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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian yang berjudul Reduksi Artefak T2 TSE Cartesian 

dan T2 TSE Propeller potongan Axial MRI Brain  pada pasien non kooperatif. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan citra MRI Brain potongan axial pada 

sekuen T2 TSE Propeller dengan T2 TSE Cartesian untuk mereduksi motions artefak 

pada pasien non kooperatif dalam menghasilkan citra optimal dan mengetahui teknik 

yang menghasilkan  kualitas citra optimal dengan waktu scanning  tercepat antara 

teknik T2 TSE Cartesian dengan T2 TSE PROPELLER MRI Brain pada pasien non 

kooperatif. Penelitian dilakukan pada tiga  pasien di RSU Haji Surabaya menggunakan 

pesawat MRI Magnetom Essenza Siemens 1,5 Tesla. Analisis data  menggunakan 

metode ROI pada komputer MRI. Selanjutnya dilakukan analisis kuantitatif untuk 

memperoleh SNR dan waktu  scanning. Pada T2 TSE Cartesian dan T2 TSE Propeller 

dihasilkan nilai SNR tertinggi pada jaringan CSF dan terendah pada WM. Untuk 

analisis kualitatif menggunakan  independent t test menunjukkan bahwa nilai SNR 

tidak ada beda bermakna pada penggunaan T2 TSE Cartesian dan  T2 TSE Propeller. 

Untuk waktu scanning pada T2 TSE Cartesian 117,43 sekon dan T2 TSE Propeller 131 

sekon. T2 TSE Cartesian menghasilkan kualitas citra yang lebih optimal dengan waktu  

scanning tercepat dibanding T2 TSE Propeller. Parameter yang mempengaruhi 

terbentuknya  kedua sekuen ini yaitu time repetition (TR),  time echo (TE),  flip angle 

(FA) dan medan gradient pada hardware.    

  

Kata Kunci : T2 TSE CARTESIAN, T2 TSE PROPELLER, MRI Brain, pasien non 
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ABSTRAK 

 The research of Analysis of Reduction of T2 TSE Cartesian Artifacts and T2 

TSE Propeller Axial MRI Brain fragments in non-cooperative patients. The purpose of 

this research is to know differences in axial MRI brain images on the Propeller T2 TSE 

sequence with Cartesian T2 TSE to reduce motion artifacts in non-cooperative patients 

in producing optimal images and knowing which technique produces optimal image 

quality with the fastest scanning time between the Cartesian T2 TSE and PROPELLER 

T2 TSE techniques MRI of the brain in non-cooperative patients. The research is 

conducted on three patiens in the RSU Haji Surabaya using MRI Magnetom Essenza 

Siemens 1,5 Tesla. Data analysis using the ROI method on MRI computers. Then 

quantitative the analysis of SNR and scanning time. At T2 TSE Cartesian and T2 TSE 

Propeller, the highest SNR values were obtained on the CSF network and the lowest 

on the WM. For qualitative analysis using the independent t test, it was found that the 

SNR values were not significantly different in the use of T2 TSE Cartesian and T2 TSE 

Propeller. For the scanning time on T2 TSE Cartesian 117.43 seconds and T2 TSE 

Propeller 131 seconds. The Cartesian T2 TSE produces more optimal image quality 

with the fastest scanning times than the Propeller T2 TSE. The parameters that affect 

the formation of the two sequences are the repetition time (TR), echo time (TE), reverse 

angle (FA) and gradient field in hardware. 

Keyword : T2 TSE Cartesian, T2 TSE Propeller, MRI Brain, non cooperative patient. 
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