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ABSTRAK 

Pemeriksaan CT Scan kepala berhubungan langsung dengan organ mata yang merupakan organ sensitif terhadap 
radiasi. Beberapa teori dan penelitian tentang garis perencanaan scanning pada kepala yaitu menurut Gedroyc dan 
Rankin [3] diawali dari tulang dasar tengkorak sampai batas atas kepala. Seeram [8] garis perencanaan diatur sejajar 
dengan batas bawah orbita dengan lubang telinga (IOML:infra orbito meatal line) sampai vertex, Gedroyc dan Rankin 
[3] membuat irisan sejajar dengan fossa anterior untuk CT kepala irisan axial [2], membuat scanogram dengan 
kemiringan 250 ke arah vertikal terhadap IOML untuk irisan axial. Ardiyanto, dkk [4] scanning dengan mengatur irisan 
sejajar dengan Supra Orbito Meatal Line (SOML). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dosis radiasi yang 
diterima oleh organ mata dengan pengaturan irisan sejajar SOML dibandingkan dengan IOML. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan eksperimen, dengan melakukan pengukuran dosis radiasi menggunakan 
TLD chip yang diletakkan pada permukaan mata pasien selama pemeriksaan CT Scan di Instalasi Radiologi RSUD dr. 
Margono Soekarjo Purwokerto. Analisis data adalah membandingkan hasil dosis terukur dengan dosis ambang mulai 
dapat dideteksinya kerusakan lensa mata serta dengan tingkat panduan dosis CT Scan yang ditetapkan BAPETEN. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemeriksaan CT Scan kepala dilakukan dengan 130 kVp dan 240 mAs, nilai 
dosis di organ mata dengan irisan sejajar IOML dosis yang diterima oleh organ mata 0,024310 Sv hingga 0,034945 Sv. 
sedangkan pada irisan sejajar SOML dosis yang diterima oleh organ mata 0,002904 Sv hingga 0,005393 Sv.  Hasil 
pengukuran dosis di organ mata pada pemeriksaan CT scan kepala irisan sejajar IOML menunjukkan nilai sekitar 1/14,3 
dari nilai ambang kerusakan lensa mata yaitu 0,5 Sv dan irisan sejajar SOML menunjukkan nilai sekitar 1/92 dari nilai 
ambang kerusakan lensa mata yaitu 0,5 Sv. Selisih dosis radiasi yang dihasilkan pada teknik modifikasi memberikan 
pengurangan dosis sebesar 24,811 dibanding pada teknik standar. 

 
Kata kunci: CT Scan Kepala, Dosis radiasi mata, SOML, IOML 
 
ABSTRACT 

Head CT directly related to the organs of the eye which is a sensitive organ to radiation. Some of Theory and Research 
Planning Outline scanning about the head. According Gedroyc and Rankin [3] the scanning starting from the basic of 
bone Skull until to up limit of heads. Seeram [8] Outline Planning is set equal to the lower limit of the orbit with ear 
hole (IOML: orbito infra line meatus) Up to a point, Gedroyc Dan Rankin [3] made by fossa anterior incision aligned 
to review head CT axial slices. Bontrager [2], scanogram to make to direction Vertical 250 tilt against IOML to review 
axial slices. Ardiyanto, et al [4] set the slices parallel scanning with the Supra orbito meatus Line (SOML). This 
research is a descriptive study by measuring the radiation dose using TLD chip is placed on the surface of the patient's 
eye during CT scan procedure in RadioloSv dr. Margono Soekarjo Hospital at Purwokerto. Analysis data compare the 
results with the metered dose threshold dose began to detection of damage to the eye's lens and the guide levels 
specified dose CT Scan according regulation from BAPETEN. Results show that at Examination head CT scan 
performed with 130 kVp and 240 mAs, dose values in the eye organ with IOML slices is 0.024310Sv to 0.027924Sv. 
While at SOML slices dose values in the eye organ between 0.005393Sv to 0.002904Sv. Measurement dose results in 
organ eye to examination a head CT scan with slices IOML shows value approximately 1/17 From Threshold damage 
Namely eyepiece 0.5 Sv and slice SOML shows value Approximately 1/90 From Threshold damage the eye lens namely 
0, 5 Sv. The difference in radiation dose generated in the modification technique provides a dose reduction of 24.811 
compared to standard techniques 

