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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pemeriksaan CT scan menyumbang sekitar 6% dari seluruh modalitas 

pemeriksaan radiologi namun sekitar 41% dari seluruh dosis radiasi yang 

diterima oleh total populasi (Buls et al., 2006). Akan tetapi permasalahanya 

adalah dosis radiasi merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan 

menentukan kualitaas gambar CT dan akurasi diagnostik dari hasil 

pemeriksaan. Oleh sebab itu untuk mendapatkan dosis radiasi serendah 

mungkin merupakan strategi terpenting untuk mengurangi potensi resiko ini, 

dan hal ini juga merupakan salah satu tugas dari radiographer dan semua yang 

berhubungan langsung dengan alat yang berpotensi menghasilkan radiasi. 

Dosis radiasi hanya boleh dikurangi dengan syarat kualitas gambar diagnostik 

tidak dikorbankan. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimanakah dosis 

radiasi pada CT scan dapat dikurangi, perlu diketahui hubungan antara 

kualitas gambar dan dosis radiasi tersebut. 

Ada beberapa penamaan pada metode pengurangan dosis diantarnya 

seperti FBP, IR antara lain iDose dan IMR pada Phillips Healthcare, ASIR 

pada GE Healthcare, SAFIRE pada Siemens SOMATOM, AIDR pada 

Toshiba, dan lain-lain.  

Pada penelitian Karla et al 2012, dengan meneliti perbandingan antara 

metode IR yang bernama SAFIRE dan metode Filtered Back Projection pada 

CT Thorax menghasilkan reduksi dosis sebanyak 65%. Dengan menggunakan 

dua variasi faktor eksposi (100 mAs dan 40 mAs), scan length sebesar 10 cm 
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dengan MDCT 128 Slices. Selanjutnya menggunakan variasi SAFIRE (S1, S2, 

S3, S4) dan 6 data Filtered Back Projection (FBP) dengan 100 mAs dan 40 

mAs. Membandingkan besarnya lesi, visibilitas dari strutur terkecil dan fisura 

terkecil dengan diagnosa kasat mata dari dokter radiologi. Noise objektif dan 

CT Number diukur pada aorta thorakal pada masing-masing citra. Data 

dianalisa dengan analisa variansi dan Pengujian Wilcoxon. Hasil penelitian 

ini menunjukkan Diagnosa terhadap gambaran SAFIRE lebih jelas 

dibandingkan gambaran FBP. Selanjutnya menurut penelitian B. Schulz et al 

2012, melalui penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi reduksi dosis 

dengan menggunakan SAFIRE melalui evaluasi noise, kualitas citra, dan 

durasi waktu. Penelitian ini menggunakan phantom dengan variasi faktor 

eksposi (120 kV; 100 kV dan 100 mAs; 50 mAs; 25 mAs) masing-masing 

protokol direkonstruksi dengan penilaian soft tissue dan bone kernel 

menggunakan standard FBP dan 5 kekuatan SAFIRE yang berbeda, 

selanjutnya image noise dievaluasi. Hasil dari penelitian ini adalah SAFIRE 

mereduksi image noise sebesar 15%-85%, bergantung dengan kekuatan 

iterasi, kernel rendering dan parameter dosis. Reduksi noise lebih kuat terjadi 

pada bone kernel dengan slice thickness 1 mm dan 3 mm. Pada suatu 

penelitian klinis yang dikonduksikan oleh Mayo Klinik (2011), peneliti 

menemukan bahwa citra yang direkonstruksi dengan SAFIRE dengan separuh 

nilai dosis (2.92 mGy) memiliki hasil citra yang sama dengan citra yang 

menggunakan dosis penuh (5.94 mGy). Pada scan cardiac pediatric 

menghasilkan nilai dosis rendah dengan DLP sebesar 12. Pada kasus ini, 
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SAFIRE mereduksi image noise sebesar 35% dan meningkatkan SNR dan 

CNR sebesar 50% sementara dengan mengontrol nilai kontras (HU). 

