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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan dan kekuatan jasmani merupakan salah satu dari sejumlah syarat 

mutlak yang wajib di miliki oleh seorang atlet sepak bola, mengingat beratnya latihan 

dan kontak badan antar pemain bertumpu pada fisik. Oleh karena itu di lakukannyalah 

serangkaian kegiatan fisik setiap harinya seperti lari, push up, sit up, pull up, 

menendang bola, dan menggiring bola. Tidak jarang serangkaian latihan dan 

pertandingan tersebut dapat menimbulkan cedera fisik. Cedera fisik mengakibatkan 

terganggunya sistem muskulosletal yang meliputi otot, tulang, sendi, tendon, 

ligamentum serta jaringan ikat yang mendukung dan mengikat jaringan juga organ 

bersama-sama (Spinder & Rick, 2007).  

Lutut merupakan sendi yang berhubungan antara 2 tulang utama kaki, yaitu 

femur dan tibia. Lutut mempunyai kontribusi yang cukup signifikan untuk melakukan 

aktifitas setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, seperti berjalan, melompat, berdiri 

dan lainnya. Trauma yang terjadi pada sendi lutut dapat menyebabkan fraktur distal, 

tibia plateau, ruptur ligamen dan robekan pada meniscus. Salah satu cedera yang 

diakibatkan dari serangkaian kegiatan tersebut adalah ruptur anterior cruciatum 

ligament (ACL).  

Ruptur sendiri merupakan robeknya atau koyaknya jaringan yang di akibatkan 

karena adanya trauma (Dorland, 2002). Anterior cruciatum ligamen (ACL) adalah 

salah satu dari empat ligamentum utama di dalam lutut yang menghubungkan tulang 

tibia dan femur. Fungsi utama ligamentum ini adalah untuk mencegah tulang tibia 

bergeser ke arah depan dari tulang femur dan untuk mengontrol gerakan rotasi dari 

lutut. Oleh karena itu, ruptur ACL dapat mengakibatkan sendi lutut menjadi tidak stabil 

sehingga tulang tibia dapat bergerak secara bebas. Setiap cedera yang terjadi pada ACL  
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berpotensi menimbulkan gangguan kestabilan pada sendi lutut. Cedera ACL juga 

merupakan cedera lutut sepak bola, basket, bola voli, dan futsal. Mayoritas cedera 

yang terjadi adalah non-kontak dengan mekanisme valgus lutut dan twisting 

(puntiran). Situasi ini sering terjadi ketika atlet menggiring bola atau salah posisi 

lutut ketika mendarat.  

Seiring perkembangan zaman teknologi yang turut mempengaruhi 

perkembangan dari citra medis (medical imaging), yang hingga saat ini menjadi 

penting pada proses diagnosa (Wulandari, 2006) adalah Magnetic Resonance 

Imaging (MRI). Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan salah satu alat 

yang berkembang dengan kemajuan modern saat ini untuk mendiagnosa suatu 

kelainan (patol) yang sedang dialami oleh pasien.  

Pemeriksaan MRI menghasilkan citra dengan menggunakan medan magnet 

tanpa menggunakan sinar-X. Teknik pencitraan MRI relatif lebih kompleks dan 

mempunyai beberapa kelebihan antara lain dapat memberikan gambaran dengan 

spatial resolusi yang baik, kontras antar jaringan yang baik, tanpa radiasi pengion 

dan dapat menghasilkan gambaran dari beberapa potongan (multiplanar) yaitu 

potongan axial, coronal, serta sagital. Serta kualitas citra MRI sendiri disusun oleh 

tiga faktor yaitu, CNR, spasial resolusi, dan SNR (Rochmayanti dkk, 2013). 

Dengan pemilihan parameter yang tepat akan mempengaruhi kualitas gambar, 

sehingga anatomi dan patologi jaringan tubuh dapat dievaluasi secara teliti 

(Notosiswoyo, 2004).  

