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ABSTRAK

Suryaningsih, Yulianti. 2014. Penentuan Faktor Eksposi Mesin Radiografi
Konvensional di Laboratorium Fisika Medik UNNES. Skripsi, Jurusan Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing Utama Prof. Dr. Susilo, M.S. dan Pembimbing Pendamping Dr.
Supriyadi, M.Si.

Kata kunci: Stepwedge ; Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris) ;Radiografi
Konvensional; Faktor eksposi; Densitas

Telah berhasil dilakukan penentuan faktor eksposi mesin radiografi konvensional
di laboratorium fisika medik unnes dengan memvariasikan faktor eksposi (kV,
mA dan s) sehingga diketahui gambar hasil film radiograf yang paling bagus dan
jelas. Obyek yang digunakan pada penelitian ini adalah stepwedge dan Ikan
Ayam-ayam (Abalistes stellaris) . Variasi faktor eksposi yang diberikan mulai
dari tegangan tabung 70-85 kV, arus tabung 16-100 mA dan waktu 0,1 – 0,3 s
untuk stepwedge. Untuk obyek Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris)tegangan
tabung 40-70 kV, arus tabung 16-100 mA dan waktu papar 0,5 s. Pada mulanya
dilakukan variasi faktor eksposi dengan parameter yang telah disebutkan,
kemudian dianalisis dengan mencari nilai densitas pada masing-masing film
radiograf. Setelah dianalisa faktor eksposi yang paling optimal untuk obyek
Stepwedge adalah tegangan tabung 85 kV, arus 16 mA, dan waktu ekspos 0,3 s.
Untuk obyek Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris) faktor eksposi optimalnya
adalah tegangan tabung 40 kV, arus 16 mA, dan waktu ekspos 0,5 s. Hasil citra
radiograf berkualitas baik untuk obyek stepwedge pada rentang densitas mulai
dari 1,04 sampai dengan 1,59 dan pada obyek ikan Abalistes sterallis dengan
rentang densitas mulai dari 0,48 sampai dengan 1,06.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai masalah kesehatan datang dalam kehidupan manusia, begitu

halnya masalah penyakit. Dewasa ini telah dilakukan berbagai cara untuk

mengobati ataupun mendiagnosa suatu penyakit. Pengobatan-pengobatan yang

dapat dilakukan antara lain dengan pengobatan tradisional, pengobatan modern

ataupun dengan menggunakan cara-cara kuno yang selalu dilakukan pada jaman

dahulu. Perkembangan teknologi semakin bertambah dan meningkat, seiring

dengan perubahan jaman. Pada era ini, pengobatan tradisional sudah jarang

digunakan, pengobatan dengan teknologi radiografi telah dikembangkan untuk

mendiagnosa suatu penyakit. Teknologi radiografi ini dapat digunakan untuk

mengetahui kesalahan yang terjadi didalam organ tubuh, dimana pemanfaatannya

menggunakan pesawat sinar-X dan telah digunakan dalam bidang medis, seperti

penggunaan rontgen.

Prinsip radiografi relatif tidak berubah sejak tahun 1895, yaitu ketika

Wilhem C. Rontgen menyadari eksistensi sinar-X. Radiasi atau rontgen sinar-X

termasuk kedalam radiasi pengion yang merupakan sarana penunjang diagnostik

yang sudah berkembang pesat. Dalam bidang Medis, penggunaan sinar-X untuk

pencitraan diagnostik telah digunakan selama lebih dari satu abad (Seibert, 2004).

Penggunaan sinar-X dalam bidang medis, berfungsi memberikan suatu informasi
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dari tubuh manusia, sehingga dokter dapat melakukan tindakan secara benar

sesuai dengan informasi yang didapatkan (Sinaga, 2006).

Teknologi radiografi telah digunakan di Rumah Sakit kota maupun Rumah

Sakit daerah. Teknologi radiograf yang digunakan yaitu radiografi konvensional

berbasis film. Radiografi konvensional dalam pemanfaatannya menggunakan

pesawat sinar-X dan film untuk mendapatkan hasil gambar yang diinginkan dalam

bentuk film radiograf. Gambar 1.1 menunjukkan proses dari sistem radiografi

konvensional dimana memanfaatkan film untuk dapat melihat hasil dari

pengeksposan.

Gambar 1.1. Sistem Radiografi Konvensional

Mesin rontgen sering dipergunakan dalam bidang kesehatan. Oleh karena

itu, perlu diketahui faktor eksposi yang ada pada mesin rontgen, sehingga dalam

penggunaannya tidak sembarangan melainkan memiliki parameter yang

menghasilkan kualitas sinar-X yang baik. Kualitas radiograf adalah kemampuan

radiograf dalam memberikan informasi yang jelas mengenai obyek atau organ

yang akan diperiksa. Kualitas radiograf ditentukan oleh beberapa komponen

antara lain: densitas, kontras, ketajaman dan detail (Sartinah, 2008).
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Faktor lain yang menentukan kualitas radiograf yaitu faktor eksposi.

Faktor eksposi adalah faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas dan

kuantitas dari penyinaran radiasi sinar-X yang diperlukan dalam pembuatan

gambar radiograf (Sartinah, 2008). Faktor eksposi terdiri dari tegangan tabung

(kV), arus tabung (mA), dan waktu ekspos (s).

Laboratorium Fisika Medik UNNES mendapatkan peralatan baru yang

berupa satu unit Mobile X-ray (serupa dengan unit radiografi pada rumah sakit

daerah atau Puskesmas) dengan merk/type Mednif/SF-100BY (Anonymous, 2012).

Komponen penting dari unit Mobile X-ray tersebut antara lain: fasilitas tabung

sinar-X, generator tegangan tinggi beserta control table, yang biasa disebut

dengan sistem radiografi konvensional (RK), dimana citra hasil radiografnya

dapat di interpretasi melalui lightbox (Susilo, 2012). Citra dari hasil radiografi

tersebut sebelumnya diproses melalui mesin pencuci film otomatis, dimana mesin

pencuci film tersebut terdiri dari cairan yang digunakan untuk memproses film

tersebut. Cairan yang digunakan untuk memproses film tersebut adalah cairan

developer, cairan fixer dan wash (air). Setelah film diproses melalui mesin

pencuci, citra radiograf baru bisa di interpretasikan di light box.

Pemanfaatan sinar-X menunjang kesehatan masyarakat, salah satu faktor

yang berpengaruh adalah faktor perawatan merupakan kegiatan yang sangat

diperlukan pada operasi pesawat radiasi (Suyatno, 2008). Alat-alat di

Laboratorium Fisika Medik UNNES dapat dikatakan baru, oleh karena itu,

penelitian ini dilakukan untuk dapat mengoptimasikan alat-alat yang ada di

Laboratorium Fisika Medik UNNES. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dapat
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memperoleh hasil  radiograf yang baik dan faktor eksposi (kV, mAs) yang

optimal agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan citra radiografi,

serta juga dapat digunakan sebagai acuan dalam penggunaan radiografi

konvensional. Radiografi konvensional masih tetap digunakan di Rumah Sakit

Daerah dan Puskesmas untuk rontgen dan diagnostik organ tubuh manusia seperti

thorak, kaki, dan tangan.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka, permasalahan yang

dapat dikaji yaitu:

1. Bagaimana optimasi mesin radiografi konvensional di Laboratorium

Fisika FMIPA Uiversitas Negeri Semarang?

2. Bagaimana cara mendapatkan hasil citra kualitas terbaik dengan

menggunakan mesin radiograf konvensional yang dimiliki

Laboratorium Fisika FMIPA Universitas Negeri Semarang?

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini telah dipaparkan, akan tetapi dibutuhkan

pembatasan masalah agar fokus dengan tujuan dari penelitian ini. Pembatasan

masalah dari penelitian ini adalah:

a) Sampel yang digunakan Stepwedge dengan 11 step dan Ikan Ayam-

ayam (Abalistes stellaris).
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b) Tegangan antara katoda dan anoda tabung sinar-X yang digunakan

mulai dari 40 kV sampai dengan 85 kV, sesuai dengan mesin rontgen

yang ada di Laboratorium Fisika Medik UNNES.

c) Arus tabung yang digunakan mulai dari 16 mA sampai dengan 100 mA.

d) Analisis yang digunakan adalah mencari nilai kerapatan untuk masing-

masing film radiograf dan dibuat dalam grafik..

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Menentukan nilai kV dan mAs yang paling optimum pada mesin

radiograf konvensional di Laboratorium Fisika Medik FMIPA

Universitas Negeri Semarang.

2. Mendapatkan film radiograf sinar-X yang berkualitas baik di

Laboratorium Fisika Medik Universitas Negeri Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat untuk perkembangan IPTEK :

Memberikan informasi bahwa dengan optimasi mesin radiograf

konvensional dapat menghasilkan citra dengan kualitas baik dan

penelitian ini dapat menjadi referensi serta acua dalam penelitian

selanjutnya.
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2. Manfaat untuk Laboratorium Fisika FMIPA Universitas Negeri

Semarang: bermanfaat untuk pengembangan Laboratorium Fisika Medik

UNNES.

3. Manfaat untuk bidang medis: radiografi konvensional masih terus

dimanfaatkan di Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Kota. Radiografi

konvensional dapat dimanfaatkan untuk rontgen dan mendiagnosa

keretakan yang ada pada organ tubuh.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam skripsi ini disusun dengan tujuan agar pokok-pokok

masalah yang dibahas dapat urut, terarah dan jelas. Sistematika skripsi ini terdiri

dari tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman persetujuan bimbingan,

halaman pengesahan, halaman abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan

daftar lampiran.

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang meliputi:

1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

2. Bab 2 Landasan Teori

Bab ini terdiri dari kajian mengenai landasan teori yang mendasari

permasalahan skripsi ini serta penjelasan yang merupakan landasan teori yang
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diterapkan dalam skripsi dan pokok-pokok bahasan yang terkait dalam

pelaksanaan penelitian.

3. Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan

skripsi. Metode penelitian ini meliputi : metode pengumpulan data, waktu dan

tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, dan prosedur penelitian.

4. Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, semua hasil penelitian yang

dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

5. Bab 5 Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai

implikasi dari hasil penelitian.

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang

melengkapi uraian pada bagian isi skripsi.
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BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Radiasi

Manusia setiap harinya menerima paparan radiasi, karena radiasi dari alam.

Radiasi tidak dihasilkan dari buatan manusia saja, melainkan juga dari paparan

sinar matahari yang sebagai radiasi alam.

Radiasi dapat dimanfaatkan bidang medis untuk diagnosa dan terapi, dimana

menggunakan sumber radiasi tertutup yang tidak memungkinkan terjadinya

radiasi interna, sehingga aman dalam penggunaannya. Radiasi interna disebabkan

oleh sumber radiasi yang berada dalam tubuh. Sumber radiasi interna dapat masuk

kedalam tubuh melalui saluran pernafasan, pencernaan, atau melalui lapisan kulit

yang terluka. Menggunakan sumber tertutup berarti sinar-X akan melewati tubuh

pasien/bahan uji dan akan direkam pada film X-ray (Yulianti, 2005).

Pada penelitian ini kemungkinan besar akan ada radiasi yang terhambur. Oleh

sebab itu, Laboratorium Fisika Medik UNNES ini telah dilengkapi dengan

fasilitas kemanan yang berupa bangunan unit radiografi berupa ruang timbal

dengan dimensi 4,17x3,20x3,45 m dan ketebalan dinding timbal 1,5 mm

sehingga, aman bagi pemakai dan lingkungan. Penggunaan sinar-X di

Laboratorium Fisika Medik UNNES juga diperlengkapi dengan baju timbal dan

kaca timbal, sehingga apabila melakukan eksposi didalam ruangan tidak terpapar

radiasi secara langsung karena sudah disediakan pengaman.
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Radiasi hambur dihasilkan ketika berkas sinar-X diterima oleh obyek yang

menyebabkan beberapa sinar-X terhambur. Dua jenis sinar-X yang mampu

menghasilkan kerapatan pada radiogaf yaitu radiasi yang melewati pasien tanpa

interaksi dan radiasi yang melewati pasien dengan interaksi. Sinar-X yang keluar

dari tubuh pasien disebut sinar-X sisa yang menghasilkan gambaran sinar-X pada

film.

2.1.1 Radiasi Pengion

Radiasi pengion merupakan jenis radiasi yang dapat menyebabkan

proses ionisasi (terbentuknya ion positif dan ion negatif)apabila berinteraksi

dengan materi. Radiasi pengion meliputi partikel alfa, partikel beta, sinar

gamma, sinar-X dan partikel neutron (Batan, 2005).

Radiasi pengion merupakan radiasi yang mampu menimbulkan ionisasi

pada suatu bahan yang dilalui. Ionisasi tersebut diakibatkan adanya

penyerapan tenaga radiasi pengion oleh bahan yang terkena radiasi. Dengan

demikian banyaknya jumlah ionisasi tergantung dari jumlah tenaga radiasi

yang diserap oleh bahan.

Pemanfaatan radiasi pengion dalam bidang radio diagnostik untuk

berbagai keperluan medik perlu memperhatikan dua aspek, yaitu resiko dan

manfaat.

2.1.2 Radiasi Non Pengion

Radiasi non pengion merupakan jenis radiasi yang tidak akan

menyebabkan efek ionisasi apabila berinteraksi dengan materi. Radiasi non

pengion meliputi gelombang mikro (yang digunakan dalam microwave,
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ovendan transmisi seluler handphone), sinar infra merah (yang memberikan

energi dalam bentuk panas), cahaya tampak (yang dapat dilihat oleh mata),

dan sinar ultraviolet (yang dipancarkan oleh matahari) (Batan, 2005).

2.2 Radiografi Konvensional

Radiografi adalah proses pencatatan bayangan dengan menggunakan sinar-X

pada bahan yang peka terhadap sinar-X atau cahaya tampak (radiation-sensitive

materials) (Yosainto, 2011).

2.2.1 Konsep Dasar Sinar-X

Sinar-X merupakan sinar yang terbentuk dengan menembaki target

dengan elektron cepat dalam tabung sinar katoda (Beiser, 1999). Penemuan

sinar-X berawal dari penemuan Rontgen (1845-1923), seorang fisikawan

Universitas Wutsburg sewaktu bekerja dengan tabung sinar katoda pada

tahun 1895. Rontgen menemukan bahwa sinar dari tabung dapat menembus

bahan yang tak tembus cahaya dan mengaktifkan layar pendar atau film foto.

Sinar ini berasal dari titik dimana elektron dalam tabung mengenai sasaran di

dalam tabung tersebut atau tabung kaca (Beiser, 1999:59).

Sinar-X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis

dengan gelombang radio, panas, cahaya dan sinar ultraviolet, tetapi dengan

panjang gelombang yang sangat pendek. Sinar-X berifat heterogen, yakni

memiliki panjang gelombang yang bervariasi. Sinar-X merupakan gelombang

elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 10-9 sampai 10-8 m

yang lebih pendek dibanding cahaya tampak, sehingga energi yang dihasilkan
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jauh lebih besar. Besar energinya (E dalam Joule) dapat ditentukan dengan

menggunakan persamaan 2 (Bambang, 1986).

(2.1)

Keterangan:

E = besarnya energi (Joule)

h = konstanta planck (6,627 x 10-34 Js)

c = kecepatan cahaya (3x108 m/s)

=panjang gelombang (m)

Panjang gelombang dari sinar-X yang lebih pendek tersebut yang

menyebabkan sinar-X memiliki sifat dapat menembus benda. Panjang

gelombang yang digunakan dalam dunia kedokteran antara 0,5Å – 0,125Å.