 
Keywords: Head CT scan, eye radiation dose, SOML, IOML 
 
I. PENDAHULUAN 

Computed tomography (CT) scan merupakan 
salah satu modalitas pencitraan diagnostik yang 
bertujuan untuk menghasilkan citra irisan anatomi 
dengan resolusi yang tinggi. Pemeriksaan ini menjadi 

SOP standar bagi pasien dengan kasus cidera kepala 
ringan maupun cidera kepala berat dan merupakan 
pemeriksaan yang bersifat rutin [8]. 

Pemeriksaan CT kepala menjadi penting karena 
berbagai kelainan patologis pada tulang kepala maupun 
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otak yang ada didalamnya. Selain itu pemeriksaan CT 
kepala berhubungan langsung dengan organ mata yang 
merupakan organ sensitif terhadap radiasi. Untuk itu 
diperlukan perencanaan scanning yang dikenal dengan 
scanogram yang tepat agar diagnosa dapat ditegakkan. 
Teknik scanogram pada CT kepala menurut Gedroyc 
dan Rankin [3] diawali dari tulang dasar tengkorak 
sampai batas atas kepala. Seeram [8] menyebutkan 
bahwa pengambilan garis perencanaan diatur sejajar 
dengan batas bawah orbita dengan lubang telinga 
(IOML: infra orbito meatal line) sebagai batas bawah 
dan scan berlanjut ke atas sampai vertex. Teknik ini 
menghasilkan irisan axial kepala. Hal ini diperkuat oleh 
Ballinger [1], pada teknik radiografi tulang dasar kepala 
kaset diatur sejajar dengan IOML. Nesseth dan William 
[6] juga memperkuat pendapat Seeram [8]. Teknik 
scanogram ini akan melewati mata, sehingga mata akan 
menerima radiasi CT scan yang besar. 

Studi tentang besaran dosis efektif pada CT 
kepala telah dilakukan oleh Silvia, dkk  [7] dosis efektif 
dihitung dengan software IMPACT CT Patient 
Dosimetry  Calculator  dengan data 10 orang pasien 
masing-masing bagian pemeriksaan menggunakan  CT-
Scan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  CTDI  
pasien pada pemeriksaan bagian head berkisar antara  
21,09 mSv hingga 26,98 mSv, CTDI 11,26 mSv hingga 
32,55 mSv bagian  thorax, dan  antara 7,72  mSv  
hingga  19,38 mSv bagian  abdomen. Eksposi sebesar 
120kV dengan 200mA dalam waktu 1 detik per rotasi 
akan mengenai mata [5]. Untuk mengurangi dosis 
radiasi ke mata, Gedroyc dan Rankin [3] membuat 
scanogram sejajar dengan fossa anterior untuk CT 
kepala irisan axial. Scanning dimulai dari lubang telinga 
ke atas sampai vertex. Menurut Gedroyc dan Rankin 
[3], teknik ini akan mengurangi penerimaan dosis 
radiasi ke mata meskipun beberapa irisan masih 
melewati mata. Sementara Bontrager [2], membuat 
alternatif scanogram dengan kemiringan 250 ke arah 
vertikal terhadap IOML untuk irisan axial. Scanning 
diawali dari lubang telinga sampai vertex. Teknik ini 
juga memiliki tujuan untuk menghindari penerimaan 
radiasi ke mata. Dengan teknik scanogram ini, mata 
tidak akan terlewati berkas sinar. Akan tetapi menurut 
Bontrager [2] dengan teknik ini apabila sudut mata 
pasien terlalu sempit atau ukuran obyek terlalu kecil 
misal pada pasien anak-anak, maka sudut sebesar 250 
akan menghasilkan kemiringan yang terlalu besar bila 
dibandingkan dengan teknik CT kepala irisan axial 
menurut Seeram [8] serta Neseth dan William [6]. 

