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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang  

 CT Scan mampu memberikan virtualisasi tubuh dengan baik. Pemeriksaan ini 

memiliki konsikuensi penerimaan dosis radiasi yang tinggi. Semakin besar dosis 

radiasi yang diterima semakin besar pula resiko efek radiasi yang ditimbulkan. 

Penggunaan CT scan untuk keperluan medis meningkat setiap tahunnya. 

Semakin meningkatnya CT scan untuk keperluan medis, dosis radiasi yang 

diberikan menjadi perhatian yang serius. Tetapi pengunaan protokol pemindaian 

dengan dosis tinggi dan dosis rendah dalam pemeriksaan CT Scan akan 

mempengaruhi kualitas citra yang diperoleh (Anam, et al., 2015). 

 CT scan untuk keperluan medis harus dipastikan bahwa kualitas citra yang 

diperoleh baik, dengan dosis yang diterima pasien rendah. Kualitas citra pada CT 

scan dapat dinilai dengan melihat kontras resolusi, spasial resolusi, noise, dan 

artefak (Anam, et al., 2015). Kualitas citra berperan penting dalam menentukan 

hasil diagnosa, sehingga kualitas citra yang baik sangat diperlukan (Istiqomah, et 

al., 2018).  

 Reduce dose merupakan inovasi alat CT Scan yang digunakan untuk 

mengurangi dosis radiasi pada pemeriksaan . Pengurangan dosis radiasi bisa 

dengan cara pengurangan Arus Tabung  (mA), dan Tegangan Tabung (kV) yang 

disesuaikan dengan ukuran pasien (McCollough, et al., 2009). Akan tetapi ketika 
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mA diturunkan biasanya akan menyebabkan meningkatanya noise pada hasil 

citra (Anam, et al., 2014) 

 Secara komersial rekonstruksi CT scan pertama kali menggunakan teknik 

filtered back projection (FBP) kareana waktu rekonstruksi cepat dan  mudah 

diimplementasikan akan tetapi tidak untuk pemeriksaan yang menggunakan dosis 

radiasi rendah. CT Scan mengembangkan metode iterative reconstruction untuk 

pemeriksaan dosis rendah dan menghasilkan kualitas citra yang baik (Padole, et 

al., 2014). 

 Metode iterative reconstruction generasi pertama adalah statistical iterative 

reconstruction, metode ini memasukkan denoising berbasis statistik  pada row 

data, sehingga mampu mengurangi noise secara signifikan. Model-based 

iterative reconstruction merupakan iterative reconstruction generasi ke dua. 

Metode ini merupakan proses optimasi  dengan menggabungkan model sistem 

geometrik dan statistik. Metode ini sebagi solusi untuk optimasi dosis dan kualias 

citra. Akan tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk rekonstruksi sehingga 

penggunaan metode ini jarang digunakan (Mehta, et al., 2017). 

 Setiap merk CT Scan dilengkapi dengan statistical  iterative reconstruction 

(IR) dengan nama yang berbeda, iDose
4
 pada Philips Healthcare, Adaptive 

Statistical Iterative Reconstruction (ASIR) pada GE Healthcare, Iterative 

Reconstructionin image space (IRIS) pada Siemens healthcare. Sedangkan nama 

Model-Based Iterative Reconstruction antra lain Iterative Model Reconstruction 
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(IMR) pada Philips Healthcare, Sinogram Affirmed Iterative Reconstruction 

(SAFIRE) pada Siemens healthcare, ModelBased Iterative Reconstruction 

(MBIR) dan Veo pada GE Healthcare (Liu & Honours, 2014). 

 CT scan abdomen merupakan pemeriksaan yang umum dilakukan, dengan 

area scanning yang paling lebar diantara pemeriksaan yang lain. Permintaan rutin 

untuk CT scan abdomen adalah pemeriksaan CT scan multiphase. Selain itu 

abdomen merupan area dengan banyak organ yang memilki kepadatan bentuk 

dan komponen yang berbeda beda sehingga dibutuhkan kualitas citra yang baik 

untuk evaluasi klinis dan menentukan diagnosa (Ning, et al., 2014).   