Bentuk dari spektrum gelombang elektromagnetik ditunjukkan pada Gambar

(2.1).

Gambar 2.1.Spektrum Gelombang Elektromagnetik

Besarnya energi foton sinar-X adalah (1-100 keV) dengan  sebesar 1

Angstrom. Adapaun besarnya energi elektron dipercepat dengan beda

potensial, dirumuskan pada persamaan (2.2) berikut:

(2.2)
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dengan E adalah energi elektron (eV), V merupakan beda potensial (Volt),

dan e adalah muatan elementer elektron (1,6x10-19 C).

2.2.1.1 Proses terjadinya Sinar-X

Sinar-X dapat terbentuk melalui proses perpindahan elektron atom

dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju tingkat energi yang lebih

rendah. Sinar-X yang terbentuk melalui proses ini mempunyai energi sama

dengan selesih energi antara kedua tingkat energi elektron tersebut.

Keunggulan dari sinar-X ini sendiri yaitu memiliki daya tembus yang

tinggi dan tidak bermuatan (netral), sehingga tidak dapat dibelokkan oleh

medan magnet maupun medan listrik (tidak dipengaruhi oleh medan

magnet dan medan listrik) (Helmy, 2011). Keadaan fisik dari sinar-X yang

menjadi sifat-sifat sinar-X antara lain adalah daya tembusnya besar dengan

frekuensi yang tinggi, memiliki berkas sinar yang lurus dan koheren,

dalam medan magnet maupun medan listrik tidak dibelokkan karena tidak

bermuatan (tidak dipengaruhi oleh medan magnet dan medan listrik),

dapat menghitamkan plat film (Roy, 2012).

Syarat-syarat terbentuknya sinar-X didalam tabung sinar-X yaitu

sumber elektron, gaya pemercepat, ruang yang hampa udara, alat pemusat

berkas elektron, dan benda penghenti gerakan elektron/target. Komponen-

komponen utama tabung sinar-X adalah katoda/ elektroda negatif (sumber

elektron). Katoda ini terbuat dari nikel murni dimana celah antara 2 batang

katoda disisipi kawat pijar (filamen) yang menjadi sumber elektron pada

tabung sinar-X. Filamen terbuat dari kawat wolfram (tungsten) digulung
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dalam bentuk spiral. Bagian yang mengubah energi kinetik elektron yang

berasal dari katoda adalah sekeping logam wolfram yang ditanam pada

permukaan anoda. Arus yang diberikan pada tabung sinar-X pada kisaran

milliampere (mA) berfungsi untuk memijarkan filamen sehingga terbentuk

awan elektron pada filamen. Selanjutnya beda potensial dalam kisaran

kilovolt (kV) berfungsi untuk memeberikan energi kinetik pada elektron-

elektron tersebut (Radiologi Sciences, 2011).

Anoda atau elektroda positif biasa disebut sebagai target, jadi

anoda disini berfungsi sebagai tempat tumbukan elektron. Focussing cup

ini terdapat pada katoda yang berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan

elektron secara konvergen ke target agar elektron tidak terpancar kemana-

mana. Rotor atau stator terdapat pada bagian aoda yang berfungsi sebagai

alat untuk memutar anoda. Glass metal envelope (vacum tube) adalah

tabung yang gunanya membungkus komponen-komponen penghasil sinar-

X agar menjadi vacum atau menjadikan ruang hampa udara. Oil adalah

komponen yang cukup penting karena saat elektron-elektron menabrak

target pada anoda, energi kinetik yang berubah menjadi sinar-X hanyalah

1% selebihnya berubah menjadi panas mencapai 20000C, jadi peran oil ini

sebagai pendingin tabung sinar-X. Window atau jendela adalah tempat

keluarnya sinar-X, window ini terletak dibagian bawah tabung. Tabung

bagian bawah dibuat lebih tipis dari tabung bagian atas, dikarenakan agar

sinar-X dapat keluar melalui window tersebut tanpa mempengaruhi

komponen-komponen lain.
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Gambar 2.2. Skema proses terjadinya sinar-X

Pada Gambar 2.2, menunjukkan proses pembentukan sinar-X yang

terjadi didalam tabung sinar-X yaitu didalam tabung sinar-X terdapat

katoda dan anoda (sebagai filamen) dan tabung tersebut merupakan tabung

hampa udara. Filamen merupakan bagian yang berfungsi sebagai

penghasil elektron. Untuk menghasilkan elektron, filamen harus

dipanaskan dengan cara mengalirkan arus listrik pada filamen tersebut.

Setelah filamen berpijar, maka akan terbentuk awan-awan elektron

disekitar filamen tersebut. Setelah eleketron terbentuk, elektron siap

ditembakkan ke anoda dengan kecepatan yang tinggi. Untuk

menembakkan elektron ke anoda diperlukan suatu tegangan yang tinggi

hingga ribuan volt (kilovolt). Elektron-elektron yang ditembakkan akan

menumbuk target dan akan berinteraksi dengan atom-atom dari target

tersebut. Setelah itu, sinar-X akan keluar melalui jendela tabung yang

terletak dibagian bawah tabung.

Arus (mA) berpengaruh pada filamen agar filamen tersebut panas

sehingga menghasilkan elektron. Semakin besar arus yang diberikan

semakin banyak elektron yang dihasilkan. Semakin besar arus filamen

semakin tinggi suhu filamen dan berakibat semakin banyak elektron
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dibebaskan persatuan waktu. Sedangkan tegangan (kV) berpengaruh pada

katoda, sehingga semakin besar tegangan (kV) yang diberikan semakin

cepat elektronditembakkan ke target (anoda) (Susanto, 2011). Tegangan

dan arus ini saling berhubungan dalam menghasilkan sinar-X. Tegangan

dibutuhkan untuk menghasilkan sumber elektron, arus dibutuhkan untuk

memanaskan filamen.

Sinar-X Karakteristik.

Setiap jenis atom memiliki tingkat-tingkat energi yang berbeda-

beda, maka sinar-X yang terbentuk dari proses ini disebut sinar-X

karakteristik. Sinar-X dapat terbentuk melalui proses perpindahan elektron

atom dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju tingkat  energi yang

lebih rendah. Proses terbentuknya sinar-X karakteristik ditunjukan pada

Gambar 2.3. Sinar-X yang terbentuk melalui proses ini mempunyai energi

sama dengan selisih energi antara kedua tingkat energi elektron tersebut,

sehingga energi sinar-X karakteristik tergantung dari bilangan kuatum

awal dan akhir transisi elektron serta nomor atom target (anoda). Secara

umum dapat dituliskan seperti pada persamaan (2.3) dan (2.4).

(2.3)

(2.4)
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dimana E(Kα) merupakan energi karakteristik Kα, E(Lα) merupakan energi

karakteristik Lα, h adalah tetapan planck (6,626 x 10-34 Js), sedangkan c

kecepatan cahaya (3x108 m/s) dan R menunjukkan konstanta Rydbeg

(1,097x107 m-1), Z merupakan nomor atomik target (anoda), nf adalah

bilangan kuantum keadaan akhir, dan ni bilangan kuantum keadaan awal

(Beiser 1982:241).

Gambar 2.3. Proses terjadinya sinar-X karakteristik

Sinar-X Bremsstrahlung

Elektron sebagai partikel yang beruatan listrik bergerak dengan

kecepatan tinggi, apabila melintas dekat inti suatu atom, maka gaya tarik

elektrostatik inti atom yang kuat menyebabkan elektron membelok dengan

tajam. Peristiwa itu menyebabkan elektron kehilangan energinya dengan

memancarkan radiasi elektromagnetik yang sebagai sinar-X

bremsstrahlung. Sinar-X bremsstrahlung mempunyai spektrum kontinyu

dan lebar.Proses sinar-X bremsstrahlung ditunjukkan pada Gambar 2.4.
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Gambar 2.4. Proses terjadinya sinar-X Bremsstrahlung

Apabila sebuah muatan listrik dipercepat maupun diperlambat,

maka muatan listrik akan memancarkan energi elektromagnetik. Jika

seberkas elektron telah mencapai enrgi eV (setelah dipercepat melalui

suatu potensial V) menumbuk suatu sasaran/target logam, maka

elektronnya akan diperlambat sehingga nantinya akan berhenti karena

bertumbukan dengan atom-atom materi sasaran. Proses tumbukan tersebut

terjaditransfer momentum dari elektron ke atom, sehingga kecepatan

elektron menjadi berkurang dan memancarkan foton.

Energi kinetik dapat diabaikan, karena enegi kinetik atom yang

sangat kecil (karena massa atom cukup besar). Jika energi kinetik elektron

sebelum tumbukan K, dan setelah tumbukan menurun menjadi K’ maka

energi foton dapat dihitungdengan menggunakan persamaan (2.5).

(2.5)

Elektron akan memancarkan banyak foton dengan energi yang

berbeda-beda, apabila melakukan tumbukan dan elektron akan diam.

Dengan demikian, energi foton dengan energi yang rendah berhubungan
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dengan panjang gelombang yang besar, berhubungan dengan kehilangan

energi kecil hingga energi maksimum K dan kehilangan seluruh energi

dalam satu kali tumbukan. Oleh sebab itu, panjang gelombang terpendek

yang dipancarkan ditentukan oleh kehilangan energi maksimum,

persamaannya ditunjukkan dalam persamaan (2.6) berikut:

(2.6)

Tegangan pemercepat dalam rentang 10.000 V, min berada dalam

rentang beberapa puluh nm yang berkaitan denga spektrum sinar-X.

distribusi kontinyu sinar-X disebut bremsstrahlung. Radiasi yang

dihasilkan dengan cara tersebut disebut dengan radiasi bremsstrahlung.

Sinar-X yang terbentuk melalui proses ini disebut sebagai sinar-X

bremsstrahlung. Sinar-X bremsstrahlung mempunyai energi maksimal

sama dengan energi kinetik elektron pada saat terjadinya perlambatan.

Spektrum radiasi dari sinar-X karakteristik adalah diskrit,

sedangkan spektrum radiasi dari sinar-X Bremstrahlung adalah kontinyu,

maka pada Gambar 2.5 menunjukkan bentuk spektrum radiasi yang

dihasilkan oleh tabung sinar-X, grafik hubungan antara energi dengan

nomor fotonnya.Bagian-bagian kontinyu akibat dari gerakan elektron-

elektron yang diperlambat dan bagian yang diskrit  akibat dari elektron-

elektron dari katoda ada yang menumbuk elektron atom anoda. Sehingga

untuk sinar-X karakteristik terlihat seperti puncak-puncak sedangkan

untuk sinar-X bremstrahlung lurus (kontinyu).
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Gambar 2.5. Bentuk spektrum radiasi sinar-X
Bremstrahlung dan Karakteristik

2.2.1.2 Sifat-sifat Sinar-X

Sinar-X juga memiliki sifat-sifat. Beberapa sifat-sifat yang dimiliki

oleh sinar-X antara lain yaitu (Malueka, 2007:2-3):

1. Memiliki daya tembus

Sinar-X dapat menembus bahan dengan daya tembus yang

sangat besar dan digunakan dalam radiografi. Daya tembusnya

dipengaruhi oleh tegangan listrik filament serta oleh jenis bahan

yang disinari. Semakin tinggi tegangan tabung yang digunakan,

semakin besar daya tembusnya. Semakin rendah kepadatan suatu

benda, semakin besar daya tembusnya.

2. Hamburan

Sinar-X yang melalui suatu bahan akan bertabrakan kesegala

arah, hal tersebut menimbulkan radiasi hambur pada bahan yang

dilalui. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya gambar radiograf

dan film akan tampak penghamburan kelabu secara menyeluruh.
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3. Absorbsi

Sinar-X dalam radiogarfi diserap oleh bahan sesuai dengan

kepadatan bahan tersebut. Semakin tinggi kepadatanya, semakin

besar penyerapannya.

4. Efek fotografik

Efek fotografik ini, sinar-X menghitamkan emulsi film (emulsi

perak bromida) setelah diproses secara kimiawi.

5. Menimbulkan efek biologis

Sinar-X dapat menimbulkan kelainan somatik yang merupakan

akibat langsung dari radiasi sinar-X terhadap tubuh, misalnya

tumor. Sinar-X juga dapat menyebabkan kelainan genetis, yang

merupakan akibat tidak langsung, misalnya mutasi genetik. Efek

biologis ini digunakan dalam radioterapi.

6. Fluoresensi

Sinar-X menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti kalsium-

tungstat atau zink-sulfid memendarkan cahaya (luminisensi), bila

bahan tersebut dikenai radiasi sinar-X.

7. Ionisasi

Efek primer sinar-X apabila mengenai suatu bahan atau zat akan

menimbulkan ionisai partikel-partikel bahan atau zat tersebut.

2.2.2 Radiografi Sinar-X

Radiografi sinar-X adalah ilmu yang mempelajari citra suatu obyek

yang diradiasi dengan sinar-X. Radiasi yang dilewatkan pada sutau obyek
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sebagian radiasi yang ada akan diteruskan, sehingga citra obyek dapat

direkam oleh film. Keluaran dari sistem generator sinar-X yang dipengaruhi

oleh arus, waktu ekspos, besarnya tegangan dan jarak target, secara

matematis dapat dinyatakan dengan persamaan (2.7) berikut:

(2.7)

dimana :

k = konstanta penyinaran

I = arus tabung

t= waktu penyinaran

V = potensial tabung sinar-X

d = jarak target terhadap sumber radiasi

Satuan yang biasa digunakan untuk penyinaran radiografi adalah

Rontgen, disingkat R. Satu Rontgen mempunyai energy rata-rata antara 0,1

MeV – 3,0 MeV yang mampu menghasilkan dosis serap sebesar 0,96 rad,

dapat dikatakan 1R sama dengan 1 rad.

2.2.2.1 Mesin Radiografi Konvensional Laboratorium Fisika UNNES

Tabung sinar-X pertama kali ditemukan oleh Willhem Conrad Rontgen

pada tahun 1895 yang disebut Cold Chatoda Tube. Pada perkembangan

selanjutnya yaitu pada tahun 1913 Collige menyempurnakan penemuan

Rontgen dengan memodifikasi tabung yang digunakan. Tabung yang

digunakan adalah tabung vakum yang didalamnya terdapat dua elektroda

yaitu anoda dan katoda. Tabung jenis ini disebut dengan Hot Chatoda
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Tube dan merupakan tabung yang dipergunakan untuk pesawat Rontgen

Konvensional yang sekarang ini (Mukhlisin, 2012).

Sinar-X dengan energi rendah umumnya digunakan sebagai radio

diagnostik, sedangkan sinar-X dengan energi tinggi umumnya

dimanfaatkan untuk radioterapi. Pemanfaaatan sinar-X dengan energi

rendah di bidang kedokteran sering dimanfaatkan untuk radio diagnostik,

seperti pembuatan foto-foto radiografi konvensional, misalnya pembuatan

foto-foto radiografi kepala, torak, abdomen, dan lainnya (Susilo, 2011).

Bahan fotografi yang sensitif terhadap cahaya, juga sensitif terhadap

sinar-X. Apabila sinar-X dilewatkan ke badan, maka sebagian diserap dan

sebagian lainnya dapat menembus bahan, tergantung dari daya tembus

sinar-X, nomor atom, kepadatan, dan ketebalan (Nirmalasari, 2012).Film

fotografi terdiri dari kristal-kristal emulsi (grins) dari perak bromida.