MRI pada lutut dipengaruhi oleh banyak parameter untuk menghasilkan 

citra yang optimal dengan waktu singkat serta merupakan pemeriksaan diagnostik 

non invasif untuk menilai anatomi dan patologi kondisi pasien pada bagian lutut 

(sendi, otot, tulang, jaringan, tendon dan ligament). Pemilihan parameter perlu 

mempertimbangkan kondisi pasien dan klinis. Pasien yang tidak kooperatif 

cenderung menyebabkan motion artefak kecuali proses scanning bekerja sangat 

cepat.  

Artefak pada MRI adalah gambaran yang tidak diinginkan terjadi pada citra 

MRI. Salah satunya dapat disebabkan karena pergerakan fisiologis, karena gerak 
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jantung, pernafasan, pergerakan darah dan lain lain. Akibat adanya artefak tersebut, 

maka pada citra MRI akan tampak kabur, gambaran tidak bersih, tampak garis-garis 

dan gambaran tidak beraturan (Notosiswoyo, 2004). 

Salah satu parameter yang membuat scanning itu cepat adalah dengan 

pengaturan Echo Train Length (ETL). Echo Train Length (ETL) menunjukkan 

berapa kali munculnya data yang tercatat dalam satu rentang Time Repeatition 

(TR). Time Repeatition merupakan parameter yang mengontrol jumlah magnetisasi 

longitudinal yang mengalami recovery sebelum Radio Frekuensi  

(RF) pulse berikutnya. Penggunaan variasi ETL berpengaruh juga pada waktu 

pemeriksaan dan kualitas waktu pemeriksaan dan kualitas citra. Semakin 

meningkat nilai ETL maka semakin cepat waktu pemeriksaan namun nilai Signal 

to Noise Ratio (SNR) akan menurun, dan begitupun sebaliknya. Variasi ETL sangat 

perlu dilakukan untuk mengetahui pada nilai berapa ETL itu optimal agar 

didapatkan citra yang bagus dan waktu yang cepat. ETL yang lebih lama 

menghasilkan lebih banyak pembobotan T2 karena getaran yang lebih lambat 

dengan Time Echo (TE) membuat kontribusi lebih lama pada sinyal keseluruhan.  

Time Echo merupakan waktu getaran yang mengacu pada waktu antara 

penerapan pulsa eksitasi RF dan puncak sinyal yang diinduksi dalam koil. 

Penggunaan TE yang sangat panjang juga menghasilkan lebih banyak pengaburan 

spasial. Efek kabur spasial ini dihasilkan dari hilangnya sinyal terkait pembobotan 

T2, dimana T2 sebagai interval waktu antara pulsa eksitasi dan getaran puncak. 

Sehingga diperlukan pemilihan teknik yang sesuai dengan frekuensi spasial tinggi 

dan detail dalam gambar. Karena beberapa getaran diperoleh per pulsa eksitasi, 

sehingga penggunaan teknik Fast Spin Echo (FSE) dirasa dapat menghasilkan 

waktu TE yang bervariasi dan semakin meningkat selama setiap siklus akuisisi TR.    

Fast Spin Echo (FSE) merupakan salah satu dari urutan pulsa spin echo (SE) 

dengan waktu scan yang lebih cepat. Pada FSE pemberian pulsa dengan satu kali 

pulsa 90° diikuti dengan multiple 180° rephasing dalam satu time repetition (TR). 

Atau dengan kata lain FSE merupakan adaptasi dari teknik akuisisi Spin Echo (SE) 

konvensional yang dirancang untuk mengurangi waktu pencitraan. TE yang tampak 
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efektif dari gambar tergantung pada bagaimana getaran yang dihasilkan FSE 

digunakan untuk mengisi ruang-K yang mengacu pada matriks data yang berisi data 

MRI mentah. Data ini merupakan fungsi transformasi Fourier untuk menghasilkan 

gambar akhir dari sebuah pencitraan MRI. Ketika K-space penuh (pada akhir 

pemindaian) data secara matematis diproses untuk menghasilkan gambar akhir. 

Dengan demikian K-space menyimpan data mentah sebelum rekonstruksi. 