(Minneapolis Heart Institute Foundation, 2011). Pada penelitian sebelumnya, 

menggunakan phantom dengan pengujian teknik Iterative Reconstruction 

iDose dari Phillips, iDose menghasilkan reduksi noise dari rentang 11% - 

55%, sesuai dengan level iDose, yang menghasilkan peningkatan pada 

resolusi kontras yang rendah dibandingkan dengan FBP pada tingkatan dosis 

yang sama. (Lucas L. Geyer, et. al, 2012) pada penelitian sebelumnya yang 

membandingkan anatara FBP dengan IMR1 dengan menggunkan phantom 

dengan menggunakan faktor eksposi (kV 100) dan slicethiknes 3mm, FBP 

menghasilkan reduksi noise dari rentang 5%-56%, sedangkan IMR1 dapat 

menghasilakan reduksi noise sebesaar 85%. Hal ini menunnujkan bahwa 

IMR1 dapat meruduksi noise lebih besar dariapada FBP. (Ranish D. Ali 

Khawaja et al, 2014) Pada penelitian D. Mehta et al 2012 dengan meneliti 

perbandingan antara FBP dengan IMR pada CT-Scan Thorax menghasilkan 

reduksi dosis sekitar 60% - 80%. Dengan menggunakan faktor eksposi (10 

mAs). Selanjutnya menggunakan perbandingan antara FBP dan i Dose4  level 

5 dan juga IMR pada CT-Scan kepala dengan variasi faktor eksposi (120 kVp 

, 300 mAs, 14,3 mGy). Dengan variasi slice thickhnes FBP 3mm, i Dose4 

3mm, dan IMR 1 mm dari hasil percobaan tersebut menunjukan bahwa IMR 

dapat mengurangi dosis mulai 60% - 80% dengan low contrast 43%-80% dan 

pengurangan image noise sebesar 70 %- 83%. (D. Mehta. R Thomson, et al, 

2012) 
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Kelebihan dari Filtered Back Projection adalah komputasi rekonstruksi 

yang dilakukan sangat cepat dibandingkan dengan teknik yang lainnya. 

Inversi secara langsung dilakukan dari formula f(x,y) yang diproyeksikan. 

Sedangkan kekurangan dari teknik ini adalah kurangnya ketelitian terhadap 

scatter, atenuasi yang tidak berbentuk dan faktor fisika sulit lainnya. 

Membutuhkan banyak filtering-trade-off diantara blurring dan noise yang 

dihasilkan, dan juga sulit untuk penggambaran kuantitatif. (Mads Friis 

Hansen, 2016) 

Metode Iterative Reconstruction merupakan salah satu metode yang 

dapat digunakan untuk mereduksi dosis radiasi selain menggunakan pitch 

yang tinggi. Dengan teknik ini dosis dapat diturunkan hingga 60% (Kalender, 

2014). Sebenarnya pesawat CT Scan generasi pertama menggunakan teknik 

IR. Tetapi seiring dengan meningkatkanya jumlah data yang direkosntruksi 

untuk menghasilkan citra dengan resolusi spasial yang tinggi (ukuran piksel 

512 x 512), penggunaan metode IR tidak lagi praktis karena memerlukan 

waktu komputasi yang sangat lama. Namun, dengan perkembangan teknologi 

komputer yang digunakan pada workstation CT Scan yang sangat cepat saat 

ini, metode IR mengalami kemunculan kembali (reemerging). Metode 

rekosntruksi IR, saat ini, tidak lagi difokuskan pada pengurangan artifak atau 

upaya peningkatan kualitas citra, tetapi lebih difokuskan untuk reduksi dosis 

pasien. Dari beberapa jurnal, metode IR digunakan sebagai metode 

rekosntruksi untuk mendapatkan citra dengan noise yang rendah dan resolusi 

spasial tinggi, namun dengan perkalian arus waktu (mAs) yang rendah. Ada 

dua pendekatan dalam IR ini, yaitu IR dengan basis statstistik (statistical IR) 
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dan IR dengan basis pemodelan (model-based IR). Ide utama dari IR dengan 

basis statistik adalah dengan memasukkan perhitungan statistik pada foton 

yang terdeteksi yang selanjutnya dimasukkan dalam proses rekosntruksi. 

Metode ini dapat bekerja pada domain sinogram, domain citra, domain 

rekonstruksi atau gabungan dari domain-domain yang ada. 

Pada seminar yang dilakukan oleh Philips Healthcare pada tahun 2012 

yang mana menyatakan bahwa adanya teknologi baru yang dapat 

menurunkan dosis radiasi pada alat CT scan guna upaya dalam pencegahan 

dosis radiasi yang berlebih pada alat CT scan. Teknologi yang tergolong baru 

ini ditujukan guna mengetahui berapakah dosis yang dapat diserap atau 

dikurangi dalam suatu pemeriksaan pada modalitas CT scan. Pada seminar 

tersebut Dr Leon de Vries phD selaku direktur senior ilmu dan aplikasi klinis 

di Philips healthcare meliput kemajuan yang dibuat dibidang teknik 

rekontruksi dan bagaimana kemajuan ini memungkinkan pemindaian pada 

dosis serendah mungkin dengan tetap menjaga kualitas citra diagnostik. 

