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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak awal tahun 1970, perkembangan perangkat keras dan perangkat 

lunak computed tomography kian pesat, hal tersebut memberikan dampak 

besar dalam bidang pencitraan diagnostik (Romans, 2011). Modalitas CT-

Scan memiliki keunggulan salah satunya dapat membedakan struktur kecil 

(1-2 mm). Hal tersebut berguna dalam perhitungan pixel pada pengukuran 

volume (Forbes et al., 1985). Keunggulan lain dari modalitas CT-Scan dapat 

mengidentifikasi volume dengan sensitifitas dan spesifisitas yang baik, selain 

itu non invasif dan akurat (Childs et al., 2015). 

Pengukuran volume suatu organ dapat dilakukan dengan berbagai teknik. 

Teknik pengukuran volume dalam penelitian Laszlo Kovacs et al tahun 2007 

dengan judul “Comparison between Breast Volume Measurement using 3D 

Surface Imaging and Classical Technique” menggunakan prinsip 

Archimedes. Prinsip Archimedes berbunyi “jika sebuah benda dicelupkan ke 

dalam zat cair maka benda tersebut akan memperoleh gaya keatas sebesar 

berat zat cair yang dipindahkannya” (Hughes, 2005). Penerapan prinsip 

Archimedes dalam penelitian tersebut dengan cara pasien wanita 

membungkuk diatas bejana berisi air, kemudian menurunkan payudara 

kedalam bejana yang berisi air. Volume payudara dihitung dari air yang 

berpindah (Kovacs et al., 2007). 
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Pencitraan modern seperti modalitas CT-Scan menyediakan alternatif 

untuk pengukuran volume yang lebih mudah. Adanya kebutuhan penggunaan 

software yang sudah tersedia dalam praktik rutin di beberapa pusat medis, 

maka beberapa penelitian terkait dilakukan untuk pengembangan penggunaan 

pengukuran volume menggunakan interactive volumetry (Suzuki et al., 2011). 

Pengukuran volume menggunakan interactive volumetry dilakukan dengan 

cara menyeleksi organ yang akan dilakukan pengukuran volume 

menggunakan inject dye, jika organ yang diseleksi melebihi batas organ dapat 

pula dihapus menggunakan erase. Pengukuran volume secara komputerisasi 

dan tidak memerlukan penggunaan rumus matematika yang rumit sehingga 

metode tersebut dinilai paling praktis (Breiman et al., 1981). 

Penerapan pengukuran volume pada bidang forensik dapat menjadi 

penentu jenis kelamin dengan membedakan besar volume organ antara laki-

laki dan perempuan. Secara alamiah terdapat perbedaan antara fisik laki-laki 

dan perempuan. Hal tersebut berguna dalam langkah awal pada proses 

identifikasi forensik karena dapat menemukan 50% probabilitas kecocokan 

dalam identifikasi individu serta dapat mempengaruhi beberapa metode 

pemeriksaan lainnya seperti estimasi usia, tinggi badan, dan keturunan (Putri 

et al., 2018). 

Metode identifikasi jenis kelamin yang sering digunakan ialah metode 

morfologi dan metode metrik. Metode morfologi termasuk metode kualitatif, 

serta memiliki subjektifitas tinggi karena bergantung pada penilaian visual 

ciri-ciri dimorfisme seksual. Akurasi pada metode morfologi cenderung 

menurun manakala tulang yang ditemukan terfragmentasi atau kurang 
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lengkap. Sedangkan, metode metrik termasuk metode kuantitatif, serta fokus 

pada dimensi tulang. Hasil numerik dari metode metrik mempermudah proses 

penilaian dan penafsiran jenis kelamin. Metode metrik biasanya digunakan 

ketika tulang tidak menunjukkan banyak perbedaan morfologis (Scholtz et 

al., 2010) (Krishan et al., 2016). 

Pelvis dan cranium seringkali digunakan sebagai organ dalam 

identifikasi jenis kelamin karena memiliki akurasi tinggi. Namun, pada proses 

pencarian sering ditemukan rangka yang tidak lengkap atau hancur, sehingga 

kerangka yang tersedia dapat digunakan sebagai proses identifikasi. Beberapa 

penelitian terkait penentuan jenis kelamin selain menggunakan pelvis dan 

cranium seperti kerangka tulang carpal (Didi et al., 2016), clavicular 

(Torimitsu et al., 2018), patella (Michiue et al., 2018), tibia (Ekizoglu et al., 

2016), sacrum dan coccyx (Zhan et al., 2018) dan scapula (Omar et al., 2019).   

Tulang scapula termasuk tulang pipih, hal tersebut memberikan 

keuntungan karena kerapkali pada kasus bencana alam dan aksi terorisme 

tulang pipih lebih sering ditemukan utuh daripada tulang panjang yang lebih 

sering rusak dan tersebar (Debnath et al., 2018). Maka, penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Pengukuran Volume Os.Scapula menggunakan 

Interactive volumetry berdasarkan Jenis Kelamin”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana teknik pengukuran volume scapula menggunakan interactive 

volumetry berdasarkan jenis kelamin? 

2. Berapa ukuran volume scapula berdasarkan jenis kelamin? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membedakan jenis kelamin 

melalui pengukuran volume scapula menggunakan interactive 

volumetry pada modalitas CT-Scan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui volume scapula dengan menggunakan interactive 

volumetry 

b. Mengetahui teknik pengukuran volume scapula menggunakan 

interactive volumetry. 

c. Mengetahui ukuran volume scapula kanan dan kiri berdasarkan jenis 

kelamin. 

d. Menganalisa rentang nilai volume scapula kanan dan kiri 

berdasarkan jenis kelamin. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Meningkatkan pengetahuan pemanfaatan teknik MSCT dalam 

pengukuran volume scapula untuk identifikasi jenis kelamin. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Diperoleh informasi mengenai nilai dari pengukuran volume 

scapula berdasarkan jenis kelamin. 

2. Diperoleh data dari pengukuran volume scapula berdasarkan jenis 

kelamin. 
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