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ABSTRAK 

WIDHI WIJAYA KUSUMA, ”Uji Fungsi Alat Bantu Sederhana Pemeriksaan 

Cervikal Proyeksi AP Supine dan Cross Table Lateral  pada Pasien Gawat 

Darurat“ Karya Tulis Ilmiah Poltekkes Jakarta II Radiodiagnostik dan Radioterapi 

Departemen Kesehatan RI Jakarta (2008). 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pemeriksaan radiografi 

Cervikal terhadap hasil gambaran untuk menegakkan diagnosa dengan menggunakan 

alat bantu akrilik dan menggunakan alat bantu kotak film rontgen. 

       Penelitian ini dilakukan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Tangerang pada bulan 

Juni-Juli 2008. Metode penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dan analisa data 

dengan metode deskriptif. Dari hasil penelitian dan analisa data, maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan alat bantu akrilik relatif lebih efektif dibandingkan 

dengan alat bantu kotak film rontgen.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

Radiologi, maka seseorang Radiografer dituntut untuk dapat bekerja lebih efektif 

dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap kliennya. 

Dalam rangka meningkatkan kinerjanya seorang Radiografer harus bekerja 

secara profesional dalam memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat terutama 

pada pasien gawat darurat. Hal ini dikarenakan bahwa pasien yang datang ke 

bagian Radiologi pada instansi gawat darurat, umumnya memiliki kondisi atau 

keadaan umum yang buruk dan tingkat kesadaran yang  beragam, sehingga 

memerlukan pelayanan segera atau cyto. 

Pasien yang mengalami cidera leher datang ke instansi gawat darurat 

umumnya terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, disamping penanganan penderita 

di lokasi kejadian dan selama menuju ke rumah sakit, pemeriksaan dan tindakan 

awal di ruang gawat darurat sangat menentukan penatalaksanaan dan prognosis 

selanjutnya. Tingkat keparahan cidera akan menjadi ringan, ditentukan saat pasien 

tiba di ruang gawat darurat. 

Cidera leher terjadi biasanya disebabkan oleh benturan benda keras atau 

trauma tumpul tembus yaitu adanya benda asing yang menembus tulang cervikal 

dan sampai saat ini alat bantu pemeriksaan cervikal untuk kasus gawat darurat 

khususnya di rumah sakit belum ada 



Pada pasien dengan trauma leher yang berat pemeriksaan harus hati-hati dan 

semua foto dibuat dengan posisi berbaring terlentang dengan manipulasi 

pergerakan sedikit mungkin (Syahriar Rasad, 1999). 

Oleh karena itu agar pasien tidak banyak digerakkan lehernya, maka 

diperlukan alat bantu sederhana yang dapat menunjang dan membantu dalam 

pemeriksaan foto leher. Alat bantu yang digunakan untuk mempermudah seorang 

Radiografer saat mengatur posisi pada pemeriksaan foto leher dan tetap 

menghasilkan gambaran foto yang optimal. 

Teknik AP supine dan cross table lateral (horizontal beam) merupakan 

teknik rutin yang digunakan dalam pemeriksaan foto leher kasus IGD, agar tulang 

leher dapat tervisualisasikan dengan baik, maka dibutuhkan alat bantu sederhana. 

Penggunaan alat bantu sederhana pada pemeriksaan foto leher diharapkan pasien 

tetap merasa nyaman dan lebih sedikit di berikan perlakuan (pergerakan yang 

dapat memperburuk keadaan pasien), sehingga diharapkan pasien mendapatkan 

pelayanan yang memuaskan. 

Aksesoris tambahan berupa alat bantu sederhana yang praktis, mudah, relatif 

lebih cepat, tanpa mengurangi keamanan dan kenyamanan pasien, efektivitas 

kerja dan perolehan gambaran foto yang dihasilkan, maka penulis berinisiatif 

membuat karya tulis ilmiah yang berjudul “Uji Fungsi Alat Bantu Sederhana 

Pemeriksaan Cervikal Proyeksi AP Supine dan Cross Table Lateral  pada 

Pasien gawat Darurat”. 

 

 



B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang ada dari latar belakang di atas yaitu antara lain: 

1. Bagaimana cara pembuatan alat bantu sederhana tersebut? 

2. Manfaat apa yang diperoleh dari alat bantu sederhana pada pemeriksaan leher 

proyeksi AP Supine dan Cross Table Lateral pada pasien gawat darurat? 

  

C. Tujuan Penulisan 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, terbagi atas tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui efektivitas alat bantu sederhana pada pemeriksaan 

leher proyeksi AP Supine dan Cross Tabel Lateral. 

2. Tujuan Khusus 

a) mengetahui cara membuat alat bantu sederhana tersebut 

b) mengetahui manfaat dari alat bantu sederhana pada pemeriksaan leher 

proyeksi AP Supine dan Cross Table Lateral 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam pembuatan alat bantu sederhana ini, diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi Peneliti Sendiri 

Melatih daya imajinasi dan kreatifitas berfikir dengan meningkatkan 

ketrampilan dan sikap profesional dalam bekerja terutama saat bekerja di 

rumah sakit yang memiliki fasilitas peralatan Radiologi serba terbatas. 



2. Bagi Radiografer 

Alat bantu sederhana ini cukup membantu radiografer saat pengaturan posisi 

pasien atau objek pada pemeriksaan leher proyeksi AP Supine dan Cross 

Table Lateral. 

