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ABSTRAK 

Telah dilakukan uji kesesuaian berkas sinar-X pada pesawat X-ray simulator 

menggunakan metode collimator test tool. Penelitian ini bertujuan menentukan 

penyimpangan kesejajaran berkas pada variasi ketinggian tabung dan variasi 

Focus Film Distance. Pengolahan citra hasil uji dilakukan dengan menggunakan 

program GUI Matlab. Hasil dari pengolahan tersebut dibandingkan denan batas 

toleransi yang telah ditentukan. Batas toleransi maksimum yang diperbolehkan 

oleh Keputusan Menteri Kesehatan No. 1250 tahun 2009 untuk collimator test 

tool adalah X1+X2+Y1+Y2 ≤ 3% FFD. Hasil yang diperoleh yaitu penyimpangan 

berkas sinar-X masih berada di bawah batas toleransi atau di bawah 3% dan 

penggunaan GUI Matlab berpengaruh pada kualitas citra yang memudahkan 

dalam pengukuran serta menganalisis penyimpangan berkas yang terdapat pada 

radiograf.  

Kata kunci : Sinar-X, simulator, kesejajaran, Matlab, pengolahan citra, FFD 

 

ABSTRACT 

Compliance test on X-ray simulator using the collimator test tool have been done. 

The study aims are to determine the deviation of beam alignment on the height 

tube and Focus Film Distance variation. Image processing is done measurement 

with GUI Matlab. The results of the beam deviation are compared with tolerance 

limit. The maximum limit of tolerance permitted by Keputusan Menteri Kesehatan 

No. 1250 of 2009 for collimator test tool is X1 + X2 + Y1 + Y2 ≤ 3% FFD. The 
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results are the deviation of X-ray beam below the tolerance limit and using of 

Matlab GUI has an effect on image quality that makes it easy to measure and 

analyze the deviation of the beam contained in the radiograph. 

Keywords: X-ray, simulator, alignment, Matlab, image processing, FFD 

 

PENDAHULUAN 

Sinar-X dibangkitkan dengan 

jalan menembaki target logam 

dengan elektron cepat dalam suatu 

tabung vakum. Di dalam tabung 

terdapat filamen yang juga sebagai 

katoda dan anoda sebagai target 

(Krane, 1992).[3] Apabila filamen 

dipanaskan, maka akan 

menghasilkan elektron dan elektron 

akan dipercepat dengan memberikan 

beda potensial yang tinggi antara 

katoda dan anoda. Elektron cepat 

tersebut akan menumbuk anoda 

(target). Pada peristiwa tumbukan itu 

akan terpancar sinar-X. Energi sinar-

X yang dihasilkan cukup tinggi, 

sehingga mampu menembus jaringan 

tubuh. Sinar-X yang menembus 

itulah yang mampu membentuk 

gambar atau bayangan dari bagian 

tubuh yang disinari. 

Pesawat sinar-X perlu 

dipastikan dalam memenuhi 

persyaratan keselamatan radiasi dan 

memberikan informasi diagnosis, 

maka diperlukan uji fungsi atau uji 

kesesuaian. Uji kesesuaian 

merupakan dasar dari suatu program 

jaminan mutu radiologi diagnostik. 

Untuk mendiagnosa, X-ray unit harus 

presisi dan akurasi dalam 

menentukan lokasi atau tempat 

adanya gangguan dalam tubuh 

manusia, sehingga dibutuhkan 

pengujian kesejajaran pusat berkas 

sinar-X dari X-ray tube sampai ke 

pasien dalam keadaan sejajar dan 

tidak ada pergeseran sudut atau jarak 

pada tabung sinar-X.  