Penelitian yang sama telah dilakukan oleh 
Ardiyanto, dkk [4] mengenai aspek informasi diagnostic 
tapi belum menyinggung tentang dosis yang diterima 
oleh pasien, Oleh karena itu penelitian ini 
mengembangkan dari penelitian sebelumnya untuk 
meneliti aspek dosis yang diterima oleh pasien 
khususnya pada area mata yang merupakan organ 
sensitif. 

Pada penelitian ini akan dilakukan pengukuran 
dosis pada pemeriksaan CT kepala pada posisioning 
standard dan modifikasi. Pengukuran dosis dilakukan  
dengan memberikan TLD yang diletakkan pada organ 
mata pasien dengan dua cara scanning yang berbeda. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dosis radiasi yang diterima organ mata pada 
pemeriksaan  CT kepala scanogram sejajar infra orbito 
meatal line (IOML) dan modifikasi supra orbito meatal 
line (SOML).  
 
II. METODE  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan eksperimen,   dengan 
melakukan pengukuran dosis radiasi menggunakan TLD 
chip yang diletakkan pada permukaan mata pasien. 
Lokasi penelitian di Instalasi Radiologi RSUD dr. 
Margono Soekarjo Purwokerto.Jumlah pasien yang 
dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 30 pasien 
dengan  kriteria inklusi : pasien kooperatif untuk 
dilakukan pemeriksaan CT scan kepala.  Dimana 
masing-masing 15 pasien diberikan TLD pada 
pemeriksaan standar dan 15 pasien dengan pemeriksaan 
modifikasi. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut :  
1. Pesawat CT scan sudah memiliki ijin secara resmi 

yang dikeluarkan oleh Bapeten 
2. Alat ukur radiasi (dalam hal ini TLD) dan reader 

sudah terkalibrasi dan alat ini dipinjam dari 
PTKMNR Batan Jakarta  

3. Memastikan pesawat CT Scan telah lolos uji 
kesesuian dari lembaga penguji berkualifikasi yang 
ditunjuk pleh Bapeten yang berwenang untuk 
mengukur kesesuaian alat CT Scan.  

4. Pada saat pengukuran, pasien diposisikan sesuai 
dengan prosedur pemeriksaaan yang harus 
dilakukan. 

5. Persiapan TLD, TLD dipilih yang telah diketahui 
factor kalibrasinya dan mempunyai keseragaman 
tanggapan yang sama. 

6. Mula-mula dilakukan pendataan kondisi pasien, 
meliputi : umur, jenis kelamin, tebal kepala, lingkar 
kepala pasien, penggunaan Faktor eksposi (tegangan 
tabung /kV, arus tabung /mA dan waktu 
penyinaran/s), FFD dan kode nomor TLD.  

7. Mengatur gantry tilt 10 -200 di atas orbito meatal 
line atau sejajar dengan infra orbito meatal baseline. 

8. TLD diletakkan pada daerah pertengahan permukaan 
kulit organ mata kanan dan kiri.. 

 

 
 

Gambar 1.  Penempatan TLD chip pada permukaan 
mata kanan dan kiri 

 
9. Kemudian dilakukan scanogram CT Scan Kepala 

sesuai dengan teori yaitu sejajar IOML  
10. Setelah dilakukan scanogram IOML selanjutnya 

TLD chip diambil  

TLD 1  

TLD 2  
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11. Lakukan langkah yang sama untuk pemeriksaan 
yang lain pasien ke 2 dan 3 dan seterusnya pada 
sejumlah 15 pasien yang masuk dalam kriteria yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 

12. Kemudian ulangi langkah 1 – 6 untuk pelaksanaan 
scanogram dengan modifikasi sejajar SOML 
sejumlah 15 pasien  dengan pasien yang berbeda 

13. Untuk memperkirakan dosis radiasi yang diterima 
dari sumber radiasi digunakan 60 TLD chip dengan 
dimensi 3,175 x 3,175 x 0,899 mm, sedangkan untuk 
membaca hasil cacahan dari energy yang diserap 
oleh TLD chip digunakan TLD Reader. Chip TLD 
dikalibrasi dan dievaluasi oleh bagian dosimetri 
Pusat Teknologi Keselamatan dan Meteorologi 
Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTKMR-
BATAN)  Lebak Bulus Jakarta. 

