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ABSTRAK 

Aspek Teknik Radiografi Tangan dan Pergelangan Tangan untuk Menilai Usia 

Tulang dengan Modalitas Computed Radiography pada Anak 
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Dr. Anggraini Dwi S., dr., Sp.Rad(K)2 
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Kualitas citra radiograf dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai aspek 

teknik radiografi antara lain faktor peralatan seperti unit x-ray, kaset, dan 

processing serta faktor teknik seperti positioning pasien dan proyeksi. Selain itu, 

faktor lainnya adalah penggunaan faktor eksposi yang tergantung pada usia, zona 

eksposi, ketebalan jaringan objek, serta keadaan atau kondisi berat badan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aspek teknik radiorafi tangan 

dan pergelangan tangan untuk menilai usia tulang dengan modalitas computed 

radiography pada anak. Penelitian ini menggunakan 25 sampel yang terdiri dari 5 

sampel kategori neonatus, 5 sampel kategori bayi, 5 sampel kategori anak kecil, 5 

kategori kategori anak, dan 5 sampel kategori anak remaja. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan distribusi data menggunakan 

microsoft excel dan diuji dengan menggunakan SPSS. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kontras, densitas, 

ketajaman, dan detail memenuhi kualitas citra yang baik untuk menilai usia tulang 

pada anak. Penggunaan faktor eksposi (kV dan mAs) sebagai aspek teknik 

radiografi memiliki korelasi signifikan dengan ketebalan objek, Body Mass Index, 

dan usia.  Ketebalan objek memiliki korelasi terhadap penggunaan kV dan mAs 

(r=0.813, p<0.05; r=0.736, p<0.05). BMI memiliki korelasi terhadap penggunaan 

kV dan mAs (r=0.608, p<0.05; r=0.644, p<0.05). Usia memiliki korelasi terhadap 

penggunaan kV dan mAs (r=0.936, p<0.05; r=0.878, p<0.05). 
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