meluruh membentuk inti yang lain, disebut peluruhan
radioaktif.
Untuk mengetahui ciri-ciri inti yang stabil dan inti yang tidak stabil dapat ditinjau dari
perbandingan antarpartikel yang terkandung di dalam inti atom, yaitu perbandingan neutron
terhadap proton (N/Z). Selain nuklida 1H, semua nuklida atom memiliki proton dan neutron.
Suatu nuklida dinyatakan stabil jika memiliki perbandingan neutron terhadap proton lebih
besar atau sama dengan satu (N/Z ≥ 1).
Untuk nuklida ringan (Z =< 20), perbandingan (N/Z) = 1
Untuk nuklida dengan Z > 20, perbandingan (N/Z) >1

Hubungan proton dan neutron dapat diungkapkan dalam bentuk grafik yang disebut grafik
pita kestabilan.

Gambar 5, Grafik Kestabilan Inti
Kenaikan angka banding N/Z diyakini akibat meningkatnya tolakan muatan positif dari
proton. Untuk mengurangi tolakan antarproton diperlukan neutron yang berlebih.
Nuklida di luar pita kestabilan umumnya bersifat radioaktif atau nuklida tidak stabil. Nuklida
yang terletak di atas pita kestabilan adalah nuklida yang memiliki neutron berlebih. Untuk
mencapai keadaan inti yang stabil, nuklida ini mengubah neutron menjadi proton dan partikel
beta.
Nuklida yang terletak di bawah pita kestabilan adalah nuklida yang miskin neutron. Untuk
mencapai keadaan yang stabil, dilakukan dengan cara memancarkan positron atau
penangkapan elektron (electron capture) pada kulit K menjadi neutron.
Nuklida yang terletak di atas pita kestabilan dengan nomor atom (jumlah proton) lebih dari
83 adalah nuklida yang memiliki neutron dan proton melimpah. Untuk mencapai keadaan
stabil, nuklida ini melepaskan sejumlah partikel alfa (inti atom He).
REAKSI FISI DAN REAKSI FUSI
1. REAKSI FISI
Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan nuklida radioaktif menjadi nuklida-nuklida dengan
nomor atom mendekati stabil. Pembelahan nuklida ini disertai pelepasan sejumlah energi dan
sejumlah neutron. Salah satu contohnya adalah reaksi fisi inti uranium-235 yang
dioperasikan dalam reaktor tenaga nuklir untuk pembangkit tenaga listrik dengan cara

membombardir inti uranium-235 dengan neutron membentuk kripton dan barium disertai
pelepasan energi sebesar 3,5 × 10-11 J dan sejumlah neutron yang siap bereaksi fisi dengan
inti yang lain.

Gambar 6. Reaksi Fissi
Reaksi berantai adalah sederetan reaksi fisi yang berlangsung spontan dan serta merta,
disebabkan oleh neutron yang dilepaskan dari reaksi fisi sebelumnya bereaksi lagi dengan
inti-inti yang lain. Oleh karena satu reaksi fisi dapat menghasilkan 3 neutron, jumlah inti
yang melakukan fisi berlipat secara cepat. Reaksi berantai dari fisi inti merupakan dasar dari
reaktor nuklir dan senjata nuklir.

