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1.1 Latar Belakang 

Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan modalitas canggih 

yang menggunakan kekuatan medan magnet dan gelombang frekuensi radio 

untuk menggambarkan struktur internal tubuh, seperti pembuluh darah, 

kartilago, bone marrow, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan-jaringan 

lunak tubuh lainnya (Kartawiguna, 2015). Kemampuan untuk multiplanar 

dan memberikan gambaran secara detail dengan perbedaan soft tissue yang 

kontras, membuat anatomi dan patologi dapat dievaluasi dengan teliti 

(Notosiswoyo dan Suswati, 2004).  

Genu atau sendi lutut merupakan sendi terbesar dalam tubuh manusia 

yang berperan penting dalam beraktivitas, terdiri dari 2 persendian antara 

femur dengan tibia (tibiofemoral joint) dan femur dengan patella 

(patellofemoral joint) yang dikelilingi oleh lemak, tendon, meniskus, dan 

ligamen (Syaifuddin, 2012). Dalam pergerakannya sendi lutut distabilisasi 

oleh ligamen internal dan diperkuat oleh ligamen eksternal. Ligamen 

internal yaitu ligamen cruciatum, sedangkan ligamen eksternal terdiri dari 

ligamentum patela, ligamentum kolateral, dan ligamentum poplitea 

(Hapsari, 2017). 

Sekuen utama yang digunakan pada pemeriksaan MRI genu adalah 

Proton Density dengan atau tanpa fat-saturation. Faktor penentu utama 

pembentukan kontras sekuen proton density adalah perbedaan jumlah 
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proton hidrogen per satuan volumnya. Untuk mendapatkan pembobotan 

proton density yang mendominasi, efek kontras T1 dan T2 harus dikurangi. 

Oleh karena itu, untuk parameter TR diatur panjang untuk mengurangi efek 

kontras T1 dan parameter TE diatur pendek untuk mengurangi efek kontras 

T2 (Westbrook et al., 2011). Penerapan teknik penekanan lemak (fat-

saturation) pada pemeriksaan ini digunakan untuk membedakan struktur 

intensitas sinyal tinggi pada gambaran T1 dan T2, juga mengurangi artefak 

(Grande et al., 2014).  

Berdasarkan penelitian Tokuda et al., (2012), sekuen Proton Density 

dalam menganalisis struktur anatomi normal ligamen cruciatum memiliki 

urutan nilai rata-rata SNR ke-3 setelah otot dan kartilago, dan urutan nilai 

rata-rata CNR tertinggi dari objek lainnya. Sedangkan temuan kasus yang 

paling banyak pada pemeriksaan MRI Genu adalah efusi sendi yang sering 

terjadi akibat robekan ligamen, robekan ligamen cruciatum (paling umum 

terjadi pada Ligamen Cruciatum Anterior (ACL)), dan cedera meniskus. 

Oleh karena itu kualitas citra pada sekuen proton density fat-saturation TSE 

yang menjadi sekuen rutin pun penting untuk diperhatikan agar 

mendapatkan keakuratan dalam mengevaluasi ligamen cruciatum.  

Kualitas citra dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu Signal to Noise 

Ratio (SNR), Contras to Noise Ratio (CNR), resolusi spasial, dan scan time. 

SNR merupakan perbandingan antara besarnya amplitudo sinyal dengan 

amplitudo noise. Faktor-faktor yang mempengaruhi SNR antara lain 

penggunaan pulsa sekuen SE dan TSE (dengan penggunaan turbo factor), 

TR, TE, Flip Angle (FA), Number of Excitation (NEX), bandwidth, dan 
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jenis coil. Sedangkan CNR diperoleh dari SNR, yang merupakan perbedaan 

SNR antara organ yang saling berdekatan (Westbrook, 2014). 