Gambar 2.6 . Mesin Radiografi Konvensional
type Mednif/SF-100BY

Mesin radiografi konvensional yang ada di dalam Laboratorium Fisika

Medik UNNES merupakan mesin radiografi type Mednif/SF-100BY.
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Berikut mesin radiografi konvensional di laboratorium fisika medik

UNNES ditunjukkan pada Gambar 2.6.

Pesawat sinar-X yang ada didalam laboratorium fisika medik UNNES

ini memiliki kapasitas kV dari 40 sampai 100 kV, sedangkan mA kapasitas

yang dimiliki 16 sampai 100 mA. Berikut display dari konntrol panel dari

mesin radiografi konvensional yang ada di laboratorium fisika medik

UNNES seperti pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7 . Kontrol PanelMednif/SF100BY

Melalui kontrol panel tersebut pengoperasikan mesin radiografi

konvensional yang ada di dalam laboratorium fisika medik UNNES.

Untuk memperolah citra radiografi yang berkualitas baik juga teliti dalam

penggunaan kontrol panel, yang paling berpengaruh adalah faktor eksposi.

Mesin ini dilengkapi dengan tiga faktor ekspose, yaitu kV, mA dan s.

Nilai maksimum yang diberikan oleh mesin ini di tunjukkan pada Tabel

2.1.

Tabel 2.1.Nilai Maksimum Faktor Expose Pesawat Sinar-X
mA ~3.2 sec ~4.0 sec ~6.3 sec
16 90 kV 90 kV 90 kV

32 90 kV 90 kV 90 kV

63 90 kV 90 kV -----

100 90 kV ----- -----

(Horse,2012)
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2.2.2.2 Kualitas Radiografi

Terbentuknya citra radiografi disebabkan oleh sinar-X yang setelah

melalui obyek tiba pada film dan merubah susunan kristal perak halida

menjadi butir perak berwarna hitam. Tujuan membuat citra adalah agar

citra dapat dilihat dengan jelas, untuk itu citra harus memiliki bentuk yang

tegasdiiringi oleh adanya kontras radiografi yang cukup. Kontras

radiografi adalah perbedaan terang dari setiap step atau bagian obyek yang

diekspos, antara obyek yang tebal dengan obyek yang tipis..

Citra radiograf yang dihasilkan oleh sistem radiografi pada dasarnya

adalah pemetaan dari berkas sinar-X yang diteruskan I, berkas mula-mula

yang datang I0, tebal obyek didalam tebal x dari lapisan, maka akan terjadi

pengurangan intensitas. Hubungan antara I0 dan Ix ditunjukkan pada

persamaan (2.8) seperti berikut:

(2.8)

Dengan :

Ix = Intensitas sinar-X yang menembus media

I0 = Intensitas sinar-X mula-mula yang datang ke media

= koefisien absorbsi linier

x= tebal bahan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas citra radiografi yaitu faktor

eksposi (kV dan mAs), jarak, kolimasi, dan grid. Kolimasi diperlukan karena

akan mengurasi jumlah hamburan yang terjadi yang akan mempengaruhi

kontras. Ukuran fokus dibagi menjadi 2 dalam sinar-X yaitu fokus besar dan
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fokus kecil. Fokus besar digunakan pada pemakaian arus yang besar,

sedangkan fokus kecil digunakan dalam arus yang kecil. Akan tetapi, hasil

yang diperoleh akan lebih tajam jika menggunakan fokus kecil. Film dan

intensifying screen, biasanya dikombinasikan antara intensifying screen

sedang dengan film cepat, sehingga faktor eksposi dapat diperkecil. Grid

merupakan alat untuk mengurangi atau mengeliminasi radiasi hambur agar

tidak sampai ke film. Grid tersusun dari lapisan timbal yang penyusunannya

selang-seling dengan bahan yang tembus radiasi. Grid penggunaan utamanya

pada pemotretan yang menggunakan mAs yang tinggi.

2.3 Faktor Eksposi

Eksposi merupakan pemaparan atau penyinaran. Faktor eksposi yaitu faktor

yang mempengaruhi dan menentukan kualitas dan kuantitas dari penyinaran

radiasi sinar-X yang diperlukan dalam pembuatan gambar radiografi. Menentukan

kualitas diukur dari tegangan tabung (kV) dan kuantitas berdasarkan parameter

arus (mA). Secara garis besar faktor eksposi terbagi menjadi dua bagian yaitu

prime exposure factor dan faktor lainnya X-Ray imaging (Sartinah, 2008). Faktor

eksposi ada 3 satuan yaitu tegangan tabung (kV), arus tabung (mA), dan waktu

penyinaran (s).

2.3.1 Tegangan Tabung (kV)

Tegangan berpengaruh pada katoda sebagai sumber elektron. Tegangan

tabung merupakan beda potensial yang diberikan antara anoda dan katoda

dalam tabung rontgen. Tegangan ini akan menentukan kualitas sinar-X dan
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daya tembus dari sinar-X. Hal-hal yang mempengaruhi hasil dari tegangan

tabung yaitu jenis pemotretan, ketebalan obyek, jarak pemotretan dan

perlengkapan yang digunakan. Efek yang akan terjadi karena kenaikan

tegangan listrik tersebut yaitu energi radiasi sinar-X akan meningkat sehingga

densitas pada film akan meningkat, mengurangi kontras obyek, dan

mengurangi dosis radiasi pada kulit, sedangkan pada rontgen akan meningkat.

Tegangan tabung merupakan faktor yang sangat dominan dalam

menentukan tingkat energi dari sinar-X yang dihasilkan untuk menembus

obyek yang akan diekspos dan berpengaruh pada kontras hasil radiografi.

Semakin tinggi tegangan tabung yang diberikan, maka akan dapat

mengurangi kontras yang dihasilkan. Perubahan dari tegangan tabung

berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas dari sinar-X, dengan

menggambarkan sinar-X yang bersifat radikal kesegala arah, maka intensitas

radiasi sebanding dengan kuadrat tegangan tabung, yang dirumuskan dengan

persamaan (2.9) sebagai berikut:

(2.9)

dimana I menyatakan intensitas sinar-X, V tegangan antar anoda dan

katoda.Intensitas dan distribusi energi sinar-X yang dihasilkan dari tabung

sinar-X dipengaruhi oleh perbedaan tegangan antara filamen dan target dari

tabung (Hendee&Russel, 2002:71).

Penelitian menggunakan bahan stepwedge dan ikan ayam-ayam

(Abalistes stellaris). Pada tulang kontras dari citra radiografi yang dihasilkan

akan mengalami penurunan apabila tegangan yang digunakan antara 60
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sampai 80 kV, karena pada proses atenuasi perubahan yang terjadi sangat

cepat, hal ini disebabkan karena nomor atom pada tulang relatif tinggi.

Jaringan lunak apabila menggunakan kV yang tinggi akan mengalami

penurunan pada kontrasnya. Kontras antara jaringan lunak dengan lemak

cenderung kecil, karena perbedaan kepadatan dan nomor atomnya. Oleh

karena itu, pada jaringan lunak untuk memperoleh kontras yang baik

menggunakan nilai kV yang rendah (Meredith, 1977:239-240). Grafik citra

radiograf ditunjukkan pada Gambar 2.8., dimana sumbu X menyatakan

kualitas radiasi (kV) dan sumbu Y menyatakan koefisien linier atenuasi.

Meskipun koefisien linier atenusi dikurangi, kualitas radiasi (kV) mengalami

kenaikan. Nilai densitas dari setiap benda berbeda (bone, soft tissue, fat)

(Meredith, 1977).

Gambar 2.8. Grafik jaringan lunak

kV
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Jika kV rendah maka akan dihasilkan sinar-X dengan gelombang yang

panjang dan sebaliknya dengan kV tinggi maka panjang gelombang sinar-X

akan semakin pendek (Jauhari, 2008). Penyerapan sinar-X oleh suatu bahan

bergantung pada susuanan obyek yang dilaluinya, sedangkan susunan obyek

bergantul pada nomor atom unsur, misalnya nomor atom alumunium lebih

rendah dibandingkan dengan tembaga. Ternyata penyerapan sinar-X

alumunium lebih rendah dari pada tembaga. Ketebalan dan kerapatan suatu

unsure bahan juga berpengaruh terhadap penyerapan sinar-X. bahan yang

tebal akan lebih banyak menyerap sinar-X dibanding dengan bahan yang

tipis. Tegangan tabung (kV) tinggi merupakan daya dorong elektron didalam

tabung dari katoda ke anoda. Supaya dapat menghasilkan sinar-X, daya

dorong ini harus kuat sehingga mampu menembus obyek. Dengan demikian

perubahan kV sangat berpengaruh terhadap daya tembus sinar-X (Roy, 2012).

Pada umumnya jumlah kV menunjukkan kualitas radiografi yang

dihasilkan. Bila kV dinaikkan, maka densitas foto tinggi, kontras yang

dihasilkan rendah dan sinar hambur yang diberikan akan meningkat. Pada

sistem pencitraan sinar-X diperlukan tegangan tinggi. Jika tegangan (kV)

rendah, maka sinar-X memiliki gelombang yang panjang sehingga mudah

diserap oleh atom dari target (anoda). Sinar-X yang mampu menembus bahan

akan membentuk gambaran atau bayangan. Sinar-X yang dapat menembus

bahan hanya sinar-X yang memiliki energi yang tinggi, selain itu juga akan

diserap oleh bahan.
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2.3.2 Arus Tabung dan Waktu Ekspos (mAs)

Arus merupakan penilaian faktor eksposi secara kuantitas. Arus ini

berppengaruh pada filamen yang terdapat pada katoda di dalam tabung sinar-

X. Arus dan waktu berpengaruh pada intensitas sinar-X atau derajat terang.

Dengan peningkatan mA akan menambah intensitas sinar-X dan sebaliknya.

Oleh sebab itu derajat terang dapat diatur menggunakan mA. Waktu ekspos

yang lama meningkatkan intensitas dari sinar-X. Untuk itu dalam setiap

pengoperasian pesawat sinar-X selalu dilakukan pengaturan waktu (s) dan

arus (mA) atau biasa disebut mAs bergantung pada obyek yang disinari (Roy,

2012).

Arus tabung dan waktu eksposjuga merupakan faktor yang penting,

terutama berpengaruh pada perubahan densitas film dengan semua variabel

yang lainnya. Apabila nilai arus tabung ditingkatkan, maka hasilnya terjadi

peningkatan panas dan peningkatan jumlah elektron yang bertubrukan dengan

anoda untuk memproduksi radiasi. Disamping itu terdapat hubungan yang

sebanding dengan arus dan waktu, sehingga kuantitas dari radiasi sinar-X

yang dihasilkan dipengaruhi oleh kombinasi waktu ekspos dan besar arus.

Waktu ekspos yang digunakan menentukan lamanya penyinaran. Bila waktu

ekspos diperbesar film yang dihasilkan kurang tajam. Hal ini terjadi jika ada

faktor gerakan dari obyek yang diradiasi. Hubungan antara waktu penyinaran

dengan tegangan dinyatakan dalam persamaan (2.10) berikut ini:

(2.10)
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Dimana, mA adalah arus listrik yang diberikan, (s1, s2) adalah waktu

penyinaran, dan (kV1, kV2) adalah tegangan yang diberikan.

Faktor lain yang mempengaruhi besaran faktor eksposi yaitu filter,

jarak pemotretan, kolimasi (luas lapangan penyinaran), ukuran fokus, film

dan lembaran penguat, grid, proses pengolahan film. Filter berfungsi untuk

menyaring radiasi yang lemah. Dalam pemotretan yang menggunakan

tegangan rendah tidak membutuhkan filter tambahan. Jarak pemotretan

diperhitungkan untuk menghasilkan kulitas sinar-X. Bila jarak diperbesar

maka intensitas akan berkurang dari intensitas awal. Hubungan antara waktu

penyinaran dengan jarak sumber radiasi ke film dinyatakan ke dalam

persamaan 2.11.

(2.11)

Dimana, mA merupakan arus listrik yang diberikan, s1 dan s2 adalah

waktu penyinaran, d1 dan d2adalah jarak sumber radiasi ke film. Persamaan

(2.10) dan persamaan (2.11) dapat dinyatakan hubungan antara tegangan dan

jarak sumber radiasi dalam persamaan (2.12) berikut:

(2.12)

Dengan, (d1 dan d2) adalah jarak sumber radiasi ke film, (kV1 dan kV2)

adalah tegangan yang diberikan.

Banyaknya sinar-X yang mengenai film dibuat sama (supaya rentang

densitas pada film tetap), maka banyaknya sinar-X yang mengenai obyek
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harus ditambah. Jadi makin tebal obyek, makin besar eksposi. Eksposi dapat

diperbesar bila mAs dan kV tetap (Susilo, 2010).

2.4 Proses Pengolahan Film Radiografi

Pencitraan berbasis film terdiri dari interaksi sinar-X dengan electron dalam

film emulsi, produksi dari citra laten, dan pengolahan cairan kimia yang

mengubah bayangan laten menjadi terlihat. Dengan demikian, film radiografi

menyediakan media untuk merekam, menampilkan, dan menyimpan informasi

diagnostik. Citra berbasis film dicitrakan sebagai citra analog. Citra Analog

dicirikan dengan warna keabu-abuan pada film radiograf antara warna hitam dan

putih. Setiap warna abu-abu memiliki kerapatan (densitas) optic terkait dengan

jumlah cahaya yang dapat melewati citra melalui intensifying screen. Film analog

menampilkanresolusi yang lebih tinggidibandingkan pada film digital. Namun,

film analog relatif tidak efisien terhadap detekor radiasi dandengan demikian,

membutuhkan paparan radiasi tinggi. Penggunaan factor dengan kecepatan tinggi

pada film merupakan metode untuk dapat mengurangi paparan radiasi, tetapi

teknik ini tidak dipraktekkan umum secara pribadi di klinik-klinik gigi. Bahan

kimia yang digunakan juga berpengaruh di proses pembentukan citra pada film

yang telah dipapar oleh sinar-X. Hasil akhirnya adalah citra yang seperti ini sulit

untuk diubah-ubah dalam sekali ditangkap (Parks, 2002).

Film yang telah disinari dengan sinar-X, proses selanjutnya dilakukan yaitu

proses pengolahan film atau pencucian film. Pengolahan film harus dilakukan

didalam kamar gelap agar memperoleh citra radiografi dengan kontras yang jelas.
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Pengolahan film radiografi dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu dengan

pengolahan film secara konvensional dan pengolahan film dengan mesin pencuci

otomatis.

2.4.1 Pengolahan Film secara Manual

Pengolahan film secara konvensional yaitu pengolahan film yang belum

menggunakan mesin otomatis, proses dilakukan secara manual. Tahapan

pengolahan film konvensional secara utuh terdiri dari pembangkitan

(developing), pembilasan (rising), penetapan (fixing), pencucian (washing), dan

pengeringan (drying)(Jauhari, 2010).

2.4.1.1 Pembangkitan

Pembangkitan merupakan tahap pertama dalam pengolahan film. Proses

pembangkitan yang dimaksud yaitu perubahan butir-butir perak halida di dalam

emulsi yang telah mendapat penyinaran menjadi perak metalik atau perubahan

dari bayangan laten menjadi bayangan tampak. Butiran perak halida yang tidak

mendapat penyinaran tidak terjadi perubahan apapun. Perubahan butran perak

halida akan membentuk bayangan laten pada film.

Emulsi film radiografi terdiri dari ion perak positif dan ion bromida

negative (AgBr) yang tersusun bersama di dalam kisi kristal (cristal lattice).

