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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Computed Tomography Scanning (CT-Scan) merupakan modalitas 

pencitraan diagnostik pertama yang mampu menghasilkan citra penampang lintang 

atau irisan (slices) bagian dalam tubuh dengan memanfatkan teknologi komputer 

dan sinar-X (Bushberg et al. 2002). Teknik pencitraan CT-Scan dari tahap 

memacarkan berkas sinar-X mengitari objek. Objek tubuh manusia tersusun dari 

berbagai komposisi dan densitas jaringan berbeda. Sinar-X setelah melewati objek 

mengalami transmisi (penerusan) dan atenuasi (pelemahan) hingga ditangkap oleh 

detektor. Detektor mengubah berkas sinar-X menjadi sinyal listrik, selanjutnya data 

diubah kedalam bentuk digital oleh Analog Digital Converter. Kemudian data 

tersebut dikirim ke komputer dan melalui proses rekontruksi untuk menampilkan 

citra tampang melintang (Seeram, 2001). CT-Scan generasi pertama hanya 

memiliki satu detektor yaitu pencil-beam, hingga kini telah memiliki beberapa 

detektor atau Multi-Slice CT (MSCT).  

 Pada teknologi MSCT memiliki sinar-X dilebarkan pada arah-z (ketebalan 

irisan) dan beberapa baris detektor untuk akuisisi data lebih dari satu slices 

sekaligus. MSCT tersedia 16-slices tahun 2002 berkembang 64-slices tahun 2005, 

hal ini memungkinkan pencitraan 'volume' dari pasien sesuai indikasi klinis dapat 

diproses, dengan jumlah irisan yang dibutuhkan menggunakan pesawat yang 

berbeda. Aplikasi klinis MSCT dinilai lebih praktis dalam hal kecepatan akuisisi 

data, resolusi spasial yang sangat baik, dan multi-planer kemampuan pemindai 

(Ghonge, 2013). 

 Kepala merupakan bagian tubuh yang tersusun dari berbagai densitas, paling 

luar tengkorak memiliki susunan jaringan keras hingga bagian dalam otak memiliki 

jaringan lunak. Pemeriksaan kepala umumnya menggunakan teknik MSCT untuk
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penegakan diagnosa secara cepat dan akurat. Menurut Sherwood (2016), otak 

tersusun dari tiga bagian utama yaitu otak besar (serebrum), otak kecil (serebelum) 

dan batang otak (brain stem) yang terbungkus oleh lapisan otak (meninges). CT-

Scan kepala digunakan untuk diagnosa seperti penyumbatan pembuluh darah otak 

(stroke), infeksi otak, radang otak, dan tumor otak. Otak yang memiliki beberapa 

bagian, jaringan pembuluh darah, dan sistem syaraf kompleks dalam mendiagnosa 

suatu penyakit atau kelainan membutuhkan kualitas citra optimal. Citra optimal 

mampu menyampaikan informasi secara menyeluruh dengan jelas. Apabila citra 

kurang optimal akan memungkinkan kesalahan diagnosa yang berdampak efek 

biologis bagi pasien. 

 Secara umum, parameter yang menunjukkan kualitas citra CT-Scan meliputi 

resolusi spasial, kontras, noise, dan artefak. Resolusi spasial merupakan 

kemampuan sistem CT-Scan dalam membedakan dua obyek berukuran kecil yang 

letaknya saling berdekatan pada latar belakang sama (Seeram, 2000). Resolusi 

spasial yang baik, semakin dekat dua objek, masih menunjukkan sebagai objek 

yang terpisah (Bushberg et al. 2002). Resolusi spasial tinggi dapat memperoleh 

gambaran citra secara detail, dengan tidak adanya kehilangan data akibat tampilan 

yang tampak kabur. 

 Kualitas citra bergantung dari produksi sinar-X dengan pemilihan arus tabung 

(mA), waktu eksposi (s), dan tegangan tabung (kV). Resolusi spasial merupakan 

teknik pengolahan citra digital yang dipengaruhi oleh kontras tinggi dan noise 

rendah untuk membedakan dua objek. Berdasarkan penelitian oleh Susilo dkk. 

(2016) tentang Analisis Perubahan kV dan mAs, pengaturan tegangan sinar-X 

menentukan jumlah energi foton sinar-X, tegangan tabung yang semakin besar akan 

meningkatkan kontras. Pengaturan arus tabung menentukan jumlah kuanta sinar-X 

yang sampai ke detektor, nilai arus tabung yang semakin besar akan mengurangi 

noise. 