Selain teknik FSE dan ETL juga dibutuhkan teknik lain sebagai parameter 

pengambilan kualitas citra agar dapat mempercepat dan mengurangi motion artefak 

akibat pergerakan karena pasien tidak kooperatif. Teknik tersebut adalah teknik 

BLADE. Teknik BLADE telah diperkenalkan untuk mengurangi gerak  artefak dan 

meningkatkan kualitas gambar (Alibek, 2008). Serupa dengan temuan ini 

diperkenalkan dalam pemeriksaan dari atas perut (Hirokawa, 2008) dan lutut 

(Lavdas, 2012) pasien. Teknik BLADE adalah teknik pada parameter FSE dimana 

tombol alat yang ada di komputer diaktifkan blade-nya. Blade bekerja pada sistem, 

ketika akuisisi data didapatkan kemudian sinyal akuisisi tersebut diproses dengan 

transformasi Fourier melalui rekonstruksi algoritma Fast Fourier Transformation 

(FFT), artinya sinyal pusat adalah sinyal yang memiliki intensitas tertinggi tersebar 

keseluruh arah sehingga efek distorsi dari pergerakan akan tercover atau terkurangi.  

Selain teknik BLADE ada teknik lain yang dapat digabungkan dengan ETL 

sebagai pilihan guna mempercepat waktu scanning, teknik tersebut adalah teknik 

CARTESIAN. Teknik CARTESIAN adalah proses memasukan data dari hasil 

akuisisi ke K-space mengikuti sumbu kartesius searah dengan sumbu X sepanjang 

sumbu Y, tetapi teknik ini sangat rentan terhadap pergerakan. Oleh karena 

penjelasan diatas, penulis tertarik ingin menganalisa tentang mekanisme dan 

kualitas citra optimal dengan menggabungkan teknik T2 FSE SAGITAL 

CARTESIAN VS T2 FSE SAGITAL BLADE yang divariasi oleh Echo Train 

Length (ETL) MRI pada lutut kasus Ruptur Ligament. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah yang akan diteliti 

adalah: 

1. Bagaimana citra gabungan antara teknik Cartesian dan teknik Blade 

dengan komponen penyusunnya yaitu variasi Echo Train Length 

(ETL)? 

2. Berapa nilai ETL optimal yang tepat untuk teknik Blade dan teknik 

Cartesian yang menghasilkan citra MRI optimal untuk pemeriksaan 

MRI lutut Ruptur Ligament ? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini tidak meluas dan tidak menyimpang dari 

tujuan, maka diambil batasan masalah sebagai berikut : 

1.  Obyek penelitian (testi) berusia 17-50 tahun 

2.  Variasi ETL dalam penelitian adalah 16, 24 dan 32 satuan 

3.  K-Space yang akan digunakan adalah K-space teknik Blade dan Cartesian 

4.  Dalam pengambilan citra MRI menggunakan sekuen T2 Fast Spin Echo 

(FSE) Sagital. 

5.  Kasus yang digunakan adalah kelainan lutut Ruptur Ligament. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk : 

1.  Mengetahui hasil citra antara gabungan teknik Cartesian dan teknik Blade 

dengan para komponennya yaitu variasi Echo Train Length (ETL). 

2.  Mengetahui nilai ETL optimal yang tepat untuk teknik Blade dan teknik 

Cartesian yang menghasilkan citra MRI optimal untuk pemeriksaan MRI 

lutut Ruptur Ligament. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Penelitian, yaitu 

Analisis citra pada lutut kasus ruptur ligament teknik T2  FSE 

BLADE dan T2 FSE CARTESIAN dengan variasi ECHO TRAIN 

LENGTH (ETL) 

b) Sebagai referensi pada penelitian yang berhubungan dengan 

Analisis citra pada lutut kasus ruptur ligament teknik T2  FSE 

BLADE dan T2 FSE CARTESIAN dengan variasi ECHO TRAIN 

LENGTH (ETL) 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Penulis dan Pendidik diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengalaman langsung tentang Analisis citra pada lutut kasus 

ruptur ligament teknik T2  FSE BLADE dan T2 FSE CARTESIAN 

dengan variasi ECHO TRAIN LENGTH (ETL) 
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