14. Data dianalisis secara deskriptif dengan 
membandingkan hasil bacaan dosis TLD pada organ 
mata antara scanning standar dan modifikasi, 
selanjutnya membandingkan dengan panduan dosis 
ambang mulai dapat dideteksinya kerusakan lensa 
mata serta dengan tingkat panduan dosis CT Scan 
yang ditetapkan BAPETEN 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dosis radiasi yang diterima oleh organ mata 
pada pemeriksaan  CT kepala dengan irisan sejajar infra 
orbito meatal line (IOML) dan modifikasi supra orbito 
meatal line (SOML). 
Hasil pengukuran dosis radiasi yang diterima oleh organ 
mata ditunjukkan pada tabel 1. 
 
Tabel 1 . Dosis di organ mata pada pemeriksaan CT 

Scan kepala dengan irisan  kepala sejajar 
IOML 

Tebal 
kepala   
(cm) 

Tegangan 
Tabung  
(kV) 

Hasil ukur 
dosis (mSv) 

Hasil Ukur  
Dosis (Sv) 

19.6 130 27,924 0,027924 
18 130 24,310 0,024310 
18.5 130 33,827 0,033827 
18.5 130 24,467 0,024467 

Tebal 
kepala   
(cm) 

Tegangan 
Tabung  
(kV) 

Hasil ukur 
dosis (mSv) 

Hasil Ukur  
Dosis (Sv) 

17 130 28,250 0,028250 
18.5 130 28,863 0,028863 
18 130 32,554 0,032554 
19 130 31,302 0,031302 
17 130 26,333 0,026333 
18 130 28,841 0,028841 
18 130 31,289 0,031289 
18 130 34,945 0,034945 
17,5 130 28,900 0,028900 
19 130 26,333 0,028841 
17.5 130 28,841 0,031289 

 
Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa 

besarnya dosis radiasi yang diterima oleh organ mata 
pada pasien yang menjalani pemeriksaan CT scan 
kepala cukup bervariasi untuk setiap pasien. Pada 
pengaturan irisan kepala axial  dengan irisan kepala 

sejajar IOML dosis yang diterima mulai dari 0,024310 
Sv hingga 0,034945 Sv.  
 
Tabel 2  Dosis organ mata pada pemeriksaan CT Scan 

kepala dengan modifikasi irisan kepala sejajar 
SOML 

Tebal 
kepala   
(cm) 

Tegangan 
Tabung  
(kV) 

Hasil ukur 
dosis (mSv) 

Hasil Ukur  
Dosis (Sv) 

17 130 5,393 0,05393 
17,6 130 4,101 0,04101 
18,6 130 4,611 0,04611 
18,75 130 4,643 0,04643 
17,96 130 3,847 0,03847 
19,4 130 3,664 0,03664 
19 130 2,904 0,02904 
19 130 3,681 0,03681 
17,9 130 3,611 0,03611 
18,6 130 4,797 0,04797 
17,8 130 4,490 0,04490 
19,5 130 3,651 0,03651 
17 130 5,084 0,05084 
17 130 4,790 0,04790 
19 130 4,490 0,04490 

 
Tabel 2 menunjukkan hasil pengukuran dosis 

radiasi yang diterima oleh organ mata pada pasien yang 
berbeda yang menjalani pemeriksaan CT scan kepala 
dengan irisan modifikasi SOML. Tabel 2 merupakan 
tabel hasil modifikasi irisan kepala axial sejajar SOML. 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa besarnya 
dosis radiasi yang diterima oleh organ mata pada pasien 
yang menjalani pemeriksaan CT scan kepala cukup 
bervariasi untuk setiap pasien. Pada pengaturan irisan 
kepala lateral dengan irisan kepala sejajar SOML dosis 
yang diterima mulai dari 0,002904 Sv hingga 0,005393 
Sv. 
  