 Penentuan resolusi spasial dapat dilakukan secara visual (lp/mm) atau melalui 

perhitungan. Berdasarkan perhitungan resolusi spasial terdapat domain spasial dan 

domain frekuensi. Domain spasial terdiri dari fungsi sebaran tepi/Edge Spread 
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Function (ESF), fungsi sebaran garis/Line Spread Function (LSF) dan fungsi 

sebaran titik/Point Spread Function (PSF). Domain frekuensi terdapat Modulation 

Transfer Function (MTF) (Bushberg, 2012).  

 Penelitian oleh Yusanti (2015), penentuan Quality Control (QC) resolusi 

spasial CT-Scan dengan metode LSF dan PSF. Data citra disimpan dalam format 

Bitmap (.bmp) skala grayscale (256-bit). Perhitungan resolusi spasial menganalisis 

citra phantom hanya bagian tepi perbatasan citra hitam-putih untuk mewakili hasil 

data keseluruhan. Analisis dilakukan pendekatan citra terhadap Persamaan ESF, 

selanjutnya membuat Grafik LSF dan PSF. Dari grafik dapat dihitung nilai Full 

Width at Half Maximum (FWHM), nilai ini menyatakan resolusi spasial citra. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa resolusi spasial diperoleh pada FWHM Grafik LSF. 

 Penelitian lain oleh Almahdi (2018), perhitungan resolusi spasial pada 

phantom buatan yang mengandung beberapa bahan berbeda. Analisis dilakukan 

pada citra format Bitmap (.bmp) dengan mengekstrasi profil garis antar bahan 

berbeda. Hasil penelitian menyatakan bahwa metodologi alternatif resolusi spasial 

melalui FWHM Grafik LSF yang berasal dari penentuan ESF. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diusulkan resolusi spasial 

diterapkan pada citra phantom kepala melalui protokol pemindaian CT-Scan kepala 

(Head CT-Scan). Data citra phantom dilakukan variasi factor ekposi untuk 

penentuan factor eksposi optimal menghasilkan resolusi spasial maksimal. Data 

citra digunakan sistem penyinaran ulang agar mendapat hasil yang akurat. Data 

citra disimpan dalam format DICOM (.dcm) merupakan format standar 

internasional citra medis. Citra phantom kepala memiliki perbatasan citra hitam-

putih dalam beberapa kelompok bar, sehingga analisis dilakukan hingga kelompok 

bar masih terlihat jelas. Analisis resolusi spasial dari data dibangun melalui ESF, 

selanjutnya membuat Grafik LSF dan PSF. Penentuan resolusi spasial diperoleh 

dari pengukuran FWHM Grafik LSF dan PSF. Lebar grafik dikaitkan parameter 

resolusi (𝜆), parameter besar menghasilkan kelebaran grafik sempit. Kelebaran 

grafik sempit dengan pengukuran nilai FWHM kecil, sehingga parameter resolusi 

spasial maksimal ditandai nilai FWHM paling kecil (Harms and Wyman, 1986). 
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Dari pemaparan tersebut dapat dilakukan penelitian sebagai tugas akhir yang 

berjudul, “Optimalisasi Faktor Eksposi Pada Protokol Head Computerized 

Tomography Scan (Head CT-Scan) Untuk Memperoleh Resolusi Spasial 

Maksimal”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis resolusi spasial berdasarkan domain spasial melalui 

 pengukuran FWHM Grafik LSF dan PSF? 

2. Berapa pemilihan factor eksposi yang menghasilkan resolusi spasial 

 maksimal pada protokol Head CT-Scan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka diberlakukan 

batasan masalah diantaranya : 

1. Penelitian ini menggunakan citra phantom kepala. 

2. Pemilihan factor eksposi meliputi nilai kV dan mA digunakan untuk resolusi 

 spasial maksimal pada protokol Head CT-Scan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Membuat program analisis resolusi spasial berdasakan domain spasial 

 melalui pengukuran FWHM Grafik LSF dan PSF. 

2. Menentukan pemilihan factor eksposi yang menghasilkan resolusi spasial 

 maksimal pada protokol Head CT-Scan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1  Manfaat Teoritis 

 Studi literatur khususnya pengembangan keilmuan Fisika Medis, pada 

penelitian Citra CT-Scan dengan topik optimalisasi factor eksposi untuk 

memperoleh resolusi spasial maksimal. 

1.5.2  Manfaat Praktis 

 Memberikan gambaran informasi pengaruh optimalisasi faktor eksposi untuk 

memperoleh resolusi spasial maksimal dalam meningkatkan kualitas Citra CT-

Scan. Kualitas citra yang baik diperlukan dalam upaya penegakan diagnosa suatu 

penyakit atau kelainan. Pemilihan factor eksposi meliputi nilai tegangan (kV) dan 

arus (mA) optimal untuk resolusi spasial maksimal dapat menjadi referensi pada 

protokol Head CT-Scan.  
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