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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan studi pendahuluan di Instalasi Radiologi Rumah Sakit 

Universitas Airlangga tidak terdapat data reject film. Workstation yang 

menampilkan seluruh data hasil citra hanya terdapat foto layak baca yang telah 

dievaluasi oleh dokter radiologi. Persentase kebutuhan permintaan 

pemeriksaan foto thorax pada bulan Agustus adalah 55% dibandingkan 

permintaan foto radiografi lainya. Analisis rongga dada pada pasien anak 

dilakukan dengan pemeriksaan foto babygram. Persentase permintaan foto 

babygram di ruang Nicu Rumah Sakit Universitas Airlangga sebesar 75% dari 

seluruh permintaan radiografi lainnya. Perkembangan fisik dan psikologi, 

pada umumnya pemeriksaan radiografi anak membutuhkan penanganan 

khusus, karena anak merasa ketakutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan. 

Rasa takut inilah yang mengakibatkan anak menangis dan bergerak tidak 

terkendali, sehingga menganggu proses radiografi. Dampak dari semua ini 

adanya ketidaktajaman akibat pergerakan (Siti, 2012). 

Berdasarkan penelitian Chimuanya (2018) Hasil citra foto thorax PA 

banyak terjadi pengulangan dikarenakan kepatuhan terhadap teknik 

pemeriksaan foto thorax PA tidak dijalankan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hasan (2017), menyatakan bahwa penegakkan awal diagnosis gagal jantung 

dilakukan foto thorax oleh karena itu instansi radiologi perlu adanya analisis 
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untuk menujang hasil informasi citra foto yang baik. Menurut  Chand (2013), 

perlu adanya analisis hasil citra pemeriksaan yang di dalamnya terdapat peran 

ahli radiografi dan kondisi alat mesin x-ray serta kerja sama pasien. 

Berdasarkan Penelitian yang disebutkan dapat membuktikan bahwa analisis 

hasil citra pada foto thorax membantu mengetahui kelemahan serta 

kekurangan yang masih bisa diperbaiki untuk membantu mempermudah kerja 

dokter untuk menginterpretasikan kelainan. Namun dari Penelitian yang ada, 

analisis citranya terfokus pada keseluruhan usia belum maksimal untuk 

analisis informasi citra foto thorax yang dikhususkan pada pasien anak. 

Berdasarkan penelitian Sadiq A.A et al, (2016), tentang rejected and 

Repeated analysis didapatkan hasil dari 7410 rejected film organ tertinggi 

adalah pada organ Thorax yaitu sebanyak 12,19% mengalami rejected film 

atau penolakan film. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu under 

exposure (36,21%), over exposure (24,28%), rotation (4,65%) dan Artifact 

motion blur (3,68%). Sehingga perlunya dilakukan analisis kriteria foto 

Thorax pada kelayakan baca hasil citra yang berpengaruh terhadap penolakan 

dan pengulangan pemeriksaan.  

Menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan 

bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah 

sakit bertanggung jawab terhadap setiap pelayanan dan mutu pelayanan yang 

diberikan kepada pasien sehingga rumah sakit sebagai instansi pelayanan 
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kesehatan dituntut untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan 

melalui kualitas kerja. 

 Rumah Sakit Universitas Airlangga adalah salah satu Rumah Sakit 

Pendidikan di Surabaya yang memiliki beberapa pelayanan kesehatan 

diantaranya adalah pelayanan radiologi. Pelayanan radiologi merupakan salah 

satu jenis layanan unggulan di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Sebagai 

salah satu instalasi penunjang, radiologi memberikan pelayanan 

radiodiagnostik imejing dan radiologi intervensi untuk membantu pasien dan 

klinisi dalam proses penegakan diagnosis dan terapi maupun sebagai sarana 

untukpenelitian. Instalasi radiologi didukung oleh Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang handal dan ramah serta alat-alat yang canggih dalam memberikan 

pelayan radiologi yang tepat, cepat, akurat dan nyaman (Profil RS UNAIR, 

2019). 

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk meneliti tentang 

analisis hasil citra organ thorax pada foto babygram pasien di instalasi 

radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga.  

1.2 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada hasil organ thorax pada foto 

babygram pasien anak di instalasi radiologi Rumah Sakit Universitas 

Airlangga agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari 

pembahasan menjadi terlalu luas. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS HASIL CITRA ORGAN.... SEPTIAN BAYU AJI



4 
 
 

 
 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis hasil citra organ 

thorax pada foto babygram pasien anak di instalasi Radiologi Rumah Sakit 

Universitas Airlangga?”. 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil citra 

organ thorax pada foto babygram pasien anak di instalasi Radiologi 

Rumah Sakit Universitas Airlangga.  

b. Tujuan Khusus 

a. Untuk menganalisis faktor eksposi pasien anak di instalasi 

Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga. 

b. Untuk menganalisis informasi anatomis pasien anak di instalasi 

Radiologi Rumah Sakit Universitas Airlangga. 

c. Untuk menganalisis faktor lain pasien anak di instalasi Radiologi 

Rumah Sakit Universitas Airlangga. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain : 

a. Bagi Penulis  

Manfaat Penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan Penulis khususnya tentang analisis hasil citra organ thorax 

pada foto babygram pasien anak. 

b. Bagi Institusi 

Manfaat penelitian ini bagi institusi pendidikan diharapkan dapat 

menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi kalangan yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan 

analisis hasil citra organ thorax pada foto babygram pasien anak. 

c. Bagi Rumah Sakit 

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai acuan dan bahan evaluasi 

analisis hasil citra organ thorax pada foto babygram pasien anak dalam 

peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. 

d. Bagi Radiografer 

Manfaat Penelitian ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan 

tambahan kepada radiografer mengenai analisis hasil citra organ thorax 

pada foto babygram pasien anak. 
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