 
 
Gambar 2.  Grafik nilai dosis antara irisan sejajar  

IOML dan modifikasi SOML 
 

Untuk mendapatkan gambaran CT Scan kepala 
dengan mengurangi dosis radiasi ke mata, penelitian ini 
melakukan modifikasi irisan pada irisan supra orbito 
meatal line (SOML). Hasil penelitian menunjukan 
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bahwa dengan melakukan irisan diatas mata atau pada 
SOML dosis radiasi yang diterima oleh organ mata 
lebih kecil dibandingkan dengan irisan IOML . Dosis 
radiasi pada irisan SOML yaitu sebesar 0,002904 Sv 
hingga 0,005393 Sv. Sedangkan pada irisan IOML dosis 
radiasi yang diterima oleh organ mata sebesar 0,024310 
Sv hingga 0,034945 Sv. 
Meskipun pesawat CT scan yang digunakan sama, dosis 
radiasi yang diterima oleh organ mata tidak sama. 
Selain itu anatomi masing-masing pasien tidak sama, 
serta adanya bentuk dan ketebalan tubuh masing-masing 
pasien.  

Hasil pengukuran dosis di organ mata pada 
pemeriksaan CT scan kepala irisan sejajar IOML 
menunjukkan nilai sekitar 1/14,3 dari nilai ambang 
kerusakan lensa mata yaitu 0,5 Sv. Sedangkan hasil 
pengukuran dosis di organ mata pada pemeriksaan CT 
scan kepala irisan sejajar SOML menunjukkan nilai 
sekitar 1/92 dari nilai ambang kerusakan lensa mata 
yaitu 0,5 Sv. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan 
dapat mengetahui teknik mana yang memberikan dosis 
rendah pada organ mata sehingga dapat digunakan 
dalam alternative pemeriksaan CT scan kepala. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Jeffri, 
dkk [4], untuk informasi citra yang dihasilkan dengan 
kedua teknik yaitu standar dan modifikasi tidak 
menunjukkan adanya perbedaan. Dimana parameter 
kualitas yang dinilaian adalah untuk informasi anatomi 
yang meliputi cerebrum, cerebellum, tulang dasar 
tengkorak, ketajaman antara grey dan white matter, 
basal, ganglia, sistem ventrikel, cerebrospinal fluit 
memiliki kualitas yang sama. 

Efek biologi akibat radiasi pengion bagi pasien 
yang menjalani pemeriksaan CT scan kepala tentunya 
dikhawatirkan akan dapat menyebabkan kerusakan pada 
lensa mata diawali dengan terbentuknya titik-titik 
kekeruhan atau hilangnya sifat tranparansi sel serabut 
lensa yang mulai dapat dideteksi setelah paparan radiasi 
sekitar 0,5 Sv. Meskipun nilai dosis masih di bawah 
dosis ambang dapat menyebabkan rusaknya lensa mata, 
selalu dilakukan upaya untuk menurunkan dosis radiasi 
yang diterima pasien dengan tetap memperhatikan aspek 
manfaat diagnosis pada pasien yang menjalani 
pemeriksaan CT scan kepala. Pengaturan parameter 
pada pemeriksaan CT scan yang terkait langsung 
dengan penerimaan dosis radiasi seperti kVp, mAS, 
slice thickness, slice collimation, dan pitch harus selalu 
diperhatikan sebagai upaya menurunkan dosis yang 
diterima pasien dengan citra yang dihasilkan tetap 
mampu menegakkan diagnose pasien. Hal tersebut 
tentunya juga perlu perhatian pihak terkait untuk selalu 
melaksanakan azas proteksi radiasi (justifikasi, 
optimisasi dan limitasi) dalam setiap pemanfaatan CT 
scan untuk kepentingan diagnosis. 
 

IV.  KESIMPULAN 

 Pengukuran dosis pada Pemeriksaan CT Scan 
kepala  dengan teknik standar dan modifikasi 
menunjukkan hasil yang jauh berbeda dimana dosis 
pada teknik modifikasi memberikan nilai yang jauh di 
bawah teknik standar, dengan pengurangan dosis rata-
rata pada organ mata  sebesar 24, 881 mSv. Sehingga 
teknik modifikasi dapat digunakan sebagai referensi 

untuk pemeriksaan CT scan kepala guna meminimalnya 
dosis radiasi yang diterima pasien. 
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