Gambar 7. Reaksi Fissi Berantai

Reaktor fisi nuklir adalah suatu tempat untuk melangsungkan reaksi berantai dari reaksi fisi
yang terkendali. Energi yang dihasilkan dari reaktor ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber
energi nuklir. Bahan bakar nuklir, selain uranium–235, uranium–238 juga dapat dijadikan
bahan bakar. Keunggulan dan kelemahan dari kedua bahan bakar tersebut, yaitu uranium–238
bereaksi lebih cepat dengan neutron hasil reaksi fisi dibandingkan uranium–235, tetapi
uranium–235 bereaksi lebih cepat dengan neutron yang telah diperlambat oleh moderator.
Sisa bahan bakar reaktor nuklir tersebut dibuang sebagai limbah nuklir. Limbah ini dapat
diproses ulang. Bahan bakar sisa tersebut dipisahkan secara kimia dari limbah radioaktif.
Plutonium–239 adalah salah satu jenis bahan bakar hasil pemisahan dari buangan limbah
nuklir. Isotop ini diproduksi selama reaktor beroperasi, yaitu pemboman uranium–238 oleh
neutron. Isotop plutonium–239 juga berpotensi fisi dan dipakai untuk membuat bom atom
atau senjata nuklir.
Ketersediaan isotop plutonium–239 dalam jumlah besar akan
meningkatkan kesempatan negara-negara maju untuk menyalahgunakan plutonium dijadikan
bom atom atau senjata nuklir pemusnah masal. Sisa bahan bakar nuklir sebaiknya tidak
didaur-ulang. Masalah utama bagi lembaga tenaga nuklir adalah bagaimana membuang
sampah radioaktif yang aman.
2. REAKSI FUSI
Reaksi fusi adalah reaksi nuklida-nuklida ringan digabungkan menjadi nuklida dengan nomor
atom lebih besar.
Misalnya, inti deuterium (2H) dipercepat menuju target yang mengandung deuteron (2H atau
D) atau tritium (3H) membentuk nuklida helium.

2. Contoh Soal dan Penyelesaiannya
Contoh 1:
Sebatang tanaman purba mengandung 146C memiliki aktivitas radioaktif 13 peluruhan per
menit per gram karbon. Aktivitas radioaktif tanaman yang masih hidup 16 peluruhan per
menit per gram. Tentukan telah berapa lamakah tanaman tersebut telah mati! Diketahui
umur paruh 146C adalah 5760 tahun.
Penyelesaian:
A
T
A
1 A
1
5760 16
t  ln o 
ln o  1 / 2 ln 0 
ln
 1726 tahun.

A 0,693
A 0,693
A 0,693 13
T1 / 2

Contoh 2:

3. Soal latihan (Lembar Kerja Siswa)
Untuk melatih pemahaman anda dalam mempelajari modul ini, kerjakan soal-soal
berikut:
1. Sampel 238
92 U sebanyak 1 mg memancarkan 738 zarah alfa per menit. Sampel ini
memperlihatkan aktivitas yang sama setelah waktu yang lama. Berapa umur
paruhnya ?
2. Sampel 108 Au sebanyak 1 mikro gram memiliki umur paruh 2,7 hari. Hitung tetapan
peluruhan, aktivitas mula-mula, dan aktivitas setelah 10 hari.
25
3. Umur paruh 11
Na adalah 15 hari. Berapa lamakah waktu yang diperlukan supaya
25
80% dari sampel 11
Na tersebut meluruh?

4. Aktivitas radioaktif relatif dalam sepotong batu bara peninggalan pembakaran zaman
purba adalah 0,18 kali aktivitas radioaktif yang sekarang. Berapa lamakah
pembakaran tersebut telah berlangsung?
5. Aktivitas radionuklida tertentu menurun 15 % dari aktivitas radioaktif semula setelah
10 hari. Tentukan umur paruh radionuklida tersebut!

4. Rangkuman materi
1. Partikel-partikel pembentuk inti atom adalah proton (1P1) dan netron ( 0n1).
Kedua partikel pembentuk inti atom ini disebut juga nukleon.
2. Radioaktivitas didefinisikan sebagai peluruhan spontan dari inti yang tidak
stabil. Inti yang tidak stabil dapat terpecah menjadi dua partikel atau lebih lainnya
dengan membebaskan sejumlah energi.
3. Jumlah inti atom untuk meluruh setiap saat N bergantung pada jumlah sampel
mula-mula inti induk No, selang waktu peluruhan t, dan tetapan desintegrasi 
yang memenuhi persamaan: N  N o e t
4. Waktu paruh didefinisikan sebagai periode waktu dimana jumlah cacah inti atom
0,693
induk yang bersifat radioaktif tinggal separuh dari cacah semula. T1/ 2 



5. Aktivitas merupakan laju peluruhan dan didefinisikan sebagai jumlah peluruhab
dN i t 
tiap satuan waktu. A 
 N i t   N o e t  N
dt
6. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan nuklida radioaktif menjadi nuklida-nuklida
dengan nomor atom mendekati stabil disertai pelepasan sejumlah energi dan
sejumlah neutron.
7. Reaksi fusi adalah reaksi nuklida-nuklida ringan digabungkan menjadi nuklida
dengan nomor atom lebih besar disertai dengan pelapasan sejumlah energi.

