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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan suatu alat kedokteran 

di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi, yang menghasilkan rekaman 

gambar potongan penampang tubuh /organ manusia dengan menggunakan 

medan magnet berkekuatan antara 0,064 – 1,5 tesla (1 tesla = 1000 Gauss) dan 

resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen.Teknik penggambaran MRI 

relatif komplek karena gambaran yang dihasilkan tergantung pada banyak 

parameter. Bila pemilihan parameter tersebut tepat, kualitas gambar MRI dapat 

memberikan gambaran detail tubuh manusia dengan perbedaan yang kontras, 

sehingga anatomi dan patologi jaringan tubuh dapat dievaluasi secara teliti 

(Mulyono Notosiswoyo & Susy Suswati, 2004). 

Salah satunya pemeriksaan MRI lumbal yang mempunyai keunggulan 

yaitu mampu memberikan gambaran dengan resolusi kontras antar jaringan 

yang sangat baik, diantaranya pada gambaran cerebrospinal fluid (CSF), medula 

spinalis, isi atau komposisi medula spinalis, ruang subarachnoid, ruang 

epidural, daerah paraspinal , dan sumsum tulang dalam berbagai potongan 

multiplanar (Abu Bakar, 2005). MRI lumbal terus dikembangkan hingga saat 

ini terdapat penambahan sekuen rutin yaitu MR Myelography yang dapat 

mendeteksi adanya kompresi dan canal stenosis pada tulang belakang (S. Costa, 

2009).  
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Menurut teori Westbrook (2014), Pemeriksaan MRI Lumbal 

menggunakan protokol, yang paling utama yaitu Sagittal/coronal SE/FSE T1 

atau GRE T2*, Axial/oblique or sagittal SE/FSE T1, STIR, dan pada saat ini 

MR Myelography termasuk dalam sekuen rutin pemeriksaan MRI Lumbal. 

Pengambilan citra MR Myelography dapat menggunakan teknik Single-Shot 

(2D) dan multi-shot (2D) dan multi-shot (3D). 

MR Myelography adalah teknik pencitraan kontras tinggi untuk 

menggambarkan CSF di sekitar sumsum tulang belakang dan daerah sekitarnya. 

Teknik ini menekan semua jaringan, sementara CSF digambarkan terang karena 

waktu relaksasi panjang (Burghart dan carol, 2010)  

Indikasi utama pada pemeriksaan MR Myelography yaitu Low Back 

Pain. Low Back Pain merupakan penyakit ataupun diagnosis untuk suatu 

penyakit namun merupakan istilah untuk nyeri yang dirasakan di area anatomi 

yang terkena dengan berbagai variasi lama terjadinya nyeri. Nyeri ini terasa 

diantara sudut iga terbawah sampai lipat bokong bawah yaitu di daerah lumbal 

atau lumbo-sakral, nyeri dapat menjalar hingga ke arah tungkai dan kaki (J 

Majority, 2015). Low Back Pain juga merupakan satu masalah paling umum 

yang di derita dua pertiga dari kalangan orang dewasa pada beberapa tahapan 

usia hidup mereka (Kiran Hilal, 2013). 

Beberapa jenis pilihan pulse sekuens yang sering digunakan adalah Spin 

Echo, Fast Spin Echo atau Turbo Spin Echo dan Gradient Recalled Echo (GRE) 

(Bitar et al, 2006). Dimana pulse sekuens yang sering digunakan pada MR 

Myelography Lumbal yaitu Fast Spin Echo. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBANDINGAN KUALITAS CITRA... AGITHIA RAHMA KUSUMA W



3 
 

Pada dasarnya "regular" Fast Spin Echo adalah teknik multi-shot. Ini 

berarti bahwa meskipun K-Space dilintasi jauh lebih cepat daripada dalam 

pencitraan Spin Echo konvensional, data dari beberapa rangsangan RF masih 

diperlukan untuk memperoleh semua data. Sebagai contoh, jika 128 baris K-

space harus diambil sampelnya, urutan Fast Spin Echo dengan faktor ETL / 

Turbo 16 akan membutuhkan 128/16 = 8 "tembakan" untuk mengumpulkan 

semua data sepenuhnya. 