Aplikasi teknologi digital 

dalam proses pencitraan sinar-X pada 

pemeriksaan radiologi, umumnya 

dimanfaatkan untuk tujuan efisiensi 

faktor eksposi, sekaligus untuk 

meningkatkan kualitas gambar 

radiografi. Kebutuhan akan citra 

radiografi yang berkualitas ternyata 

tidak hanya dibutuhkan untuk proses 

keperluan diagnosis, akan tetapi juga 

dibutuhkan dalam proses simulasi 

penyinaran pada perencanaan 
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pengobatan radioterapi. Proses 

simulasi penyinaran pada radioterapi 

menghasilkan salah satu output yang 

berupa citra radiografi (foto terapi) 

yang dihasilkan oleh pesawat 

simulator radioterapi (Jauhari, 

2008).[2] 

MATLAB adalah sebuah 

bahasa dengan (high-performance) 

kinerja tinggi untuk komputasi 

masalah teknik. Matlab 

mengintegrasikan komputasi, 

visualisasi, dan pemrograman dalam 

suatu model yang sangat mudah 

digunakan. Selain itu, masalah-

masalah dan penyelesaiannya 

diekspresikan dalam notasi 

matematika yang familiar (Iqbal, 

2009).[1] 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu collimator test 

tool. Pengujian dengan collimator 

test tool menggunakan persamaan 

sebagai berikut. 

X1 + X2 ≤ 2% FFD   (3.1) 

Y1 + Y2 ≤ 2% FFD   (3.2) 

X1+X2+Y1+Y2 ≤ 3% FFD  (3.3) 

 

 

Keterangan : 

X1 = Berkas sinar-X horizontal 

bagian kiri 

X2 = Berkas sinar-X horizontal 

bagian kanan 

Y1 = Berkas sinar-X vertikal bagian 

atas 

Y2 = Berkas sinar-X vertikal bagian 

bawah 

 

 

Gambar 1.1. Uji Kongruensi 

Kolimasi (Radiation safety ACT 

1975, 2000).[4] 

 

Pengolahan citra dilakukan 

dengan bantuan GUI Matlab untuk 

mempermudah dalam menentukan 

besarnya penyimpangan berkas 

sinar-X. Selain itu, kualitas dari 

radiograf tersebut menjadi lebih 

bagus dalam segi ketajaman maupun 

tingkat kecerahannya untuk 

menganalisis penyimpangan berkas. 

  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengukuran dilakukan 

menggunakan variasi ketinggian 

tabung yang meliputi 9 cm, 13,5 cm, 

18 cm, dan 22,5 cm serta dengan 

variasi jarak tabung sinar-X ke film 

atau Focal Focus Distance (FFD) 

pada setiap ketinggian tabung adalah 

80 cm, 85 cm, 90 cm, 95 cm, dan 

100 cm. Berikut adalah tampilan atau 

keluaran yang doperoleh dari 

program GUI Matlab. 

 

 
 

Gambar 4.1. Tampilan GUI Hasil 

Running Program 

 

 

Gambar 4.3. Citra Setelah diolah 

Mengunakan GUI Matlab pada FFD 

85 cm dan Tinggi Tabung 9 cm. 

 

Adapun hasil penyimpangan 

berkas sinar-X dengan dan tanpa 

menggunakan pengolahan GUI 

Matlab yang disajikan dalam tabel 

4.1. 

Tabel 4.1. Hasil Pengujian 

Kesejajaran Berkas pada Variasi 

Ketinggian Tabung dan FFD 

Menggunakan Matlab 
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Penggunaan GUI Matlab tidak 

berpengaruh pada besar atau kecilnya 

penyimpangan berkas sinar-X yang 

terukur tetapi berpengaruh pada 

kualitas citranya yang lebih mudah 

untuk diukur. Hasil pengukuran pada 

beberapa variasi ketinggian tabung 

(lakban) dan variasi FFD tidak 

menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan. Selain itu, besar 

penyimpangan berkas sinar-X masih 

berada di bawah batas toleransi 

sehingga pesawat X-ray simulator 

masih berada dalam keadaan layak 

untuk dioperasikan. 

 

KESIMPULAN 

Penyimpangan yang terjadi 

pada kesejajaran berkas antara 

lapangan kolimasi dengan lapangan 

berkas sinar-X pada variasi tinggi 

tabung dan FFD dengan 

menggunakan Matlab memenuhi 

batas toleransi yang ditetapkan oleh 

KMK No. 1250 Tahun 2009 karena 

masih di bawah 3%. GUI Matlab 

mempermudah dalam pengukuran 

penyimpangan berkas dan 

memperbaiki kualitas citra yang 

dihasilkan.  
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