Ketika film mendapatkan eksposi sinar-X maka cahaya akan berinteraksi

dengan ion bromida yang menyebabkan terlepasnya ikatan elektron. Elektron

bergerak dengan cepat dan tersimpan di dalam bintik kepekaan (sensitivity

speck), sehingga bermuatan negatif. Bintik kepekaan menarik ion perak positif

yang bergerak bebas untuk masuk ke dalamnya lalu menetralkan ion perak
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positif menjadi perak berwarna hitam atau perak metalik. Bayangan laten

terbentuk dengan gambarannya bersifat tidak tampak (Meredith, 1977). Reaksi

kimia yang terjadi dari proses tebentuknya bayangan laten ditunjukkan pada

persamaan kimia (2.13).

(2.13)

Proses pembangkitan ini menggunakan larutan developer. Larutan

developer ini terdiri dari beberapa bahan yaitu bahan pelarut (solvent), bahan

pembangkit (developing agent), bahan pemercepat (accelerator), bahan

penahan (restrainer), bahan penangkal (preservatif) dan bahan-bahan

tambahan.

Bahan yang digunakan sebagai bahan pelarut adalah air bersih yang

tidak mengandung mineral. Bahan pembangkit adalah bahan yang dapat

mengubah perak halida menjadi perak metalik. Di dalam lembaran film, bahan

pembangkit bereaksi dengan elektron dan kristal perak bromida untuk

menetralisir ion perak, sehingga kristal perak halida menjadi perak metalik

berwarna hitam, tanpa mempengaruhi kristal yang tidak terkena penyinaran.

Bahan yang biasa digunakan adalah jenis benzena (C6H6). Reaksi kimia yang

terjadi antara bahan pembangkit dengan film ditunjukkan pada persamaan

(2.14).

(2.14)
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Bahan developer membutuhkan media alkali (basa) supaya emulsi pada

film mudah membengkak dan mudah ditembus oleh bahan pembangkit (mudah

diaktifkan). Bahan yang mengandung alkali disebut dengan bahan pemercepat

yang biasanya terdapat pada bahan seperti potassium karbonat

(Na2CO3/K2CO3) atau potasium hidroksida (NaoH/KOH) yang bersifat larut

dalam air.

Bahan penahan berfungsi untuk mengendalikan aksi reduksi bahan

pembangkit terhadap Kristal yang tidak dieksposi, sehingga tidak terjadi kabut

(fog) pada bayangan film. Bahan yang sering digunakan adalah kalium

bromida. Bahan penangkal sendiri berfungsi untuk mengontrol laju oksidasi

bahan pembangkit. Bahan pembangkit mudah teroksidasi karena mengabsorbsi

oksigen dari udara. Bahan penahan ini mengurangi laju oksidasi dan

meminimalkan efek yang ditimbulkannya.

Bahan-bahan tambahan itu sendiri adalah bahan-bahan selain dari bahan

dasar yaitu bahan penyangga (buffer) dan bahan pengeras (hardening agent).

Fungsi dari bahan penyangga yaitu untuk mempertahankan pH cairan sehingga

aktivitas cairan pembangkit relatif konstan, sedangkan fungsi dari bahan

pengeras adalah untuk mengeraskan emulsi film yang diproses.

2.4.1.2 Pembilasan

Setelah proses pembangkitan, selanjutnya adalah proses pembilasan.

Pada waktu film dipindahkan dari tangki cairan pembangkit, sejumlah cairan

pembangkit akan terbawa pada permukaan film dan juga di dalam emulsi



35

filmnya. Cairan pembilas akan membersihkan film dari larutan pembangkit

agar tidak terbawa dalam proses selanjutnya.

Cairan pembangkit yang masih tersisa memungkinkan berlanjutnya

proses pembangkitan walupun flm telah dikeluarkan dari larutan pembangkit.

Apabila pembangkitan masih terjadi pada proses penetapan, maka akan

membentuk kabut dikroik (dichroic fog), sehingga hasil film tidak memuaskan.

Proses yang terjadi pada cairan pembilas yaitu memperlambat aksi

pembangkitan dengan membuang cairan pembangkit dari permukaan film

dengan cara merendamnya kedalam air. Pembilasan harus dilakukan dengan air

yang mengalir selama 5 detik.

2.4.1.3 Penetapan

Proses penetapan dan membuat citra menjadi permanen dengan

menghilangkan perak halida yang tidak terpapar sinar-X sangat dibutuhkan,

tanpa mengubah citra perak metalik. Perak halide dihilingkan dengan

mengubahnya menadi perak komplek. Senyawa tersebut bersifat larut dalam

air, selanjutnya akan dihilangkan pada tahap pencucian. Tujuan dari proses

penetapan ini adalah untuk menghentikan aksi lanjutan yang dilakukan oleh

cairan pembangkit yang terserap oleh emulsi film. Pada proses ini diperlukan

adanya pengerasan untuk memberikan perlindungan terhadap kerusakan dan

untuk mengendalikan akibat penyerapan uap air (Meredith, 1977).

Bahan-bahan yang dipakai pada proses penetapan ini adalah bahan

penetap (fixing agent), bahan pemercepat (accelerator), bahan penangkal
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(preservative), bahan pengeras (hardener), bahan penyangga (buffer), dan

pelarut (solvent).

Bahan penetap yang digunakan adalah bahan yang berfungsi mengubah

perak halida. Bahan ini bersifat dapat bereaksi dengan perak halida dan

membentuk komponen perak yang larut dalam air, tidak merusak gelatin, dan

tidak memberikan efek terhadap bayangan perak metalik. Bahan yang umum

digunakan adalah natrium thiosulfat (Na2S2O3) yang dikenal dengan nama

hypo. Reaksi kimia yang terjadi pada film ditunjukkan pada persamaa (2.15)

berikut ini:

(2.15)

Untuk menghindari kabut dikroik dan timbulnya noda kecoklatan,

biasanya digunakan asam yang sesuai, karena pembangkit memerlukan basa

dalam menjalankan aksinya, maka tingkat keasaman cairan penetap akan

menghentikan aksinya. Asam kuat seperti asam sulfat (H2SO4) akan

merusakbahan penetap dan mengendapkan sulfur. Reaksi yang terjadi

ditunjukkan pada persamaan (2.16) berikut:

(2.16)

Bahan pengaktif yang umumnya dipergunakan adalah asam lemah

seperti asam asetat (CH3COOH). Akan tetapi dengan penggunaan asam lemah

ini masih terjadi pengendapan sulfur. Untuk mengatasi masalah tersebut

dibutuhkan bahan penangkal. Bahan penangkal berfungsi untuk menghindari

pengendapan sulfur, maka pada cairan ditambahkan bahan penangkal yang
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akan melarutkan kembali sulfur tersebut. Bahan penangkal yang digunakan

adalah natrium sulfit, natrium metabisulfit atau kalium metabisufit.

Bahan pengeras digunakan untuk mencegah pembekakan emulsi film

yang berlebihan. Pembekakan emulsi film akan membuat perak bromide

mudah terkelupas dan pengeringan film yang tidak merata. Bahan yang

biasanya digunakan adalah potassium alum [K2SO4Al3(SO4)2H2O],

aluminium sulfat [Al2(SO4)3].

Bahan penyangga digunakan untuk mempertahankan pH cairan agar

tetap terjaga pada nilai 4-5. Bahan yang biasanya digunakan adalah pasangan

antara asam asetat dengan natrium asetat, atau pasangan natrium sulfit dengan

natrium bisulfit. Bahan pelarut umumnya adalah air bersih.

2.4.1.4 Pencucian

Film yang telah menjalani proses penetapan maka akan terbentuk perak

komplek dan garam. Oleh karena itu dilakukan proses pencucian. Proses

pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan tersebut dalam air.

Proses pencucian dilakukan dengan air mengalir agar air yang digunakan selalu

dalam keadaan bersih.

2.4.1.5 Pengeringan

Proses terakhir yang dilakukan adalan proses pengeringan. Pengeringan

dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan air yang ada pada emulsi. Hasil

akhir dari proses pengolahan film adalah emulsi tidak rusak, bebas dari partikel

debu, endapan kristal, noda, dan artefak. Cara yang paling umum digunakan

untuk melakukan pengeringan adalah dengan bantuan udara, dan ada 3 faktor
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yang mempengaruhi, yaitu suhu udara, kelembaban udara, dan alirann udara

yang melewati emulsi.

Secara ringkas pengolahan film konvensionaldari awal sampai akhir

ditunjukan dalam Tabel 2.2. Pengolahan film dilakukan didalam ruang gelap

dari proses pengambilan gambar sampai pengolahan film.

Tabel 2.2. Proses Pengolahan Film Konvensional(Meredith, 1977)
No Proses Perkiraan

Waktu
Proses yang terjadi

1. Manufaktur Ukuran kristal AgBr yang cocok, dan
memiliki sensitifitas bintik yang
terbuat dan tersuspensi dalam
gelatin.

2. Pemaparan 0.01 – 10 detik Pembuatan citra laten.
3. Pembasahan 10 detik Pembasahan film, agar proses

pengembangan seragam.
4. Pengembangan 3 – 10 menit Pengonversian citra laten menjadi

perak.
5. (Asam)

Mencuci
1 menit Menghentikan pengembangan dan

menghilangkan kelebihan
pengembang.

6. Perbaikan dan
Pengerasan

10 – 30 menit Melarutkan sisa perak bromida dan
pengerasan gelatin.

7. Cuci 30 menit Pengapusan produk pengembangan
dan memperbaiki.

8. Kering 30 menit Menghilangkan air/pengeringan.

2.4.2 Pengolahan Film secara Otomatis

Penggunaan unit pengolahan film secara otomatis sekarang ini sudah

umum untuk digunakan dalam memproses film radiografi. Unit mesin

pemroses film otomatis diletakkan didalam ruang gelap. Sistem yang dilakukan

masih sama seperti dengan cara manual yang dilakukan didalam ruang gelap.

Perbedaan utamanya adalah konsentrasi yang digunakan cenderung lebih
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besar,dimana suhu untuk reaksi kimia berlangsung lebih tinggi dibanding

dengan proses manual.

Pengoperasian mesin pengolah film otomatis ini harus diatur sesuai

dengan rekomendasi dari pabrik pembuat mesin pengolah film otomatis ini.

Pada pengolahan otomatis ini proses yang terjadi sama dengan pengolahan

secara manual.

Gambar 2.9. Proses Pengembangan

Gambar 2.9 menunjukkan proses pengembangan pada film radiograf

oleh cairan developer, ketika tidak terdapat citra laten. Dengan adanya

perintang negatif pada AgBr yang tidak kena sinar, akan menolak elektron dari

cairan developer. Jadi tidak ada efek apapun yang terjadi pada film. Sementara

pada bagian C hingga F menunjukkan bahwa kristal AgBr yang mempunyai

citra laten terdapat tumpukan atom-atom Ag pada permukaan kristal yang

menyebabkan perintang retak. Dari tempat inilah elektron cairan developer

dapat menembus kedalam kristal dan mengakibatkan reduksi ion-ion Ag.

Proses ini berlangsung sampai semua sampai semua ionAg berubah menjadi

atom Ag dan semua ion Br masuk ke dalam cairan developer. Citra laten AgBr
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berubah dari kekuningan menjadi hitam. Perlu diketahui bahwa noda hitam Ag

didalam emulsi ada di tempat yang sama dimana foton mula-nula diserap oleh

kristal AgBr (Meredith, 1977).

2.5 Kamar Gelap Radiografi

Kamar gelap merupakan tempat yang dilakukan untuk pengolahan film

sebelum dan sesudah di ekspos (dari bayangan laten menjadi bayangan tetap)

(Boel, 2009:1-2). Kamar gelap didalamnya terdiri dari daerah basah dan daerah

kering. Daerah basah meliputi bak air, tangki pembangkit (developer), dan tangki

penetap (fixer). Daerah kering meliputi lemari untuk menyimpan film sinar-X,

light box, safe lightdan kaset. Kamar gelap merupakan salah satu proses yang

sangat penting dalam proses pengambilan gambar. Adapun syarat-syarat yang

harus dipenuhi adalah (Malueka, 2007:5):

1. Ukuran harus propoesional dengan kapasitas dan beban kerja.

2. Terlindung dari radiasi, cahaya, dan bahan-bahan kimia lain selain larutan

untuk pengolah foto.

3. Sirkulasi udara yang baik (16 – 20 ºC ).

4. Dinding dan lantai yang tahan keropos.

5. Air yang bersih.

6. Kelengkapan alat-alat kamar gelap yang memadai.

7. Lampu kamar gelap (safe light) yang aman dan tidak bocor.
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Pengambilan film yang akan digunakan untuk proses ekspos juga dilakukan

didalam kamar gelap. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi cacat pada film dan

gambar yang dihasilkan pada film radiograf tersebut.

2.6 Densitas

Densitas adalah tingkat derajat kehitaman suatu gambaran radiografi.

Kehitaman terjadi karena adanya interaksi sinar-X dengan emulsi film. Emulsi

film akan menghitam jika nilai mAs dinaikkan. Densitas yang tinggi terdapat pada

area yang terpapar langsung oleh sinar-X (Sahlan, 2013). Densitas adalah derajat

kehitaman pada bagian film radiograf yang secara kualitas ditunjukkan dengan

banyaknya jumlah logam perak yang diendapkan emulsi film sebagai hasil dari

penyinaran radiasi sinar-X dan prosedur pengolahan. Densitas optik merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas radiograf. Densitas citra radiograf

nilai optimalnya 0,3 – 2, dibawah 0,3 citra terlalu terang dan diatas 2 citra terlalu

gelap (Suhardjo, et al. 1995). Dalam menganalisa citra radiografi bergantung pada

nilai densitas yang tepat, karena gambaran radiografi yang baik harus dapat

memperlihatkan semua struktur organ yang diekspos.

Sifat penting dari film radiografi yang digunakan adala kemampuan sinar-X

untuk menghasilkan pola kehitaman yang bervariasi dari film. Pengambilan citra

radiograf memungkinkan filmakan terpapar oleh sinar-X secara menyeluruh dan

transmisi cahaya tampak yang terjadi bervariasi.

Nilai densitas dari hasil film radiograf dapat ditentukan secara matematis

dengan persamaan (2.17) (Meredith, 1997).



42

(2.17 )

dimana:

D = densitas

I = intensitas cahaya setelah mengenai bahan

I0 = intensitas cahaya sebelum mengenai bahan

Gambar 2.10.Pengurangan intensitas berturut-turut
oleh dua lapisan pelemah(Meredith, 1997)

Gambar 2.10menunjukkan bahwa nilai densitas dapat diilustrasikan dengan

menggunakan dua lapisan pelemah (obyek).Perhitungan matematisnya

ditunjukkan pada persamaan 2.17 dan 2.18. Dimana pada gambar tersebut terlihat

adanya perbedaan intensitas cahaya sebelum dan sesudah melewati lapisan

pelemah, semakin tebal lapisan pelemah yang digunakan, maka nilai densitas

yang dihasilkan akan semakin kecil (Meredith, 1977). D1 merupakan intensitas

awal sebelum diekspos gambar yang dihasilkan masih gelap, D2 merupakan

gambaran setelah diekspos dan melewati lapisan pelemah, sehingga gambaran

yang diperoleh akan terlihat lebih jelas. Semakin tebal obyek yang diekspos,

gambaran citra radiograf semakin putih. Sedangkan gambaran yang terlihat gelap

merupakan obyek yang tipis atau terpapar secara langsung tanpa penghalang.
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Kehitaman terjadi karena adanya interaksi sinar-X dengan emulsi film.