Metode ini dinilai merupakan metode perhitungan data CT yang cepat dan 

akurat, namun ternyata ada kekurangan yang dihasilkan dari hal tersebut yang 

mana jika pengurangan dosis terlalu rendah maka akan berdampak pada hasil 

citra seperti artefak, garis-garis dan gambaran yang agak blur. Hal itu juga 

akan sangat berdampak pada penilaian radiolog mengenai hasil baca yang 

kurang optimal dikarenakan hasil citra yang kurang informatif. (Philips 

Healthcare, 2012) 

Dengan seiring berkembangnya teknologi pencitraan diagnostik, dan 

semakin banyak pula permintaan diagnosa citra medis Pada rumah sakit  Dr 
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Soetomo Surabaya pemeriksaan CT  Scan kepala merupakan salah satu 

pemeriksaan terbanyak dan paling sering dilakukan, akan tetapi sampai saat 

ini belum didapatkan nya data mengenai berapakah reduced dose yang paling 

optimal tanpa mengurangi hasil image noise pada hasil pemeriksaan CT scan 

kepala. Oleh karena itu dibutuhkan suatu agar dapat menghasilkan suatau 

citra yang optimal dan juga dosis radiasi yang seminimal mungkin. Philips 

Healthcare telah mengeluarkan soft ware baru yang mana soft ware tersebut 

bernama IMR (iterative model reconstruction) yang merupakan IR algoritma 

generasi kedua yang diperkenalkan oleh Philips yang mana soft ware ini 

merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya yaitu iDose. Pada 

simposium internasional tahunan ke-15 tentang multidetector-row CT, 

Philips Halthcare telah mengumumkan mengenai kemampuan baru untuk 

teknologi iterative model reconstruction (IMR), dan hal ini diumumkan di 

Internastional Society for Computed Tomography’s (ISCT) teknik 

rekontruksi iteratif ini berbasis pengetahuan, yang sekaligus akan 

meningkatkan manfaat bagi para dokter dan pasien. Teknologi ini juga dapat 

menurunkan dosis yang lebih rendah pada pasien dan juga dapat memperbaiki 

kualitas citra yang dihasilkan oleh modalitas CT scan. Dengan adanya teknik 

IMR yang dimiliki oleh alat Philips ini, dosis rendah dengan didapatkannya 

kualitas citra yang sempurna dapat diberikan bersamaan dalam pencitraan CT 

scan. Dengan teknologi ini dosis radiasi dapat diturunkan sebesar 43-80 

persen dan noise gambar juga dapat berkurang 70-83 persen. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai 
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“Pengaruh variasi reduced dose dan IMR terhadap image noise dengan 

menggunakan parameter CT scan kepala”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah pengaruh variasi Reduced dose dan IMR terhadap image 

noise dengan menggunkan parameter CT scan kepala. 

  1.3    Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mendapatkan hasil citra CT Scan kepala yang optimal, dengan 

penggunaan variasi Reduced dose dan IMR. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hasil pengaruh variasi Reduced dose dan IMR jika 

divariasi terhadap Image noise  pada pemeriksaan CT Scan kepala. 

1.4   Manfaat penelitian 

 

1.4.1. Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu radiologi khusunya dengan menerapkan 

Reduce dosed dan IMR yang optimal pada pemeriksaan CT scan kepala. 

1.4.2. Praktis 

Penelitian dapat digunakan oleh radiographer sebagai panduan dalam 

memenimalisir potensi risiko induksi yang dihasilkan dari modalitas CT Scan. 
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1.4.3 Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan baru dan sekaligus 

memperoleh pengetahuan mengenai Reduced dose dan  IMR yang sesuai pada 

pemeriksaan CT scan kepala.   

1.5 Hipotesis 

 

  Untuk mengetahui adanya perbedaan penggunaan pengaruh variasi 

Reduced dose  dan IMR terhadap image noise dengan menggunakan 

parameter CT Scan kepala. Berikut adalah hipotesis pada penelitian ini. 

H0 : Tidak ada pengaruh variasi Reduced dose dan IMR terhadap image noise 

pada pemeriksaan CT scan kepala. 

H1 : Ada pengaruh variasi Reduced dose dan IMR terhadap image noise pada  

pemeriksaan CT   scan kepala.  
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