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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Persatuan Dokter Spesialis 

Syaraf Indonesia (PERDOSSI) pada tahun 2002 yang dilakukan pada 14 

Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia menunjukkan penderita nyeri sebanyak 

4456 orang (25% dari total kunjungan), yang terdiri dari 1598 orang (35,86%) 

merupakan penderita nyeri kepala dan 819 orang (18,37%) adalah penderita 

nyeri punggung bawah (NPB) (Meliala, 2003). Pada orang berusia 25 sampai 

55 tahun, sekitar 95 % HNP terjadi di vertebra lumbalis bagian bawah (level 

L4- L5 dan L5-S1); HNP di atas level ini lebih sering terjadi pada orang 

berusia di atas 55 tahun (Jordan et al., 2011). 

Salah satu modalitas radiologi untuk mengevalusi penyakit nyeri 

punggung bawah adalah MRI. Modalitas MRI dipilih karena memiliki 

kelebihan memperlihatkan soft tissue lebih baik dibandingkan modalitas 

radiologi lainnya (Westbrook,2014). Pada MRI lumbal sekuen yang dapat 

memperlihatkan patologis jaringan adalah sekuen T2 FSE (Fast Spin Echo). 

Penggunaan sekuen T2 FSE sering digunakan untuk pencitraan yang 

memungkinkan pengambilan gambar yang lebih cepat (Morgan, 2013). Namun 

hal ini menjadi kendala pada pasien dengan hernia nucleus pulposus (HNP) 

yang tidak bisa menahan nyeri pada punngung bagian bawah, sehingga 

menyebabkan pasien bergerak selama pemeriksaan. Sedangkan pada 

pemeriksaan MRI pasien tidak boleh bergerak selama proses scanning 

berlangsung (Sayah, 2016). Oleh karena itu dalam pencitraan MRI 
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perlu memperhatikan sekuen-sekuen maupun parmeter-parameter seperti 

penentuan parameter Time Repetition (TR), Time Echo (TE), Echo Train 

Length (ETL), Number of Excitation (NEX), Slice thickness, dan Scan time 

untuk menghasilkan citra yang optimal (Notosiswoyo dan Suswanti ,2004).  

Fast Spin Echo merupakan pemberian pulse dengan satu kali pulse 900  di 

ikuti dengan multiple 1800 rephasing dalam satu Time Repetion (TR). 

Pengaplikasian beberapa pulse 1800 dalam TR akan menghasilkan rangkaian 

echo yang disebut dengan  echo train length (ETL) (M. Elmaoglu and A. Celik, 

2012).  

Echo Train Length adalah jumlah pulse rephasing 1800 yang akan mengisi 

K-space pada tiap TR. K-space akan mengisi dengan cepat sehingga scan time 

akan lebih pendek karena pengisian K-space  yang awalnya diisi satu persatu 

menjadi bersamaan. Adapun nilai Echo Train Length yang dapat digunakan 

pada pembobotan T2 adalah 12-30 (Westbrook, 2011).. Penentuan nilai ETL 

berpengaruh cukup besar pada hasil kualitas citra dan scan time. Adapun 

beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas citra pada MRI diantarannya 

Signal to Noise Ratio (SNR), Contras to Noise Ratio, Spatial Resolution, dan 

Scan time (Westbrook, 2014). 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Simanjuntak, dkk pada 

tahun 2014 tentang studi analisis echo train lengt (ETL) dalam k-space serta 

pengaruhnya terhadap kualitas citra pembobotan T2 FSE pada MRI 1,5 T 

memiliki SNR yang tinggi pada organ CSF dengan nilai 9,04 divariasi ETL 16. 

Dan divariasi tersebut dapat memberikan informasi anatomi dengan baik dan 
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dapat mendukung hasil diagnosa secara visual oleh ahli radiologi. Pada tahun 

2017 oleh penelitian Muzamil dan Firmansyah diorgan yang berbeda tentang 

optimalisasi citra magntic resonance imaging (MRI) T2 fast spin echo (FSE) 

dengan variasi echo train lengt (ETL) pada kasus ruptur tendon Achilles 

didapatkan hasil SNR yang tinggi pada organ heelbone dengan nilai 76,65 

variasi ETL 12. 

Dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang optimalisasi nilai 

echo train length  terhadap kualitas citra MRI pada sekuen T2 FSE diperoleh 

hasil yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

menghasilkan kualitas citra yang didapat dari optimalisasi nilai echo train 

length khususnya pada MRI Lumbal dengan kasus HNP yang masih belum 

pernah dilakukan sebelumnya. Diharapkan dengan melakukan variasi echo 

train length pada nilai 18, 21, dan 24 dapat menghasilkan citra yang optimal 

dan scan time yang cepat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkatnya menjadi tugas akhir 

dengan judul “Optimalisasi Nilai Echo Train Length  Terhadap Kualitas Citra 

MRI Lumbal Spine Sekuen T2 FSE Potongan  Sagital Kasus HNP (Hernia 

Nukleus Pulposus)”. 

1.2 Batasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini tidak meluas dan tidak menyimpang dari tujuan, 

maka diambil batasan masalah sebagai berikut :  

1. Sampel pada penelitian ini adalah pasien yang melakukan 

pemeriksaan MRI Lumbal dengan Kasus (Hernia Nukleus 

Pulposus) 
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2. Variasi Echo Train Length yang dipakai pada penelitian ini antara 

lain menggunakan variasi 18, 21, dan 24. 

3. Sekuen dalam pengambilan citra MRI menggunakan sekuen T2 

Fast Spin Echo (FSE) potongan Sagital. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan SNR pada sekuen T2 FSE potongan sagital 

dalam penggunaan variasi nilai Echo Train Length (ETL) 18, 21, dan 

24 dalam pemeriksaan MRI Lumbal Spine pada kasus HNP? 

2. Apakah terdapat perbedaan visualisasi citra mild, moderate, dan severe 

pada sekuen T2 FSE potongan sagital dalam penggunaan variasi nilai 

Echo Train Length (ETL)  pemeriksaan MRI Lumbal pada kasus 

HNP? 

3. Berapa nilai Echo Train Length (ETL) yang optimal untuk 

menghasilkan citra MRI Lumbal pada kasus HNP ?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Tujuan Umum 

Membuktikan bahwa nilai Echo Train Length berpengaruh dalam  

meningkatkan kualitas citra pada  pemeriksaan MRI Lumbal Spine pada  

sekuen  T2  FSE potongan sagital dengan kasus Hernia Nukleus Pulposu 

(HNP). 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui perbedaan signal to noise ratio (SNR) pada pemeriksaan 

MRI Lumbal sekuen T2 FSE sagital dengan variasi echo train length 

18, 21, dan 24.  

b. Mengetahui perbedaan visualisasi citra mild, moderate dan severe 

pada pemeriksaan MRI Lumbal sekuen T2 FSE potongan sagital 

dengan variasi echo train length 18, 21, dan 24.  

c. Mengetahui nilai Echo Train Length (ETL) yang optimal dalam 

menghasilkan citra MRI Lumbal pada kasus Hernia Nukleus Pulposus 

(HNP). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah  pengetahuan  dan  wawasan  pembaca  tentang 

perbedaan kualitas citra MRI Lumbal Spine pada potongan sagital dengan 

variasi ETL pada kasus HNP (Hernia Nukleus Pulposus. Selain itu juga 

untuk mendorong dan memberi inspirasi kepada pembaca untuk lebih 

mengembangkannya di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Sebagai data dasar untuk penelitian mengenai optimalisasi nilai 

echo train length terhadap kualitas citra MRI Lumbal Spine sekuen 

T2 FSE potongan sagital pada kasus HNP dalam menentukan nilai 
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yang optimal pada hasil citra agar dapat membantu dokter dalam 

mendiagnosa penyakit. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat menjadi sumber referensi dan wacana bagi pembaca 

khususnya mahasiswa D4 Teknologi Radiologi Pencitraan 

Universitas Airlangga. 

c. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang nilai echo train length yang optimal 

pada pemeriksaan MRI Lumbal Spine sekuen T2 FSE potongan 

sagital. Dan sebagai pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih 

variasi echo train length dalam tindakan MRI Lumbal sekuen T2 

FSE potongan sagital pada kasus Hernia Nukleus Pulposus (HNP). 

1.6 Hipotesis Penelitian 

H0 : Tidak ada perbedaan SNR maupun visualisasi citra mild, moderate, 

dan severe pada penggunaan variasi nilai Echo Train Length 18, 21, 

dan 24 pada pemeriksaan MRI Lumbal Spine pada kasus Hernia 

Nukleus Pulposus (HNP). 

H1 : Terdapat perbedaan SNR maupun visualisasi citra mild, moderate, dan 

severe pada penggunaan variasi nilai Echo Train Length 18, 21, dan 24 

pada pemeriksaan MRI Lumbal Spine pada kasus Hernia Nukleus 

Pulposus (HNP). 

.  
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