Emulsi film akan menghitamkan, jika nilai mAs dinaikkan. Densitas yang tinggi

didapat pada area yang terpapar langsung oleh sinar-X.Hubungan antara densitas

dengan jumlah sinar-X yang dihasilkan dikenal dengan kurva karakteristik film.

Kurva karakteristik film ditunjukkan pada Gambar 2.11 berikut ini:

Gambar 2.11. Kurva karakteristik dari film sinar-X

Densitas optik adalah logaritma perbandingan dari 10 tingkatan dari nilai

penyinaran yang dilewatkan pada film. Densitas tertinggi yang dapat dihasilkan

bernilai 4 dan densitas terendah bernilai kurang dari 0,2. Nilai densitas yang dapat

dilihat langsung oleh mata manusia berkisar antara 0,25 – 2,5, dikenal dengan

rentang densitas guna (Hanna dan Wayne, 2008).

Derajat kehitaman yang berkualitas ditunjukkan dari banyaknya jumlah

logam perak yang diendapkan dalam emulsi film secara keseluruhan. Semakin

tebal endapan perak hitam pada cairan pengembang, semakin besar cahaya yang

diserap oleh film, dan semakin gelap bayangan gambar dari daerah tersebut akibat

interaksi sinar-X dengan perak bromide dan terbentuk kristal perak. Nilai densitas

mR

D
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dapat diukur menggunakan densitometer, yaitu alat yang digunakan untuk

menentukan derajat kehitaman foto radiografi (Suhardjo, 1995). Densitometer

merupakan sebuah instrumen (alat) yang dapat mengukur intensitas cahaya

datang. Alat menghasilkan data yang dapat dibaca dari besarnya densitas pada

sebuah film. Sebuah densitometer terdiri dari sebuah sumber cahaya, tempat

meletakkan film yang akan diukur, lubang cahaya untuk mengontrol tambahan

cahaya dari sumber cahaya sebuah sensor tangan dengan sensor optis, sebuah

display bacaan dan sebuah kontrol kalibrasi angka (Dyan, 2013).

Gambar 2.12. Densitometer

Densitometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur kerapatan suatu

benda yang memantulkan cahaya (reflection densitometer) dan yang meneruskan

cahaya (transmission densitometer) dari sebuah benda fotografi atau permukaan

yang semi transparan. Densitometer tidak dapat dipakai untuk mengukur warna,

karena nilai yang dipresentasikan berdasarkan panjang gelombang cahaya

tertentu, bentuk dari densitometer yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan

pada Gambar 2.12 (Devi, 2009). Selain menggunakan alat densitometer, nilai
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densitas juga dapat di hitung secara matematis seperti pada persamaan 2.17 dan

persamaan 2.18 berikut.

Densitas dapat diukur dengan log ratio dari intensitas cahaya yang masuk

dengan yang dipancarkan, yaitu:

Kerapatan dan paparan dihubungkan dengan persamaan 2.18.

(2.18)

dengan, D2 dan D1 adalah densitas optis yang dihasilkan oleh eksposi E2dan

E1 dari sina-X

Prinsip pengukuran densitas optik diperoleh dari sebuah titik (spot) yang

disinari oleh caya ultraviolet, sebagian akan diserap dan sebagian akan

direfleksikan mengenai detektor. Mekanisme lain sinar yang mengenai titik

diserap oleh molekul yang tereksitasi, selanjutkan molekul kembali pada keadaan

dasar dengan mengemisikan dan ditangkap oleh detektor yang hasil pembacaan

densitas dikeluarkan dalam bentuk angka di bagian depan alat densitometer.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gedung D9 Laboratorium Fisika FMIPA

Universitas Negeri Semarang pada bulan Februari s/d Maret 2014. Pengambilan

sampel menggunakan mesin sinar-X dan mesin pencuci film radiograf yang

terdapat di Laboratorium Fisika Medik di Gedung D9 lantai 1.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah:

3.2.1 Variabel Utama

Sebagai variabel utama dalam penelitian ini adalah variasi faktor

eksposi yaitu kV, mAs pada mesin sinar-X yang ada pada Laboratorium

Fisika FMIPA Universitas Negeri Semarang.

3.2.2 Variabel Terikat

Sebagai variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai densitas yang

dihasilkan pada masing-masing film radiografi.

3.3 Alat dan Bahan

3.3.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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1. Unit Mobile X-ray dengan merk/type Mednif/SF-100BY, yang terdiri dari

fasilitas tabung sinar-X, generator tegangan, beserta control table, yang

biasa disebut dengan sistem radiografi konvensional (RK). Bagian-bagian

dari sistem sinar-X ditunjukkan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Bagian-bagian Unit Sistem Radio Diagnostik sinar-X:
(a). Tabung Sinar-X, (b). Kontrol Panel

2. Intensifying Screen

Intensifying screen adalah alat yang terbuat dari kardus (card board)

khusus yang mengandung lapisan tipis emulsi fosfor dengan pengikat yang

sesuai. Intensifying screen berfungsi untuk menangkap sinar-X dari tabung

yang telah menembus obyek. Akibatnya intensifying screen akan berpendar

mengeluarkan sinar yang membentuk gambar sesuai obyek yang disinari

sehingga, gambar dapat dihasilkan pada film radiograf. Kaset sinar-X adalah

suatu tabung tahan cahaya yang berisi dua buah intensifying screen yang

memungkinkan untuk dimasukkan film rontgen diantara keduanya dengan

mudah. Bentuk dari kaset sinar-X yang dipakai dalam penelitian ini

ditunjukkan dalam Gambar 3.2.
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Gambar 3.2. Intensifying Screen

3. Mesin Pencuci Sinar-X (merk/type: TAEHN/TM-300E)

Pencucian film yang telah diekspos sinar-X, yaitu dengan menggunakan

mesin pengolah film otomatis (Medical X-ray Film Processor). Gambar 3.3

merupakan bentuk dari mesin pencuci yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada pemrosesan film dilakukan dengan memasukkan film (film in), proses

pengembangan yang diproses oleh cairan developer, proses perbaikan yang

diproses oleh cairan fixer, mencuci (wash) dan pengeringan (dryer),

keluaran (film out).

Gambar 3.3. Mesin Pencuci Film
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4. Light Box

Light box berfungsi untuk melihat hasil dari film radiografi yang telah

selesai dicuci.

5. Densitometer

Berfungsi untuk menghitung nilai densitas yang dihasilkan dari film

radiografi.

3.3.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi stepwedge

dengan 11 step dan ikan ayam-ayam (Abalistes sterallis). Film radiograf

berfungsi untuk menangkap gambar yang telah diekspos menggunakan

mesin sinar-X.

(a) (b)

(c)
Gambar 3.4. (a) stepwedge, (b) Ikan Ayam-ayam(Abalistes stellaris), dan

(c) Film Agfa
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3.4 Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini ada beberapa tahapan, yaitu:

mengekspos stepwedge dan ikan ayam-ayam (Abalistes stellaris) dengan

memvariasikan kV dan mAs menggunakan radiografi konvensional, mencuci

hasil film radiografi dengan menggunakan mesin pencuci, dan mengukur nilai

densitas yang dihasilkan dari film radiograf dengan menggunakan densitometer.

3.4.1 Mengekspos Obyek dengan Radiografi Konvensional (RK)

Pada langkah awal kegiatan ini, digunakan film dengan obyek stepwedge

dan ikan ayam-ayam yang diekspos menggunakan sistem radiogafi konvensional

(RK), yakni menggunakan mesin sinar-X diagnostik mobile yang ada di

Laboratorium Fisika Medik UNNES. Stepwedge untuk obyek pertama, dimana

obyek diletakkan diatas intensifying screen (kaset) yang didalamnya berisi film

dengan jarak 60 cm dari tabung sinar-X, dimana arah  berkas sinar-X dari tabung

tegak lurus dengan intensifying screen dan memvariasi tegangan tabung (40 – 85

kV), arus tabung (16 – 100 mA).  Obyek kedua ikan ayam-ayam, prinsip kerjanya

sama dengan stepwedge.

Gambar 3.5. Pengeksposan Obyek
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Prosedur pengekposan obyek menggunakan mesin pesawat sinar-X type SF-

100BY yang dimiliki Laboratorium Fisika FMIPA UNNES adalah sebagai berikut

dan ditunjukkan pada Gambar 3.5:

1. Menekan tombol “ON” pada bagian panel control dari pesawat sinar-X type

SF-100BY.

2. Mengatur line voltage dengan mengatur jarum pada line meter sampai

menunjukkan pada posisi garis merah (220 V) dan mengatur tegangan kV

dengan mengatur tegangan sesuai yang dibutuhkan (40 kV – 85 kV).

3. Mengatur arus dan waktu dengan memutar selektor mAs sesuai dengan

kebutuhan, dalam penelitian ini menggunakan mA mulai dari 16 mA sampai

dengan 100 mA, sesuai dengan panel mesin sinar-X.

4. Mengatur jarak obyek (stepwedge dan ikan ayam-ayam (Abalistes stellaris))

yang diletakkan di atas kaset dari tabung sinar-X yaitu 60 cm.

5. Mengatur lampu kolimator untuk menentukan lebar area penyinaran dan

mengatur posisi obyek sampai cahaya dari lampu kolimator mengenai seluruh

bagian permukaan obyek.

6. Pengaturan selesai, kemudian dilakukan pengeksposan dengan menekan

tombol ekspos sinar-X dengan menggunakan remote control.

3.4.2 Memproses Film Radiograf

Langkah ke-dua yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pencucian film.

Film yang telah diekspos tersebut akan diproses menggunakan mesin pencuci

otomatis. Pemrosesan film dilakukan dengan memasukkan film, proses

pengembangan, memperbaiki, mencuci, pengeringan dan keluaran. Memasukkan
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film yaitu film yang telah diekspose dimasukkan dalam mesin pencuci film,

ditunjukkan pada Gambar 3.6. Proses pengembangan yaitu film yang masuk

dalam mesin pencuci akan dikembangkan dengan cairan developer. Memperbaiki

dilakukan oleh cairan fixer, dan proses pencucian dimana film tersebut masuk

dalam air. Yang terakhir proses pengeringan dan film akan keluar.

Gambar 3.6. Proses memasukkan film

Film yang telah keluar dari mesin pencuci tersebut dapat dilihat melalui

light box. Pemrosesan film ini harus dilakukan di dalam kamar gelap, dimana

yang dinyalakan hanya safe light yang digunakan sebagai penerangan.

Gambar 3.7. Hasil Citra Radiograf
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Pemrosesan film dilakukan didalam kamar gelap agar film yang sedang

diproses tersebut menghasilkan hasil film radiograf dengan kontras yang jelas.

Hasil dari pemrosesan film ditunjukkan pada Gambar 3.7.

3.4.3 Pengukuran Densitas Film Radiograf

Penelitian ini akan menghasilkan film radiograf, dimana belum diketahui

kualitas film radiograf yang baik atau tidak, oleh karena itu, dilakukan

pengukuran densitas dari film radiograf. Untuk mengetahui nilai densitas dari

setiap film radiograf yang telah diproses dengan langkah sebagai berikut dan

ditunjukkan pada Gambar 3.8:

Gambar 3.8. Pengukuran Densitas

1. Mengkalibrasi densitometer

2. Mencatat nilai densitas pada setiap film radiograf yang telah diproses dengan

menggunakan densitometer.

3. Apabila dilakukan perhitungan densitas secara matematis maka, menggunakan

persamaan (3.1) berikut ini:
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(3.1)

dimana:

D = Densitas

I0 = Intensitas cahaya sebelum mengenai bahan

I1 = Intensitas cahaya setelah melalui bahan

3.4.4 Membuat Grafik Hubungan antara Variasi Faktor Eksposi dengan

Nilai Densitas

Langkah sebelumnya telah mengukur nilai densitas dari setiap film

radiograf, selanjutnya adalah membuat grafik hubungan antara variasi faktor

eksposi (kV dan mAs) dengan besarnya nilai densitas. Sumbu X variasi faktor

eksposi dan sumbu Y nilai densitas pada setiap film radiograf untuk masing-

masing faktor eksposi yang telah divariasikan sehingga, nilai densitas yang

diperoleh berbeda-beda pada tiap data setelah dilakukan analisis menggunakan

densitometer. Bentuk grafik ditunjukkan pada Gambar 3.9.

Y

X

Gambar 3.9. Bentuk grafik hubungan antara faktor eksposi dengan densitas

D
ensitas  (D

)

Faktor Eksposi (kV, mA, s)
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3.5 Diagram Alur Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini membutuhkan struktur dan urutan yang jelas.

Oleh sebab itu, membutuhkan diagram alur untuk mempermudah dalam penelitian

ini. Diagram alur dari penelitian yang dilakukan ditunjukkan pada Gambar 3.10.

Gambar 3.10. Diagram Alur Penelitian

Mulai

Mempersiapkan mesin sinar-X

Mengekpose Obyek

Menganalisis dengan densitometer

Hasil dan Pembahasan

Selesai

Stepwedge Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris)

Pemrosesan Film
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengeksposan terhadap Stepwedge dengan 11 step dan Ikan Ayam-ayam

(Abalistes stellaris) telah dilakukan dengan variasi arus, tegangan tabung dan

waktu ekspos, di dapatkan citra radiograf. Hasil citra radiograf berupa film

radiograf, kemudian citra film radiograf diukur menggunakan densitometer untuk

mengetahui nilai densitas yang dihasilkan dari setiap citra film radiograf. Hasil

dari setiap citra film radiograf yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

4.1 Hasil Citra Radiograf

Pada penelitian ini, obyek yang diekspos adalah Stepwedge dengan 11 step

dan Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris). Untuk obyek stepwedge variasi arus

yang digunakan mulai dari 16 mA, 32 mA, 63 mA, dan 100 mA. Kemudian

memvariasikan tegangan tabung mulai dari 70 kV sampai dengan 85 kV.

Penggunaan tegangan tabung dimulai dari 70 kV karena tegangan tabung dibawah

70 kV citra radiograf yang dihasilkan terlalu gelap, begitu halnya lebih dari 85

kV. Obyek stepwedge waktu divariasikan waktu ekspos mulai dari 0,1 s; 0,2 s dan

0,3 s.

Untuk obyek Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris) tegangan tabung

divariasikan mulai dari 40 kV sampai dengan 70 kV. Tegangan tabung

divariasikan hanya sampai pada tegangan 70 kV karena diatas 70 kV, hasil citra
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radiograf terlihat gelap. Pada tegangan tabung 70 kV pun hasil citra radiograf

tidak dapat dilihat dengan jelas bentuk dari obyek yang diekspos. Dan juga

mevariasikan arusnya mulai dari 16 mA, 32 mA, 63 mA, dan 100 mA. Hasil dai

citra radiograf yang telah diekspos dapat dilihat pada Gambar 4.1 sampai dengan

Gambar 4.4 (gambar selengkapnya dapat dilihat di lampiran 1).

(a) (b)

(c)
Gambar 4.1. Hasil Citra Film Radiograf pada Tegangan Tabung 70 kV, (a)
dengan Waktu ekspos 0,1 s, (b) Waktu ekspos 0,2 s, (c) Waktu ekspos 0,3 s.