5. Tes Formatif
Petunjuk: Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau d untuk pilihan jawaban yang
paling benar!
1. Berdasarkan hamburan zarah alfa oleh Rutherford tahun 1911 dapat diketahui hal-hal sebagai
berikut, kecuali …
a. proton dan elektron tersebar di seluruh permukaan atom.
b. inti atom bersifat masif
c. massa atom terkonsentrasi pada inti
d. inti atom memiliki muatan positif
2. Berikut ini yang termasuk isoton adalah …

a.

14
6

C dan 168O

b.

14
6

c. 23 He dan 24 He

C dan 126C

d.

14
7

N dan 168O

3. Massa radium( 226
88 Ra ) yang dibutuhkan agar dapat digunakan sebagai sumber radioaktif
10
1,85.10 Bq adalah …
a. 0,25 gram
c. 0,5 gram
b. 0,4 gram
d. 1,0 gram
4. Inti radon ( 222
86 Ra ) meluruh dengan memacarkan zarah alfa. Jika diketahui umur paruh inti
222
86

Ra 3,8 hari maka aktivitas inti tersebut tinggal 12,5 % dari aktivitas semula setelah … hari.

a. 3,8
b. 7,6

c. 11,4
d. 15,2

5. Fosil binatang mengandung 146C dengan aktivitas 10 desintegrasi per menit per gram. Bila
aktivitas binatang yang masih hidup 20 disentegrasi per menit per gram, dan umur paruh
14
6 C adalah 5760 tahun maka binatang tersebut telah mati selama …
a. 2880 tahun
c. 8640 tahun
b. 5760 tahun
d. 11520 tahun
6. Peluruhan berikut ini yang merupakan peluruhan beta dengan tangkapan elektron (electron
capture) adalah …
23
22
a. 10
Ne11
Na 10 e  
b.

25
13

25
Ne12
Mg  10 e  

c. 01 n 10 e11 p  
d.

Ca 10 e1941K  

41
20

7. Tangkapan elektron terjadi pada inti atom dengan ….
a. jumlah proton > jumlah netron
b. jumlah proton = jumlah netron
c. jumlah proton < jumlah netron
d. jumlah proton dan netron ganjil
8. Pada peluruhan beta negatif terjadi perubahan …
a. energi inti
b. massa inti
c. proton menjadi netron
d. netron menjadi proton
9.

Pernyataan di bawah ini merupakan pernyataan yang benar tentang reaksi fisi, kecuali...
a. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan nuklida radioaktif
b. Pembelahan nuklida disertai penyerapan sejumlah energi
c. Reaksi fisi yang berlangsung spontan dan serta merta disebut reaksi berantai
d. Energi yang dihasilkan dari reaktor fisidapat dimanfaatkan sebagai sumber energi nuklir

10. Pada U-235 (Z=92) dilakukan penembakan dengan neutron lalu menghasilkan Sr-94 (Z=38) dan
Xe-139 (Z=54) disertai pelepasan...
a. Sinar alfa
b. Sinar beta

c. Tiga netron
d. Sinar gamma

6. Kunci Jawaban
No
Kunci

No

Kunci

1

a

6

d

2

a

7

a

3

c

8

d

4

c

9

b

5

b

10

c

7. Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formarif yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban benar Anda. Kemudian,
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap
materi Kegiatan Belajar 1
Jumlah Jawaban Benar
Tingkat penguasaan = ----------------------------------- X 100%
Jumlah Soal
Arti tingkat penguasaan : 90 – 100 %
80 – 89 %
70 – 79 %
< 70 %

:
:
:
:

Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang

Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan
dengan mempelajari materi pada Kegiatan Belajar 2. Jika masih di bawah 80%, maka Anda
harus mengulangi lagi belajar materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum Anda
kuasai.