 Teknik iterative reconstruction secara konsisten dapat meningkatkan kualitas 

citra. Menurut Arapakis (2015) penggunaan iDose
4 

 (statistical  iterative 

reconstruction pada Philips healthcare) mengurangi dosis efektif sebesar 40,4%-

55,9% dibandingkan dengan penggunaan FBP. Besarnya persentase penurunan 

dosis efektif dipengaruhi oleh berat badan, semakin rendah berat badan maka 

akan semakin besar persentase penurunan dosisnya. Menurut Kantaria (2018) 

Penggunaan ADMIRE (ModelBased Iterative Reconstruction pada Siemens 

healthcare)  level 3 dan 5 dapat mengurangi dosis sebesar 24 - 47% dibandingkan 

dengan penggunaan filter FBP, dan gambar yang dihasilkan dengan  

pengurangan dosis tersebut cukup baik. 

 Menurut Kou (2016) meneliti tentang perbandingan kualitas citra iDose
4
 dan 

IMR pada vesika urinaria dan renal cyst.  Pada jaringan lunak penggunaan IMR 
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sangat baik dalam mengurangi noise. Secara objektif dan subjektif IMR ST-L1 

(sotf tissue – level 1)  mampu mengurangi noise dengan baik, dan IMR ST-L3 

mempunyai nilai SNR tertinggi. Menurut Seo (2018) secara objektif dan 

subjektif noise dan artefak akan semakin menurun ketika IR ditingkatkan akan 

tetapi artificial texture, ketajaman kualitas gambar menurun pada iDose
4
 level 5 

dan 6 serta pada semua level IMR. iDose
4
 level 3 dan 4 menghasilkan kualitas 

gambar yang cukup baik. Berdasarkan penelitian diatas melatar belakangi 

peneliti untuk meneliti dengan judul “Studi Komparasi Metode  Statistical 

Iterative Reconstruction dengan Model-Based Iterative Reconstruction Pada 

Kualitas Citra  CT Scan Abdomen Polos”. 

1.2. Batasan Masalah 

 Penelitian ini dibatasi dengan evaluasi kualitas citra secara kualitatif dengan 

kuesioner dan secara kuantitatif dengan nilai (signal to noise ratio) SNR setelah 

menggunakan metode statistical iterative reconstruction (iDose
4 

level 3 dan 4) 

dan model-based iterative reconstruction (IMR level 1 dan 3) pada  kualitas citra  

CT scan Abdomen polos  dengan menggunakan CT scan Philips. 

1.3. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbandingan penggunaan metode statistical iterative 

reconstruction dengan model-based iterative reconstruction terhadap kualitas 

citra CT scan Abdomen polos? 
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1.4. Tujuan penulisan  

1.4.1.Tujuan Umum  

 Mengetahui perbandingan penggunaan metode statistical iterative 

reconstruction dengan model-based iterative reconstruction terhadap 

kualitas citra CT scan Abdomen polos.  

1.4.2.Tujuan Khusus  

1. Mengetahui hasil  metode statistical iterative reconstruction terhadap 

kualitas citra CT scan abdomen polos 

2. Mengetahui hasil  metode model-based iterative reconstruction  pada 

kualitas citra CT scan Abdomen polos  

3. Mengetahui perbandingan metode  Iterative reconstruction untuk kulaitas 

citra CT scan Abdomen polos  

1.5. Manfaat Penulisan  

1.5.1 Manfaat Teoritis  

 Memberikan wawasan dan pengatahuan ilmiah yang berhubungan 

dengan pengunaan Iterative reconstruction baik dengan metode model-

based iterative reconstruction dan statistical iterative reconstruction 

terhadap kualitas citra CT scan abdomen polos. 

1.5.2.Manfaat Praktis  

 Informasi tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan atau acuan 

dalam menentukan Iterative reconstruction yang digunakan pada 
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pemeriksaan CT scan abdomen polos untuk menghasilkan kualitas citra 

yang optimal. 

1.6. Hipotesis  

Dari rumusan masalah yang ada maka didapat hipotesis sebagai berikut: 

H0= Tidak ada perbedaan signifikan dari metode statistical iterative 

 reconstruction dengan metode model-based iterative reconstruction  

 pada kualitas citra CT scan abdomen polos. 

H1= Terdapat perbedaan signifikan dari metode statistical iterative 

 reconstruction dengan metode model-based iterative reconstruction  

 pada kualitas citra CT scan abdomen polos. 
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