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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 World Health Organization (WHO) tahun 2011 melaporkan lebih dari 506.000 

wanita meninggal akibat kanker payudara atau Carcinoma mammae dan pada tahun 

yang sama International Agency for Research on Cancer (IARC) juga mencatat 

terjadi 458.000 kematian akibat kanker payudara setiap tahun. Angka kejadian 

tersebut terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir seiring 

meningkatnya harapan hidup dan urbanisasi (WHO, 2011). Sebagian besar kasus (50 

%) dan kematian akibat kanker payudara (58%) terjadi di negara-negara 

berpenghasilan rendah dan menengah. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya 

kesadaran tentang deteksi dini dan minimnya pelayanan kesehatan. Sekitar 68,6% 

wanita yang mengidap  Carcinoma mammae baru dideteksi setelah mencapai stadium 

lanjut lokal (III A dan III B), sedangkan pada stadium dini (I dan II) hanya 22,4% 

(Azamris, 2006).  

 Tingginya persentase tersebut dapat diatasi melalui deteksi sedini mungkin. 

Deteksi dini benjolan  pada jaringan payudara atau mammae dapat dilakukan dengan 

berbagai teknik. Salah satunya adalah teknik tomografi. Teknik tomografi dapat 

diartikan sebagai rekonstruksi citra secara irisan melintang yang memvisualisasikan 

struktur internal objek secara non-invasive (Komarudin, 2009). Beberapa dekade 

terakhir, teknik tomografi terus mengalami perkembangan. Ada beberapa jenis teknik 
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tomografi yaitu Computed Tomography (CT-Scan), Positron Emission Tomography 

(PET-Scan), serta Near Infrared-Difuse Optical Tomography (NIR-DOT). CT-Scan 

dan PET-Scan menggunakan sumber radiasi gamma dan positron yang bersifat 

invasive dan destruktif. Dibandingkan dengan teknik tomografi yang lain, NIR-DOT 

memiliki keunggulan yaitu sumber radiasi yang digunakan berupa Near Infra Red 

(NIR) yang bersifat non-invasif dan non-ionizing (Kemsley et al., 2008). Teknologi 

NIR merupakan salah satu solusi pencitraan untuk berbagai aplikasi dengan harga 

yang relatif murah (Hebden et al., 2002). 

 Upaya untuk meningkatkan performa teknik tomografi ini terus dilakukan. 

Akan tetapi, ada beberapa kendala berkaitan dengan sampel uji yaitu jaringan 

mammae. Paparan cahaya tampak atau NIR secara langsung pada jaringan mammae 

seringkali  menimbulkan kekhawatiran pada sebagian besar wanita. Oleh karena itu, 

diperlukan material pengganti sebagai jaringan simulasi guna memastikan  

keberadaan Carcinoma mammae. Phantom didefinisikan sebagai objek yang berperan 

sebagai jaringan simulasi guna mereplika karakteristik jaringan manusia atau hewan 

(Pogue et al., 2006). Phantom dapat dibuat dari berbagai jenis material diantaranya 

gelatin, lipid, resin, polyester, dan polyurethane. Salah satu material yang sering 

digunakan dalam sintesis phantom jaringan lunak adalah gelatin.  

 Gelatin memiliki sejarah panjang sebagai material yang terkandung dalam 

sintesis phantom. Phantom mammae berbasis gelatin mempunyai keunggulan yaitu 

karakteristik optiknya menyerupai  jaringan  mammae normal (de Grand et al., 2006). 

Ditinjau dari segi harga dan ketersediaan, gelatin relatif lebih murah dan mudah 
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didapat serta bersifat non-toksik (Lualdi, 2001). Gelatin merupakan polimer alam 

yang mudah ditumbuhi dan didegradasi bakteri di udara sehingga memiliki siklus 

hidup yang cenderung pendek dan mudah rusak. Gelatin dapat ditingkatkan 

kualitasnya agar cukup awet untuk dieksplorasi sifat-sifatnya melalui penambahan 

gliserin. Gliserin atau gliserol merupakan suatu trihidroksi alkohol yang terdiri atas 

tiga atom karbon. Penambahan gliserin berfungsi untuk membuat phantom mammae 

lebih awet. Phantom mammae normal dibuat dari bahan air distilasi, agar, gelatin, dan 

gliserol dengan komposisi masing-masing 1260 ml, 63,085 gram, 191,621 gram, dan 

540 ml (Ain, 2014). 

 Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Firbank dan Delphy tahun 1993, material 

phantom yang dapat digunakan untuk mendekati karakteristik jaringan harus 

mempunyai karakteristik optik yaitu hamburan dan serapan. Karakteristik hamburan 

dan serapan dapat ditentukan dengan menambahkan material TiO2. TiO2 mampu 

menghasilkan spektrum hamburan yang stabil (Jiang, 2003). TiO2 dalam bentuk 

bubuk atau powder merupakan pilihan yang umum digunakan. Akan tetapi, bubuk 

TiO2 mudah mengendap dan cenderung menggumpal sehingga memerlukan waktu 

pengadukan yang relatif lebih lama untuk memastikan campuran bersifat homogen 

(Firbank, 1995). 

 Penelitian ini menitikberatkan pada pengaruh penambahan gliserin dan TiO2 

dalam mempelajari karakteristik phantom. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Ain (2014), gliserin atau gliserol merupakan salah satu material yang 

cukup baik digunakan dalam pembuatan phantom mammae normal. Penambahan 
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gliserin bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik phantom sehingga tidak 

mudah terdegradasi oleh bakteri sedangkan penambahan bubuk TiO2 bertujuan untuk 

mempelajari sifat optik yaitu serapan phantom mammae. TiO2 telah diakui sebagai 

salah satu material yang paling banyak dimanfaatkan karena mempunyai sifat yaitu 

mempunyai celah pita yang lebar (3,2 eV), penyerap sinar ultra violet yang kuat, 

fotokatalis yang baik, tidak beracun, dan mempunyai stabilitas kimia jangka panjang 

(Jitputti, et al., 2007). Berdasarkan beberapa alasan di atas, penelitian ini diharapkan 

dapat memberi titik terang dalam pembuatan phantom mammae yang awet, tahan 

terhadap jamur atau mikroba serta mempunyai karakteristik jaringan mammae normal 

yang ditinjau dari karakteristik fisik, mekanik, termal dan optikya.  

 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi gliserin terhadap keawetan dan modulus 

elastisitas phantom mammae? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan komposisi TiO2 terhadap nilai koefisien serap 

phantom mammae sebagai kalibrator alat tomografi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Material utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelatin, gliserin dan 

TiO2. 

2. Variasi komposisi gliserin yang ditambahkan pada gelatin yaitu 85%; 90%; 95%; 

dan 100%. 
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3. Variasi komposisi TiO2 yang ditambahkan ke dalam campuran gelatin dan 

konsentrasi gliserin terbaik yaitu 0,01 gram; 0,015 gram; 0,02 gram; dan 0,025 

gram.  

4. Variasi panjang gelombang yang digunakan dalam uji homogenitas yaitu 780 

nm, 808 nm, dan 830 nm. 

5. Penambahan TiO2 yang diberikan pada phantom mammae dalam uji koefisien 

serap yaitu 0,025 gram. 

6. Karakterisasi sampel meliputi uji homogenitas menggunakan perangkat DOT 

dan mikroskop optik, uji koefisien serap menggunakan perangkat DOT, uji 

spektroskopi infrared menggunakan perangkat Fourier Transform Infra Red 

(FTIR), uji keawetan, uji termal menggunakan Differential Scanning 

Calorimetry (DSC), dan uji kuat tekan. 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mempelajari pengaruh variasi konsentrasi gliserin terhadap keawetan dan 

modulus elastistas phantom mammae. 

2. Mempelajari pengaruh penambahan komposisi TiO2 terhadap nilai koefisien 

serap phantom mammae sebagai kalibrator alat tomografi. 
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1.5 Manfaat penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan phantom mammae yang awet, 

tahan terhadap jamur dan mikroba serta mempunyai nilai koefisien serap yang 

mendekati nilai koefisien serap jaringan mammae normal.  

2. Phantom mammae berbasis komposit gelatin-gliserin-TiO₂ yang terbentuk 

diharapkan dapat digunakan untuk validasi penggunaan kinerja sistem perangkat 

Difuse Optical Tomography (DOT). 
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