(a) (b)

(c)
Gambar 4.2. Hasil Citra Film Radiograf pada Tegangan Tabung 85 kV, (a)
dengan Waktu ekspos 0,1 s, (b) Waktu ekspos 0,2 s, (c) Waktu ekspos 0,3 s.
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(a) (b)

(c) (d)

Gambar 4.3. Hasil Citra Film Radiograf Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris)
dengan Tegangan Tabung 40 kV, untuk (a) Arus 16 mA, (b) Arus 32 mA,

(c) Arus 63 mA, dan (d) Arus 100 mA.

(a) (b)

(c)

Gambar 4.4. Hasil Citra Film Radiograf Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris)
dengan Tegangan Tabung 70 kV, untuk (a) Arus 16 mA, (b) Arus 32 mA,

dan (c) Arus 63 mA



59

4.2 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor eksposi yang optimum dari

citra radiograf yang baik dengan menggunakan indikator nilai densitas yang dapat

diukur menggunakan alat yang disebut Densitometer. Faktor eksposi yaitu faktor

yang mempengaruhi dan menentukan kualitas dan kuantitas dari penyinaran

radiasi sinar-X yang diperlukan dalam pembuatan gambar radiografi (Sartinah,

2008). Faktor eksposi terdiri dari 3 parameter yaitu tegangan tabung (kV), arus

(mA) dan waktu ekspos (s). Tegangan tabung adalah beda potensial yang

diberikan antara anoda dan katoda dalam tabung rontgen. Tegangan tersebut akan

menentukan kualitas citra radiograf dan daya tembus dari sinar-X.

Proses pemaparan dan pemcucian film radiograf telah selesai dilakukan,

maka proses selanjutnya adalah mengetahui nilai densitas optik film radiograf dari

masing-masing film dengan menggunakan densitometer. Pada densitometer

langsung terlihat besar nilai kerapatan di tiap-tiap step dan bagian dari obyek yang

telah di ekspos, sehingga untuk mengukur nilai densitas dilakukan dengan

mengambil beberapa titik untuk tiap-tiap step dan bagian dari obyek dan pada

penelitian ini diambil tiga titik untuk tiap-tiap step dan bagian pada obyek yang

digunakan.

Densitometer digunakan untuk menentukan nilai densitas dari kualitas

radiografi. Nilai densitas optimal dengan batas 0,25 sampai 2,5 merupakan

densitas optimal yang dapat dilihat langsung oleh mata dan kualitas radiograf

dinyatakan baik, karena kerapatan yang dihasilkan semakin rapat sehingga citra

radiograf yang ditampilkan semakin tajam.
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Gambar 4.5. Tampilan Pengukuran Densitas

Gambar 4.5 menunjukkan pengukuran densitas dari film radiograf, pada

gambar tersebut menunjukkan angka 0,62 pada densitometer. Hal tersebut

menunjukkan bahwa densitas dari film radiograf pada bagian yang diukur adalah

0,62, dimana berarti citra radiograf tersebut optimal. Pengukuran densitas

dilakukan di Teknik Radiologi STIKES Widya Husada menggunakan

densitometer digital dengan merek Pehamed jenis Densoquick 2. Densitometer ini

memiliki tiga tombol, yaitu tombol ON/NEXT (berwarna hijau), tombol OFF

(berwarna merah) dan tombol ZERO (berwarna biru) yang berfungsi untuk

merefresh pengukuran nilai densitas sehingga kembali ke angka 0. Densitometer

tersebut apabila sudah terlalu lama untuk mengukur densitas, maka nilai

densitasnya kurang tepat sehingga perlu direfresh (kembali kepengaturan awal).

Spesifikasi yang dimiliki adalah: densitometer ini khusus untuk pengukuran,

pengukuran biasanya pada film, waktu dapat diatur sesuai kebutuhan, hasil
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pengukuran dapat ditunjukkan dalam berbagai bahasa, tingkat akurasi tinggi, dan

serial port RS 232 (Cal-ray, www.calrayinc.com).

Regresi adalah pengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan

dengan bentuk hubungan atau fungsi.  Untuk menentukan bentuk hubungan

(regresi) diperlukan pemisahan yang tegas antara variabel bebas yang sering

diberi simbul X dan variabel tak bebas dengan simbul Y.  Pada regresi harus ada

variabel yang ditentukan dan variabel yang menentukan atau dengan kata lain

adanya ketergantungan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dan

sebaliknya. Kedua variabel biasanya bersifat kausal atau mempunyai hubungan

sebab akibat yaitu saling berpengaruh. Sehingga dengan demikian, regresi

merupakan bentuk fungsi tertentu antara variabel tak bebas Y dengan variabel

bebas X atau dapat dinyatakan bahwa regresi adalah sebagai suatu fungsi Y =

f(X). Bentuk regresi tergantung pada fungsi yang menunjangnya atau tergantung

pada persamaannya. Koefisien determinasi (R2) banyak digunakan dalam

penjelasan tambahan untuk hasil perhitungan koefisien regresi. Keselarasan model

regresi dapat diterangkan menggunakan nilai R2 , semakin besar nilai tersebut

maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1 maka model regresi semakin

baik. Nilai R2 mempunyai karakteristik sebagai berikut; selalu bernilai positif,

nilai R2 maksimal sebesar 1. Jika nilai R2 sebesar 1 akan mempunyai arti

kesesuaian yang sempurna, seluruh varasi dalam variabel Y dapat diterangkan

oleh model regresi, sebaliknya, jika nilai R2 sama dengan 0, maka tidak ada

hubungan linier antara X dan Y (Sarwono, jonathansarwono.info).
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Pada penelitian ini obyek pertama yang digunakan adalah Stepwedge dengan

11 step, dan ketebalannya mulai dari 0,3 cm sampai dengan 3,2 cm (setiap step

ketebaannya berbeda), kemudian dilakukan variasi tegangan tabung mulai dari 70

kV sampai dengan 85 kV, dengan arus mulai dari 16 mA, 32 mA, 63 mA dan 100

mA dengan waktu ekpos 0,1 s, 0,2 s dan 0,3 s.

Nilai densitas untuk citra radiograf dengan variasi tegangan tabung dan

variasi arus mulai dari 16 mA, 32 mA, 63 mA dan 100 mA dengan waktu ekspos

0,1 s ditunjukkan pada Gambar 4.6 sampai dengan Gambar 4.9.

Gambar 4.6. Grafik Nilai Densitas pada Stepwedge untuk setiap Variasi
Tegangan Tabung dengan Arus 16 mA dan Waktu 0,1 s.

Pada setiap citra radiograf yang dihasilkan diambil beberapa titik untuk

menentukan nilai densitas yang dihasilkan. Gambar 4.6 merupakan nilai densitas

dari citra radiograf yang diperoleh dari setiap titik yang telah diukur nilai

densitasnya. Gambar 4.6 tersebut menujukkan grafik nilai densitas pada

stepwedge untuk variasi tegangan tabung dengan arus 16 mA dan waktu 0,1 s

yang konstan. Pada grafik tersebut terlihat bahwa nilai densitas dari masing-
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masing tegangan tabung yang dihasilkan semuanya masuk kedalam kriteria

densitas yang optimal. Nilai densitas untuk variasi tegangan rata-rata berada pada

range 1 sampai 2,15. Dengan kata lain mesin sinar-X yang berada di laboratorium

fisika medik sudah optimal untuk obyek stepwedge, karena nilai citra radiograf

yang dihasilkan rata-rata masuk dalam batas densitas optimal. Pada Gambar 4.6,

faktor eksposi optimalnya adalah pada tegangan tabung 85 kV dengan arus

konstan 16 mA dan waktu konstan 0,1 s.

Gambar 4.7. Grafik Nilai Densitas pada Stepwedge untuk setiap Variasi
Tegangan Tabung dengan Arus 32 mA dan Waktu 0,1 s.

Gambar 4.7 merupakan grafik nilai densitas dari setiap titik citra radiograf

yang  diukur menggunakan densitometer. Nilai densitas yang dihasilkan rata-rata

masuk pada batas optimal. Regresi linier yang dihasilkan bervariasi, sesuai

dengan tegangan tabung yang digunakan pada obyek stepwedge ini. Grafik regresi

linier dan faktor eksposi  optimal ditunjukkan pada tegangan 75 kV untuk arus 32

mA dengan waktu ekspos konstan 0,1 s.
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Gambar 4.8. Grafik Nilai Densitas pada Stepwedge untuk setiap Variasi
Tegangan Tabung dengan Arus 63 mA dan Waktu 0,1 s.

Gambar 4.8 menjelaskan nilai densitas dari citra radiograf dengan arus 63

mA dan waktu ekspos 0,1 s. Densitas yang dihasilkan oleh setiap citra radiograf

rata-rata masuk dalam batas optimal yaitu dari 0,5 sampai 2,5. Regresi linier yang

diperoleh juga berbeda-beda dari setiap citra radiograf tersebut. Grafik regresi

linier yang optimal adalah  bernilai 0,9835. Faktor eksposi optimal untuk citra

radiograf dengan arus 63 mA dan waktu konstan 0,1 s ditunjukkan pada tegangan

85 kV. Pada tegangan 70 kV dan 80 kV grafik menunjukkan adanya

kelengkungan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelengkungan tersebut.

Dikarenakan pada proses pencucian, cairan developer dan fixer yang digunakan

terlalu banyak endapan emulsi dari sisa pencucian film sebelumnya sehingga hasil

citra radiografnya terlihat kabur dan kurang tajam. Hal tersebut membuat

pengukuran nilai densitas yang dihasilkan juga terjadi kesalahan. Faktor lain

disebabkan ketika proses pengukuran densitas kurang tepat pada titik yang akan

diukur nilai densitasnya sehingga nilai densitas yang dihasilkan juga berpengaruh

dalam pengukurannya.
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Gambar 4.9. Grafik Nilai Densitas pada Stepwedge untuk setiap Variasi
Tegangan Tabung dengan Arus 100 mA dan Waktu 0,1 s.

Gambar 4.9 merupakan grafik dari setiap nilai densitas yang dihasilkan

untuk variasi tegangan dengan arus 100 mA dan waktu konstan 0,1 s. Nilai regresi

linier optimal pada grafik tersebut adalah 0,8869. Faktor eksposi optimal untuk

arus 100 mA dan waktu konstan 0,1 s yaitu pada tegangan tabung 80 kV.

Faktor eksposi optimal untuk variasi tegangan tabung dengan arus mulai

dari 16 mA, 32 mA, 63 mA, 100 mA dan  waktu ekspos yang konstan 0,1 s yaitu

pertama untuk arus 16 mA pada tegangan tabung 85 kV, kedua dengan arus 32

mA pada tegangan tabung 75 kV, ketiga untuk arus 63 mA pada tegangan tabung

85 kV dan yang keempat untuk arus 100 mA pada tegangan tabung 80 kV.

Nilai densitas untuk citra radiograf stepwedge dengan variasi tegangan

tabung mulai dari 70 kV sampai dengan 85 kV dan variasi arus mulai dari 16

mA, 32 mA, 63 mA dan 100 mA dengan waktu ekspos konstan yang digunakan

0,2 s, ditunjukkan pada Gambar 4.10 sampai dengan Gambar 4.13.
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Gambar 4.10. Grafik Nilai Densitas pada Stepwedge untuk setiap Variasi
Tegangan Tabung dengan waktu 0,2 s dan Arus 16 mA konstan

Citra radiograf yang dihasilkan diambil dari beberapa titik untuk diukur nilai

densitasnya, setelah didapatkan nilai densitas yang optimal kemudian diplotkan

kedalam grafik pada Gambar 4.10. Grafik tersebut memiliki nilai densitas dan

regresi linier bervariasi untuk setiap citra radiograf yang diukur menggunakan

densitometer. Faktor eksposi dan regresi linier optimal untuk variasi tegangan

tabung dengan arus konstan 16 mA dan waktu ekspos 0,2 s adalah pada tegangan

85 kV dengan nilai regresi linier 0,9968.

Gambar 4.11. Grafik Nilai Densitas pada Stepwedge untuk setiap Variasi
Tegangan Tabung dengan waktu 0,2 s dan Arus 32 mA konstan.
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Setiap citra radiograf yang dihasilkan oleh obyek stepwedge diambil

beberapa titik untuk diukur nilai densitasnya, kemudian nilai densitas tersebut

diplotkan kedalam grafik yang ditunjukkan pada Gambar 4.11. Grafik tersebut

memiliki nilai densitas dan regresi linier yang berbeda-beda. Nilai regresi linier

optimal pada grafik tersebut adalah 0,996. Faktor eksposi dan nilai regresi optimal

ditunjukkan pada tegangan tabung 85 kV dengan arus 32 mA dan waktu ekspos

konstan 0,2 s.

Gambar 4.12. Grafik Nilai Densitas pada Stepwedge untuk setiap Variasi
Tegangan Tabung dengan waktu 0,2 s dan Arus 63 mA konstan.

Nilai regresi linier dikatakan optimal apabila hasilnya mendekati R2.

Semakin nilai regresi liniernya mendekati angka 1 (R2), data yang diperoleh

semakin terikat (adanya kesesuaian dari setiap data). Grafik pada Gambar 4.12

menunjukkan regresi optimal yang dihasilkan bernilai 0,9973. Gambar tersebut

merupakan  nilai densitas stepwedge untuk arus 100 mA dengan waktu konstan

0,2 s, dimana faktor eksposi dan densitas yang optimal yaitu pada tegangan

tabung 80 kV.
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Gambar 4.13. Grafik Nilai Densitas pada Stepwedge untuk setiap Variasi
Tegangan Tabung dengan waktu 0,2 s dan Arus 100 mA.

Gambar 4.13 merupakan grafik nilai densitas untuk obyek stepwedge pada

variasi tegangan dengan arus 100 mA dan waktu ekspos konstan 0,2 s. Gambar ini

regresi linier optimal yang dihasilkan bernilai 0,9973. Faktor eksposi dan densitas

optimalnya adalah pada tegangan 80 kV.

Variasi tegangan tabung dan arus mulai dari 16 mA, 32 mA, 63 mA, 100

mA dengan waktu konstan 0,2 s tersebut masing-masing variasi diperoleh faktor

eksposi optimalnya. Pertama, dari arus 16 mA, tegangan tabung optimalnya yaitu

85 kV. Kedua, dengan arus 32 mA tegangan tabung optimalnya adalah 85 kV.

Ketiga, untuk arus 63 mA tegangan tabung optimalnya yaitu 80 kV dan yang

keempat tegangan tabung optimal untuk arus 100 mA adalah 80 kV.
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Nilai densitas pada citra radiograf Stepwedge,untuk tegangan tabung yang

divariasikan mulai dari 70 kV sampai dengan 85 kV dan variasi arus mulai dari 16

mA, 32 mA, 63 mA dan 100 mA dengan waktu tetap yang digunakan yaitu 0,3 s,

ditunjukkan pada Gambar 4.14 sampai dengan Gambar 4.17.

Gambar 4.14. Grafik Nilai Densitas pada Stepwedge untuk setiap Variasi
Tegangan Tabung dengan waktu 0,3 s dan Arus 16 mA konstan.

Grafik dikatakan linier apabila regresi linier optimal yang diperoleh bernilai

R2. Semakin regresi linier mendekati nilai R2, semakin optimal grafik linier yang

diperoleh dan semakin adanya keterikatan dari setiap data. Gambar 4.14,

menunjukkan grafik dari nilai densitas untuk masing-masing citra radiograf yang

telah diukur menggunakan densitometer. Gambar ini diperoleh nilai regresi

optimal, yaitu 0,9979. Faktor eksposi dan densitas optimalnya ditunjukkan pada

tegangan tabung 85 kV untuk arus 16 mA dan waktu konstan 0,3 s.
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Gambar 4.15. Grafik Nilai Densitas pada Stepwedge untuk setiap Variasi
Tegangan Tabung dengan waktu 0,3 s dan Arus 32 mA.