Dalam menghasilkan citra, pembobotan dan kualitas citra ditentukan 

oleh cara sistem menerapkan pulsa dan gradien pada pulsa sekuen. Turbo 

Spin Echo (TSE) merupakan salah satu metode pulsa sekuen Spin Echo (SE) 

yang waktu scanningnya lebih cepat daripada Conventional Spin Echo 

(CSE). Keuntungan tersebut dimanfaatkan oleh radiografer untuk 

menggunakan sekuen ini dalam pemeriksaan MRI. Pemberian satu kali 

pulsa eksitasi 90
o
 dan diikuti oleh multi pulsa rephasing 180

o
 dalam satu 

time repetition (TR) menyebabkan pengisian k-space lebih cepat. Jumlah 

echo yang dihasilkan dari pemberian multi pulsa rephasing 180
o 

disebut 

turbo factor (Westbrook et al., 2011). 

Pada beberapa penelitian sebelumnya, pengaruh perubahan parameter 

turbo factor pada sekuen T1 maupun T2 menampilkan kualitas citra yang 

berbeda-beda. Menurut Li dan Mirowitz (2003), meningkatkan turbo factor 

pada sekuen T2 TSE menyebabkan SNR meningkat, tetapi blurring pada 

citra juga ikut meningkat. Berdasarkan literatur, sekuen proton density 

menerapkan turbo factor yang pendek seperti halnya T1 yaitu antara  2-8 

(Westbrook et al., 2011) atau lebih spesifik yaitu antara 6-8 (Celik dan 

Elmaoglu, 2012). Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh 

peneliti di Instalasi Radiologi GDC dr.Soetomo, nilai turbo factor yang 

digunakan untuk pemeriksaan MRI genu pada sekuen proton density TSE 

fat-saturation adalah 7. Sedangkan nilai tersebut merupakan batas bawah 

dari rentang optimal yang tercantum pada penelitian Pereira (2016) yang 
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digunakan pada MRI Siemens 1.5 Tesla yaitu antara 7-10. Pada penelitian 

ini, nilai variasi lain yang digunakan adalah 9, yang didapatkan dari 

perhitungan rata-rata turbo factor dari rentang optimal antara 7-10.  

Sejauh ini, peneliti belum menemukan penelitian khusus mengenai 

turbo factor, yang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

tingkat kualitas citra, pada sekuen Proton Density fat-saturation Turbo Spin 

Echo (TSE). Dengan demikian, hal tersebut menjadikan alasan peneliti 

untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh variasi turbo factor 

terhadap kualitas citra sekuen Proton Density fat-saturation Turbo Spin 

Echo (TSE) pada pemeriksaan MRI genu untuk mengevaluasi ligamen 

cruciatum. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh nilai turbo factor terhadap kualitas citra MRI genu 

sekuen Proton Density fat-saturation Turbo Spin Echo (TSE) untuk 

mengevaluasi ligamen cruciatum ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh variasi turbo factor terhadap kualitas 

citra MRI genu sekuen Proton Density fat-saturation Turbo Spin 

Echo (TSE) untuk mengevaluasi ligamen cruciatum. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pengaruh Turbo Factor terhadap nilai Signal 

to Noise Ratio (SNR) dan Contrast to Noise Ratio (CNR) citra 
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MRI genu sekuen Proton Density fat-saturation Turbo Spin Echo 

(TSE) untuk mengevaluasi ligamen cruciatum. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Turbo Factor terhadap kualitas citra 

visual MRI genu sekuen Proton Density fat-saturation Turbo Spin 

Echo (TSE) untuk mengevaluasi ligamen cruciatum. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

kepustakaan bagi mahasiswa khususnya program studi D4 Teknologi 

Radiologi Pencitraan dan dapat menjadi referensi dalam penyusunan 

karya tulis atau penelitian selanjutnya.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pengaruh 

variasi turbo factor terhadap kualitas citra dan penentuan dari nilai 

turbo factor terbaik dalam menghasilkan citra MRI genu yang 

optimal dapat diterapkan dalam parameter rutin pada sekuen Proton 

Density fat-saturation Turbo Spin Echo (TSE) untuk mengevaluasi 

ligamen cruciatum. 

  