Fast Spin Echo adalah sekuen pulse echo, dengan waktu scan yang lebih 

cepat dibandingkan dengan konvensional spin echo. Pulsa eksitasi 90̊ diikuti 

dengan pulse rephasing 180̊. Hanya satu langkah phase encoding yang 

diaplikasikan pada tiap TR di setiap slice dan hanya satu baris k-space yang 

diisi setiap TR (Westbrook, 2014). Sekuens Fast Spin Echo telah dimodifikasi 

lebih lanjut dengan menyertakan akuisisi 3D dan Single-Shot technique. Single 

shot Fast Spin Echo (SS-FSE) disebut juga dengan teknik HASTE (Half-

Fourier Acquisition Single-Shot Turbo Spin Echo), merupakan penggabungan 

ETL (echo train leght) panjang, yang mengisi semua ruang K-space dalam satu 

shot dengan half fourier acquisition techiques kemudian hanya akan mengisi 

setengah dari K-space dan mentransfer data tersebut ke data setengah lainnya 

(Westbrook, 2014).  

Keuntungan SS-FSE ialah waktu akusisi sangat cepat, mengurangi 

artefak akibat pergerakan dan baik untuk aplikasi yang membutuhkan waktu TE 

panjang seperti MR myelography, MR urografi, dan MRCP (Wishaupt, 2006). 
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Kualitas citra pada MRI dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Signal 

to Noise Ratio (SNR) yaitu perbandingan antara besarnya amplitude sinyal 

dengan amplitude derau (noise), Contrast to Noise Ratio (CNR) yaitu perbedaan 

SNR antara organ yang paling berdekatan, spatial resolution yaitu besarnya 

matrix akuisisi mengontrol resolusi citra dan waktu pencitraan (scanning time) 

(Westbrook, 1999).  

Jeong-Sik Yu, MD (1998) menyatakan, terdapat perbedaan yang 

signifikan (P<0,1) pada CNR (Contras to Noise Ratio) antara Single shot Fast 

Spin Echo (SSFSE) dan Multi-shot Fast Spin Echo untuk melihat lesi liver. 

Selain itu scan time pada Single shot Fast Spin Echo (SSFSE) lebih cepat 

dibandingkan dengan Multi-shot Fast Spin Echo. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin meneliti lebih lanjut 

dengan judul “Perbandingan Kualitas Citra Single-Shot Fast Spin Echo dan 

Multi-Shot Fast Spin Echo MR Myelography Lumbal”. 

1.2 Rumusan Masalah ? 

Bagaimanakah perbedaan kualitas citra Single-Shot Fast Spin Echo dan multi-

shot Fast Spin Echo MR Myelography Lumbal ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan 

kualitas citra Single-Shot Fast Spin Echo dan multi-shot Fast Spin 

Echo MR Myelography Lumbal. 

1.3.2 Tujuan Khusus  
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a. Untuk mengetahui kualitas citra Single-Shot Fast Spin Echo dan 

multi-shot Fast Spin Echo MR Myelography Lumbal yang dinilai 

secara kualitatif dengan penilaian dokter radiologi. 

b. Untuk mengetahui perbandingan kualitas citra Single-Shot Fast 

Spin Echo dan multi-shot Fast Spin Echo pada MR Myelography 

Lumbal dilihat dari hasil scanning time. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang prosedur pemeriksaan MRI Myelography Lumbal dan 

mengetahui perbandingan kualitas citra yang dihasilkan singel-shot 

Fast Spin Echo dan multi-shot Fast Spin Echo MR Myelography 

Lumbal.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, dapat di jadikan referensi dalam penggunaan 

dan pengoperasian modalitas MRI dalam meningkatkan mutu 

pelayanan radiologi untuk melakukan sesuai prosedur dan 

menentukan protokol yang digunakan dalam pemeriksaan MR 

Myelography Lumbal.  

1.5 Hipotesis  

𝐻1 :  Terdapat perbedaan antara Single-Shot FSE dan Multi-shot FSE MR 

Myelography Lumbal dalam meghasilkan kualitas citra yang lebih baik.  

𝐻0 : Tidak terdapat perbedaan antara Single-Shot FSE dan Multi-shot FSE 

MR Myelography Lumbal dalam meghasilkan kualitas citra yang lebih baik. 
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