Gambar 4.15 merupakan grafik dari setiap nilai densitas untuk variasi

tegangan tabung. Regresi linier dikatakan optimal apabila nilai yang diperoleh

adalah 1. Gambar ini memiliki regresi linier optimal yang bernilai 0,9931, karena

semakin mendekati R2. Faktor eksposi dan densitas optimal untuk arus konstan 32

mA dengan waktu konstan 0,3 s yaitu pada tegangan tabung 85 kV.

Gambar 4.16. Grafik Nilai Densitas pada Stepwedge untuk setiap Variasi
Tegangan Tabung dengan waktu 0,3 s dan Arus 63 mA.
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Grafik dikatakan linier apabila nilai regresi liniernya adalah 1. Regresi linier

optimal pada Gambar 4.16 bernilai 0,9908, karena nilai dari regresi linier yang

dihasilkan paling mendekati R2 dan ditunjukkan pada tegangan tabung sebesar 80

kV. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor eksposi dan densitas optimal untuk

variasi tegangan tabung dengan arus 63 mA dan waktu ekspos sebesar 0,3 s yaitu

pada tegangan tabung 80 kV.

Gambar 4.17. Grafik Nilai Densitas pada Stepwedge untuk setiap Variasi
Tegangan Tabung dengan waktu 0,3 s dan Arus 100 mA.

Gambar 4.17, grafik liniernya ditunjukkan pada grafik dengan tegangan

tabung sebesar 80 kV, dimana nilai dari regresi linier optimal yang dihasilkan

paling mendekati R2 adalah sebesar 0,9799. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor

eksposi dan densitas optimal untuk obyek stepwedge dengan arus konstan 100 mA

dan waktu konstan 0,3 s yaitu pada tegangan tabung 80 kV.
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Gambar 4.18. Grafik Nilai Densitas pada Stepwedge untuk setiap
Variasi Tegangan Tabung, Waktu Ekspos, dan Arus

Pada obyek pertama stepwedge, dari masing-masing variasi tegangan

tabung, arus dan waktu ekspos telah ditemukan faktor eksposi optimalnya. Pada

Gambar 4.18, menunjukkan faktor eksposi optimal untuk setiap variasi tegangan

tabung, arus dan waktu ekspos. Pada grafik dapat dilihat bahwa grafik yang

memiliki nilai regresi optimal ditunjukkan pada faktor eksposi dengan tegangan

tabung 85 kV, arus 16 mA dan waktu ekspos 0,3 s, dimana nilai regresi linier

yang diperoleh mendekati R2 yaitu 0,9976. Jadi, faktor eksposi dan densitas

optimal untuk obyek stepwedge yaitu pada tegangan tabung 85 kV, arus 16 mA

dan waktu ekspos 0,3 s. Kesimpulannya adalah, semakin padat obyek yang

diekspos tegangan tabung dan waktu ekspos yang digunakan semakin tinggi.

Menurut penelitian Sofia (2013), semakin tebal step dari stepwedge maka semakin

besar pula skala keabuan yaitu menuju nilai maksimum, sedangkan semakin tipis

objek maka nilai skala keabuan semakin menuju nilai minimum. Berdasarkan

penelitian Susilo (2011), persamaan linier yang diperoleh untuk obyek stepwedge
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yaitu 0,0955X  + 0,4275 dengan R2 = 0,9996 dengan tegangan tabung yang

digunakan 52 kV, arus 100 mA dan waktu ekspos 0,04 detik. Proses radiografi

konvensional memerlukan waktu 0,25 s-0,50 s, tegangan 80 – 125 kV dengan arus

50 mA- 200 mA (Susilo, 2013).

Penelitian kedua obyek yang digunakan adalah Ikan Ayam-ayam (Abalistes

stellaris), pada umumnya ikan ini memiliki panjang 40 cm dan bisa mencapai

panjang maksimum 60 cm. Ikan ini memiliki duri punggung 3, duri punggung

lunak 25-27, siripinal lunak 24-26. Habitat ikan ini disekitar terumbu karang,

dasar pasir atau disekitar sponge/alga (Maleva, 2012). Pada penelitian ini obyek

yang digunakan dengan panjang 30 cm, lebar 12 cm dan ketebalan berturut-turut

tebal kepala, tebal badan, dan tebal ekor yaitu 2 cm, 3 cm, dan 1,5 cm. Kemudian

dilakukan variasi tegangan tabung mulai dari 40 kV sampai dengan 70 kV,

tegangan divariasi sampai dengan 70 kV karena diatas 70 kV citra radiograf yang

dihasilkan gelap. Pada tegangan 70 kV, citra radiograf tidak dapat dilihat oleh

mata. Arus yang digunakan mulai dari 16 mA, 32 mA, 63 mA, dan 100 mA, serta

waktu ekspos konstan 0,5 s.

Pada obyek ini, diambil tujuh titik dari setiap bagian Ikan Ayam-ayam

(Abalistes Stellaris) tersebut, setelah itu tujuh titik yang diambil secara merata dan

diukur nilai densitasnya, sehingga diperoleh nilai densitas dari citra rdiograf yang

dihasilkan untuk masing-masing variasi. Tujuh titik yang diambil dari bagian

obyek ini yaitu titik pertama pada bagian tulang tengkorak, kedua tulang rahang

(mandibularis), ketiga bagian sirip (pelvic), keempat pada tulang belakang
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(vertebrae), kelima tulang rusuk kanan, keenam pada tulang rusuk kiri dan yang

ketujuh dibagian ekor.

Tahap pertama dilakukan variasi untuk tegangan tabung, dimana divariasi

mulai dari 40 kV sampai dengan 70 kV dengan arus konstan 16 mA dan waktu 0,5

s. Tahap pertama ini nilai densitas yang diperoleh berkisar mulai dari 0,40 sampai

dengan 3,15. Selanjutnya, variasi tegangan tabung yang sama namun

menggunakan arus konstan 32 mA dan waktu 0,5 s. Nilai densitas yang diperoleh

berkisar mulai dari 0,40 sampai dengan 3,25. Arus tabung 63 mA dengan waktu

konstan 0,5 dan variasi tegangan tabung mulai dari 40 kV sampai dengan 70 kV,

nilai densitas yang dihasilkan berkisar mulai dari 0,50 sampai dengan 3,30.

Kemudian, nilai densitas untuk arus konstan 100 mA dan waktu 0,5 s dengan

variasi tegangan tabung berkisar mulai dari 0,75 sampai dengan 3,30. Nilai

densitas untuk setiap variasi dapat dilihat pada lampiran 2.

Tabel 4.1. Nilai Densitas Optimal untuk Obyek Ikan Ayam-ayam (Abalistes
stellaris).

No. Jenis Tulang Densitas

1. Tulang tengkorak 0,48

2. Tulang rahang 0,55

3. Sirip 0,64

4. Tulang belakang 0,76

5. Tulang rusuk kanan 0,85

6. Tulang rusuk kiri 0,95

7. Tulang ekor 1,06
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Gambar 4.19. Grafik Nilai Densitas pada Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris)
untuk setiap Variasi Tegangan Tabung dan Arus

Tahap kedua, menentukan nilai densitas optimal untuk setiap variasi yang

telah dilakukan. Densitas optimal yang diambil yaitu dari nilai densitas yang

masuk dalam rentang nilai densitas optimal yaitu dari 0,25 sampai dengan 2,5.

Nilai densitas optimal tersebut digunakan sebagai acuan penentuan faktor eksposi

optimal untuk obyek ini. Pada obyek kedua Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris),

dari masing-masing variasi tegangan tabung dan arus dengan waktu ekspos yang

konstan telah ditemukan faktor eksposi optimal. Data optimal ditunjukkan pada

Tabel 4.1 dan bentuk grafik yang dihasilkan ditunjukkan pada Gambar 4.19.

Gambar tersebut grafik liniernya ditunjukkan pada grafik yang tegangan

tabungnya sebesar 40 kV, dimana nilai regresi linier optimal yang diperoleh

sebesar 0,9967 yaitu paling mendekati R2. Regresi linier dikatakan optimal

apabila nilai yang dihasilkan adalah R2. Jadi, faktor eksposi dan densitas optimal

untuk obyek Ikan Ayam-ayam yaitu pada tegangan tabung 40 kV, arus 16 mA dan

waktu ekspos 0,5 s. Pada arus 32 mA sampai dengan 100 mA, grafik yang

dihasilkan menunjukkan kelengkungan yang signifikan, hal ini terjadi karena
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ketebalan dari setiap bagian ikan tersebut berbeda. Sehingga nilai densitas yang

diperoleh berbeda dan menghasilkan grafik melengkungan. Kesimpulannya

adalah, untuk obyek yang tebal tegangan tabung dan arus yang digunakan

semakin rendah.

Gambar 4.20. Citra radiograf kualitas baik untuk obyek stepwedge

Paramater untuk mengetahui kualitas citra radiografi ditentukan oleh nilai

densitas dan ketajaman. Menurut Bushong (2001), ketajaman adalah kemampuan

memperlihatkan batas yang tegas antara dua daerah yang memiliki kerapatan

berbeda. Ketajaman dikatakan optimum apabila batas antara bayangan yang satu

dengan yang lain terlihat dengan jelas. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 4.20

untuk obyek stepwedge dengan faktor eksposi optimal tegangan tabung 80 kV,

arus 16 mA dengan waktu 0,3 s, terlihat pada film menunjukkan gradasi yang baik

yaitu perbedaan warna dari putih terang hingga hitam yang sempurna dan

perbedaan warna dari setiap step yang dihasilkan merupakan hasil yang baik

untuk pembacaan film radiograf. Begitu halnya untuk obyek ikan ayam-ayam

(Abalistes sterallis), hasil citra radiograf kualitas baik ditunjukkan pada Gambar

4.21, setiap organ dari ikan tersebut terlihat dengan jelas. Mulai dari bagian

kepala, sirip, tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang rahang dan bahkan bagian
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ekor. Memiliki ketajaman yang baik untuk setiap bagian dari organ tubuh ikan

Abalistes sterallis ini. Ini membuktikan bahwa faktor eksposi optimal untuk jenis

ikan ini pada tegangan tabung 40 kV dengan arus 16 mA dan waktu ekspos 0,5 s.

Gambar 4.21. Citra Radiograf Kualitas baik untuk obyek Abalistes sterallis.

Parameter ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengekspos obyek

stepwedge dan ikan dengan tulang daging yang relatif tebal. Karena ikan Abalistes

sterallis ini sendiri memiliki daging yang cukup tebal dengan ukuran bagian

kepala 2 cm, bagian tubuh 3 cm, dan bagian ekor 1,5 cm dengan panjang 30 cm

dan lebar 12 cm. Ikan ini bisa mencapai panjang maksimum sampai 60 cm dan

ikan ini dapat dikonsumsi oleh manusia. Tulang dari ikan Abalistes sterallis ini

memiliki ketebalan sejenis dengan tulang ayam.
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada penelitian

ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor eksposi optimal yang dihasilkan oleh obyek Stepwedge dan Ikan

Ayam-ayam di Laboratorium Fisika Medik UNNES (merk/type,

MEDNIF/SF100BY) sebagai berikut: untuk obyek yang pertama yaitu

Stepwedge, faktor eksposi optimal yang diperoleh yaitu pada tegangan

tabung 85 kV, arus 16 mA dan waktu ekspos 0,3 s. Dan untuk obyek

yang kedua adalah Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris), faktor eksposi

optimal yang diperoleh yaitu pada tegangan tabung 40 kV, arus 16 mA,

dan waktu 0,5 s.

2. Dari kedua obyek stepwedge dan Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris)

didapatkan citra radiograf berkualitas baik yang mana dapat ditentukan

dari nilai densitasnya. Untuk obyek stepwedge, citra radiograf yang

berkualitas baik memiliki rentang nilai densitas optimal mulai dari 1,04

sampai dengan 1,59. Sedangkan, untuk obyek Ikan ayam-ayam

(Abalistes Stellaris) nilai densitas optimalnya mulai dari rentang 0,48

sampai dengan 1,06.
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5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang

diberikan yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk optimasi faktor

eksposi pada obyek yang berbeda, misal organ tubuh manusia dan juga optimasi

untuk pengaruh jarak dari kolimator ke obyek.
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Lampiran 1. Hasil Citra Radiografi

a. Citra Radiografi Stepwedge

(a) 70 kV (b) 75 kV

(c) 80 kV (d) 85 kV
Hasil Citra Radiografi Stepwedge untuk Variasi Tegangan Tabung

pada Arus 16 mA dan Waktu Ekspos 0,1 s.

(a) 70 kV (b) 75 kV

(c) 80 kV (d) 85 kV
Hasil Citra Radiografi Stepwedge untuk Variasi Tegangan Tabung

pada Arus 32 mA dan Waktu Ekspos 0,1 s.

(a) 70 kV (b) 75 kV
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(c) 80 kV (d) 85 kV
Hasil Citra Radiografi Stepwedge untuk Variasi Tegangan Tabung

pada Arus 63 mA dan Waktu Ekspos 0,1 s.

(a) 70 kV (b) 75 kV

(c) 80 kV
Hasil Citra Radiografi Stepwedge untuk Variasi Tegangan Tabung

pada Arus 100 mA dan Waktu Ekspos 0,1 s.

(a) 70 kV (b) 75 kV

(c) 80 kV (d) 85 kV
Hasil Citra Radiografi Stepwedge untuk Variasi Tegangan Tabung

pada Arus 16 mA dan Waktu Ekspos 0,2 s.
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(a) 70 kV (b) 75 kV

(c) 80 kV (d) 85 kV
Hasil Citra Radiografi Stepwedge untuk Variasi Tegangan Tabung

pada Arus 32 mA dan Waktu Ekspos 0,2 s.

(a) 70 kV (b) 75 kV

(c) 80 kV (d) 85 kV
Hasil Citra Radiografi Stepwedge untuk Variasi Tegangan Tabung

pada Arus 63 mA dan Waktu Ekspos 0,2 s.

(a) 70 kV (b) 75 kV

(c) 80 kV
Hasil Citra Radiografi Stepwedge untuk Variasi Tegangan Tabung

pada Arus 100 mA dan Waktu Ekspos 0,2 s.
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(a) 70 kV (b) 75 kV

(c) 80 kV (d) 85 kV
Hasil Citra Radiografi Stepwedge untuk Variasi Tegangan Tabung

pada Arus 16 mA dan Waktu Ekspos 0,3 s.

(a) 70 kV (b) 75 kV

(c) 80 kV (d) 85 kV
Hasil Citra Radiografi Stepwedge untuk Variasi Tegangan Tabung

pada Arus 32 mA dan Waktu Ekspos 0,3 s.

(a) 70 kV (b) 75 kV

(c) 80 kV (d) 85 kV
Hasil Citra Radiografi Stepwedge untuk Variasi Tegangan Tabung

pada Arus 63 mA dan Waktu Ekspos 0,3 s.
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(a) 70 kV (b) 75 kV

(c) 80 kV
Hasil Citra Radiografi Stepwedge untuk Variasi Tegangan Tabung

pada Arus 100 mA dan Waktu Ekspos 0,3 s.

b. Citra Radiografi Ikan Ayam-ayam

(a) 40 kV (b) 50 kV

(c) 60 kV (d) 70 kV
Hasil Citra Radiografi Ikan Ayam-ayam (Abalistes Stellaris untuk Variasi

Tegangan Tabung pada Arus 16 mA dan Waktu Ekspos 0,5 s.



89

(a) 40 kV (b) 50 kV

(c) 60 kV (d) 70 kV
Hasil Citra Radiografi Ikan Ayam-ayam (Abalistes Stellaris)untuk Variasi

Tegangan Tabung pada Arus 32 mA dan Waktu Ekspos 0,5 s.

(a) 40 kV (b) 50 kV

(c) 60 kV (d) 70 kV
Hasil Citra Radiografi Ikan Ayam-ayam (Abalistes Stellaris)untuk Variasi

Tegangan Tabung pada Arus 63 mA dan Waktu Ekspos 0,5 s.
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(a) 40 kV (b) 50 kV

(c) 60 kV
Hasil Citra Radiografi Ikan Ayam-ayam (Abalistes Stellaris)untuk Variasi
Tegangan Tabung pada Arus 100 mA dan Waktu Ekspos 0,5 s.

Lampiran 2. Hasil Pengukuran Densitas dan Grafik
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a. Obyek Stepwedge dengan Waktu Ekspos Konstan 0,1 s.

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 70 kV dengan Arus
16 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,09 1,18 1,27 1,33 1,38 1,44 1,51 1,59 1,64 1,70 1,82

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tabung 70 kV dan arus 16 mA.

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 75 kV dengan Arus
16 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,01 1,11 1,22 1,28 1,36 1,44 1,50 1,61 1,65 1,70 1,80

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tabung 75 kV dan arus 16 mA.

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 80 kV dengan Arus
16 mA

Step step step step step step step step step step step step
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Densitas 1,32 1,46 1,53 1,53 1,58 1,62 1,69 1,79 1,80 1,82 1,92

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 80 kV dan arus 16
mA.

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 85 kV dengan Arus
16 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,27 1,38 1,47 1,57 1,63 1,71 1,80 1,91 2,00 2,04 2,14

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 85 kV dan arus 16
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 70 kV dengan Arus
32 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,99 0,99 1,09 1,20 1,30 1,36 1,51 1,57 1,66 1,70 1,82
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 70 kV dan arus 32
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 75 kV dengan Arus
32 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,95 1,05 1,12 1,21 1,30 1,41 1,49 1,65 1,74 1,84 1,96

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 75 kV dan arus 32
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 80 kV dengan Arus
32 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,26 1,32 1,47 1,59 1,67 1,75 1,83 1,87 1,94 2,02 2,07
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 80 kV dan arus 32
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 85 kV dengan Arus
32 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,54 1,71 1,83 1,92 1,97 1,99 2,05 2,09 2,16 2,22 2,26

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 85 kV dan arus 32
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 70 kV dengan Arus
63 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,37 0,37 0,41 0,45 0,51 0,60 0,73 0,89 1,10 1,35 1,69
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 70 kV dan arus 63
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 75 kV dengan Arus
63 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,42 0,48 0,57 0,64 0,74 0,85 0,99 1,15 1,38 1,60 1,89

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 75 kV dan arus 63
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 80 kV dengan Arus
63 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,55 0,63 0,72 0,80 0,89 1,00 1,19 1,39 1,62 1,80 1,95
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 80 kV dan arus 63
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 85 kV dengan Arus
63 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,63 0,73 0,85 0,94 1,05 1,19 1,39 1,61 1,82 1,93 2,07

Gambar Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 85 kV dan
arus 63 mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 70 kV dengan Arus
100 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,67 0,61 0,63 0,62 0,64 0,68 0,77 0,87 1,04 1,22 1,56
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 70 kV dan arus 100
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 75 kV dengan Arus
100 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,61 0,63 0,67 0,72 0,78 0,84 0,96 1,08 1,25 1,51 1,85

Gambar Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 75 kV dan
arus 100 mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 80 kV dengan Arus
100 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,61 0,62 0,66 0,71 0,75 0,86 0,97 1,17 1,41 1,62 1,90
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 80 kV dan arus 100
mA

b. Obyek Stepwedge dengan Waktu Ekspos Konstan 0,2 s.

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 70 kV dengan Arus
16 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,63 0,67 0,75 0,82 0,91 1,03 1,30 1,31 1,54 1,79 2,14

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 70 kV dan arus 16
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 75 kV dengan Arus
16 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,63 0,67 0,75 0,82 0,91 1,03 1,30 1,31 1,54 1,79 2,14
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 75 kV dan arus 16
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 80 kV dengan Arus
16 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,79 0,93 1,06 1,19 1,31 1,47 1,64 1,87 2,12 2,22 2,43

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 80 kV dan arus 16
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 85 kV dengan Arus
16 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,92 1,83 1,25 1,38 1,52 1,66 1,86 2,05 2,22 2,35 2,44
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 85 kV dan arus 16
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 70 kV dengan Arus
32 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,47 0,45 0,47 0,51 0,53 0,58 0,62 0,67 0,75 0,77 0,83

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 70 kV dan arus 32
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 75 kV dengan Arus
32 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,57 0,55 0,61 0,63 0,65 0,69 0,72 0,75 0,79 0,84 0,87
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 75 kV dan arus 32 mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 80 kV dengan Arus
32 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,61 0,64 0,67 0,69 0,73 0,78 0,80 0,82 0,87 0,84 0,94

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 80 kV dan arus 32
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 85 kV dengan Arus
32 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,63 0,68 0,73 0,76 0,81 0,83 0,87 0,91 0,95 0,98 1,02
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 85 kV dan arus 32
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 70 kV dengan Arus
63 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,64 0,67 0,73 0,79 0,86 0,93 1,20 1,48 1,15 1,26 1,33

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 70 kV dan arus 63
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 75 kV dengan Arus
63 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,70 0,76 0,82 0,88 0,95 0,99 1,07 1,14 1,21 1,27 1,34
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 75 kV dan arus 32
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 80 kV dengan Arus
63 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,84 0,90 0,97 1,00 1,04 1,10 1,15 1,19 1,24 1,29 1,33

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 80 kV dan arus 32
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 85 kV dengan Arus
63 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,89 0,96 1,04 1,10 1,12 1,15 1,21 1,24 1,30 1,34 1,36
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 85 kV dan arus 63
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 70 kV dengan Arus
100 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,71 0,72 0,75 0,78 0,80 0,83 0,86 0,90 0,95 0,99 1,05

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 70 kV dan arus 100
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 75 kV dengan Arus
100 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,83 0,86 0,90 0,93 0,96 1,01 1,04 1,08 1,14 1,17 1,23
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 75 kV dan arus 100
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 80 kV dengan Arus
100 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,90 0,94 0,97 1,02 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21 1,25 1,31

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 80 kV dan arus 100
mA

c. Obyek Stepwedge dengan Waktu Ekspos Konstan 0,3 s.

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 70 kV dengan Arus
16 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,60 0,63 0,69 0,77 0,85 0,98 1,10 1,18 1,25 1,31 1,38
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 70 kV dan arus 16
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 75 kV dengan Arus
16 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,30 0,96 1,03 1,08 1,13 1,18 1,24 1,30 1,35 1,41 1,44

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 75 kV dan arus 16
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 80 kV dengan Arus
16 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,09 1,13 1,15 1,20 1,24 1,27 1,29 1,37 1,40 1,43 0,22



107

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 80 kV dan arus 16
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 85 kV dengan Arus
16 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,04 1,12 1,17 1,23 1,27 1,33 1,39 1,43 1,50 1,55 1,59

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 85 kV dan arus 16
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 70 kV dengan Arus
32 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,67 0,75 0,83 0,92 1,04 1,17 1,25 1,32 1,39 1,43 1,52
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 70 kV dan arus 32
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 75 kV dengan Arus
32 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,94 1,02 1,13 1,22 1,27 1,33 1,39 1,43 1,49 1,52 1,58

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 75 kV dan arus 32
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 80 kV dengan Arus
32 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,00 1,11 0,45 1,25 1,29 1,37 1,43 1,50 1,56 1,61 1,68
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 80 kV dan arus 32
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 85 kV dengan Arus
32 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,15 1,23 1,29 1,33 1,39 1,46 1,48 1,53 1,59 1,62 1,69

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 85 kV dan arus 32
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 70 kV dengan Arus
63 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,16 1,23 1,31 1,35 1,40 1,45 1,50 1,54 1,59 1,60 1,68
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 70 kV dan arus 63
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 75 kV dengan Arus
63 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,20 1,31 1,37 1,41 1,45 1,49 1,54 1,59 1,63 1,65 1,73

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 75 kV dan arus 63
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 80 kV dengan Arus
63 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,34 1,42 1,45 1,50 1,54 1,57 1,60 1,67 1,73 1,78 1,83
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 80 kV dan arus 63
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 85 kV dengan Arus
63 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,55 1,54 1,58 1,64 1,68 1,70 1,72 1,78 1,80 1,82 1,85

Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 85 kV dan arus 63
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 70 kV dengan Arus
100 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 0,94 1,09 1,25 1,34 1,42 1,51 1,58 1,62 1,69 1,74 1,79
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 70 kV dan arus 100
mA

Tabel Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 75 kV dengan Arus
100 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,15 1,32 1,44 1,52 1,57 1,62 1,67 1,72 1,75 1,77 1,83

Gambar 48. Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 75 kV
dan arus 63 mA

Tabel 49. Nilai Densitas Stepwedge untuk Tegangan Tabung 80 kV dengan
Arus 100 mA

Step
step

1
step

2
step

3
step

4
step

5
step

6
step

7
step

8
step

9
step
10

step
11

Densitas 1,47 1,54 1,59 1,62 1,64 1,64 1,72 1,76 1,78 1,83 1,86
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Grafik nilai densitas stepwedge dengan tegangan tabung 80 kV dan arus 63 mA

d. Obyek Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris) dengan Waktu Ekspos

Konstan 0,5 s.

Tabel Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris) untuk Tegangan
Tabung 40 kV dengan Arus 16 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 0,48

Tulang Rahang 0,55

Sirip 0,64

Tulang Belakang 0,76

Tulang Rusuk Kanan 0,85

Tulang Rusuk Kiri 0,95

Tulang Ekor 1,06
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Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 40 kV dan
arus 16 mA

Tabel Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris) untuk Tegangan
Tabung 50 kV dengan Arus 16 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 0,67

Tulang Rahang 0,70

Sirip 1,94

Tulang Belakang 1,68

Tulang Rusuk Kanan 1,81

Tulang Rusuk Kiri 1,87

Tulang Ekor 1,88

Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 50 kV dan
arus 16 mA
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Tabel Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris) untuk Tegangan
Tabung 60 kV dengan Arus 16 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 1,21

Tulang Rahang 2,44

Sirip 2,71

Tulang Belakang 2,63

Tulang Rusuk Kanan 2,72

Tulang Rusuk Kiri 2,68

Tulang Ekor 2,90

Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 60 kV dan
arus 16 mA

Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris) untuk Tegangan Tabung
70 kV dengan Arus 16 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 2,08

Tulang Rahang 2,92

Sirip 3,03

Tulang Belakang 3,09

Tulang Rusuk Kanan 3,12

Tulang Rusuk Kiri 3,14

Tulang Ekor 3,15
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Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 70 kV dan
arus 16 mA

Tabel Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris) untuk Tegangan
Tabung 40 kV dengan Arus 32 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 0,49

Tulang Rahang 1,05

Sirip 1,02

Tulang Belakang 0,85

Tulang Rusuk Kanan 0,94

Tulang Rusuk Kiri 1,12

Tulang Ekor 1,08

Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 40 kV dan
arus 32 mA
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Tabel Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris) untuk Tegangan
Tabung 50 kV dengan Arus 32 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 0,79

Tulang Rahang 1,77

Sirip 1,91

Tulang Belakang 1,89

Tulang Rusuk Kanan 2,02

Tulang Rusuk Kiri 2,21

Tulang Ekor 2,17

Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 50 kV dan arus 32
mA

Tabel Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris) untuk Tegangan
Tabung 60 kV dengan Arus 32 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 1,51

Tulang Rahang 2,48

Sirip 2,77

Tulang Belakang 2,82

Tulang Rusuk Kanan 2,78

Tulang Rusuk Kiri 2,87

Tulang Ekor 2,94
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Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 60 kV dan
arus 32 mA

Tabel Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris) untuk Tegangan
Tabung 70 kV dengan Arus 32 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 2,24

Tulang Rahang 2,89

Sirip 3,10

Tulang Belakang 3,06

Tulang Rusuk Kanan 3,10

Tulang Rusuk Kiri 3,13

Tulang Ekor 3,25

Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 70 kV dan
arus 32 mA
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Tabel Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris) untuk Tegangan
Tabung 40 kV dengan Arus 63 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 0,52

Tulang Rahang 1,34

Sirip 1,92

Tulang Belakang 1,60

Tulang Rusuk Kanan 1,68

Tulang Rusuk Kiri 1,79

Tulang Ekor 2,20

Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 40 kV dan
arus 63 mA

Tabel Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam (Abalistes stellaris) untuk Tegangan
Tabung 50 kV dengan Arus 63 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 0,99

Tulang Rahang 2,32

Sirip 2,73

Tulang Belakang 2,68

Tulang Rusuk Kanan 2,77

Tulang Rusuk Kiri 2,80

Tulang Ekor 2,88
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Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 50 kV dan
arus 63 mA

Tabel Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam (Abalistes sterallis) untuk Tegangan
Tabung 60 kV dengan Arus 63 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 2,00

Tulang Rahang 2,82

Sirip 2,95

Tulang Belakang 3,04

Tulang Rusuk Kanan 3,10

Tulang Rusuk Kiri 3,01

Tulang Ekor 3,12

Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 60 kV dan
arus 63 mA
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Tabel Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam (Abalistes sterallis) untuk Tegangan
Tabung 70 kV dengan Arus 63 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 2,81

Tulang Rahang 3,16

Sirip 3,20

Tulang Belakang 3,23

Tulang Rusuk Kanan 3,23

Tulang Rusuk Kiri 3,22

Tulang Ekor 3,31

Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 70 kV dan
arus 63 mA

Tabel Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam (Abalistes sterallis) untuk Tegangan
Tabung 40 kV dengan Arus 100 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 0,75

Tulang Rahang 1,77

Sirip 2,30

Tulang Belakang 2,16

Tulang Rusuk Kanan 2,29

Tulang Rusuk Kiri 2,31

Tulang Ekor 2,64



122

Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 40 kV dan
arus 100 mA

Tabel Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam (Abalistes sterallis) untuk Tegangan
Tabung 50 kV dengan Arus 100 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 1,35

Tulang Rahang 2,09

Sirip 2,62

Tulang Belakang 2,56

Tulang Rusuk Kanan 2,61

Tulang Rusuk Kiri 2,63

Tulang Ekor 2,78

Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 50 kV dan
arus 100 mA
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Tabel Nilai Densitas Ikan Ayam-ayam untuk Tegangan Tabung 60 kV dengan
Arus 100 mA

Bagian Ikan Ayam-ayam Densitas

Tulang Tengkorak 2,19

Tulang Rahang 3,02

Sirip 3,02

Tulang Belakang 3,08

Tulang Rusuk Kanan 3,17

Tulang Rusuk Kiri 3,13

Tulang Ekor 3,27

Grafik nilai densitas Abalistes sterallis dengan tegangan tabung 60 kV dan
arus 100 mA
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Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Foto 1. Proses Pengaturan Obyek Foto 2. Proses Pengekspos Obyek

Foto 3. Pencucian Film

Foto 4. Pengukuran Densitas