3. Bagi Instansi 

Adanya alat bantu sederhana ini, maka setiap pemeriksaan leher proyeksi AP 

Supine dan Cross Table Lateral di Instalansi Gawat Darurat menjadi lebih 

efektif tanpa menggunakan lagi kotak film rontgen (alat pengganjal) yang ada 

di ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEP  

DAN DEFINISI OPERASIONAL 

 

A. Kajian Teori 

1. Anatomi Vertebrae Cervikalis 

Hakikat Columna vertebralis atau rangkaian tulang belakang adalah 

sebuah struktur lentur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang disebut 

Vertebrae atau ruas tulang belakang. 

Vertebrae cervikalis merupakan bagian dari Vertebrae yang berbentuk 

kurva konveks atau lordotik dari pandangan lateral. Vertebrae cervikalis 

mempunyai 7 (tujuh) ruas tulang. Ruas tulang cervikalis ada yang paling kecil 

dan lebih ramping dibandingkan dengan Vertebrae lainnya. Kecuali yang 

pertama dan yang kedua, yang berbentuk istimewa. Maka ruas tulang leher 

pada umumnya mempunyai ciri seperti berikut: badannya kecil dan persegi 

panjang, lebih panjang dari samping ke samping daripada dari depan 

kebelakang lengkungnya besar. Prosesus spinosus atau taju duri ujungnya 

memecah dua atau bifida. Prosesus transversus atau tajusayap berlubang-

lubang karena banyak foramina untuk lewatkan arteri vertebralis. 

Selain itu juga pada Vertebrae cervikalis terdapat diskus intervertebralis 

yang berfungsi untuk keseimbangan dan memudahkan pergerakan tulang 

belakang. Adanya diskus yang lebih tebal dari pada Vertebrae cervikalis 



dibandingkan dengan Vertebrae lainnya, dikarenakan banyaknya pergerakkan 

yang terjadi pada cervikalis, seperti: fleksi, ekstensi,dan rotasi. 

Menurut Pearce. E. (1997) menyatakan bahwa bentuk-bentuk ruas tulang 

Vertebrae cervikalis adalah sebagai berikut: 

a. Vertebrae Cervikalis I atau Atlas 

Mempunyai bentuk seperti cincin, tidak memiliki corpus,dan prosesus 

spinosus, memiliki dua arkus (arkus anterior dan arkus posterior), serta 

mempunyai massa pada tiap sisinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

b. Vertebrae Cervikalis II atau Axis 

Mempunyai tonjolan yang kuat dari korpus yang disebut dens epistropi/ 

odontoid, merupakan bagian yang berperan sebagai korpus dari Atlas yang 

berasal dari anterior Atlas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

c. Vertebrae Cervikalis III s.d VI 

Mempunyai korpus kecil dari persegi panjag, diameter transversl dari arah 

lateral terlihat lebih panjang daripada arah anterior posterior, prosesus 

spinosusnya membelah dua (bifida). Pada tiap prosesus transversus 

memiliki foramen yang disebut foramen vertebralis, yang berfungsi 

sebagai tempat lewatnya arteri dan vena vertebralis. Foramen vertebralis 

yang besar berbentuk segitiga berfungsi sebagai tepat lewatnya nervus 

(saraf) spinalis atau medula spinalis. 

 

 

 

 

 

 

 



d. Vertebrae Cervikalis VII 

Prosesus spiosusnya panjang, memiliki tuberkel atau tonjolan dan tidak 

bifida. Foramen transvesusnya kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Foramen Intervertebralis Cervikalis 

Dibentuk oleh insisura vertebralis inferior dan superior dari ruas 

vertebralis yang terletak di bawah. Merupakan tempat lewatnya saraf 

spinal yang keluar dari sumsum tulang belakang. 

2. Hakikat Kelainan Patologi Vertebrae Cervikalis 

Indikasi yang sering terjadi pada Vertebrae cervikalis menurut Anderson. P. 

(1991) sehingga memerlukan pemeriksaan radiologi dari Vertebrae cervikalis 

adalah sebagai berikut: 

a. Trauma 



Hal ini dapat terjadi akibat luka tembak atau tusukan, tarikan yang berlebihan, 

kecelakaan lalu lintas, dan desakan dari luar yang disebabkan oleh abses, 

hematomi yang terletak dekat dengan serabut syaraf. 

b. Dislokasi 

Umumnya terjadi pada Vertebrae cervikalis IV dan Vertebrae cervikalis V 

atau antara Vertebrae cervikalis V dan Vertebrae cervikalis VI yaitu daerah 

yang banyak bergerak. 

c. Klasifikasi 

Proses perkapuran yang terjadi pada Vertebrae cervikalis dan biasanya terjadi 

pada usia lanjut. 

d. Tumor  

Tumor Vertebrae cervikalis bagian atas (di atas Vertebrae cervikalis IV). 

Pada umumnya menyebabkan kelemahan dan atrofi gelang bahu lengan. 

Sedangkan tumor Vertebrae cervikalis bagian bawah (Vertebrae cervikalis V 

s.d Vertebrae cervikalis VII). Umumnya menyebabkan hilangnya refleks 

tendon extremitas atas. Gambaran radiografi akan memperlihatkan 

kerusakan nyata pada corpus Vertebrae cervikalis dan pedicle. 

e. Spondilosis Cervikalis 

Kelainan ruas tulang belakang patologik, disertai degenerasi dan 

pembentukan tulang baru (kalus). 

f. Osteoartritis 



Merupakan kelainan sendi degenerasi yang disertai dengan kelainan tulang 

yang berdekatan. Pada Vertebrae cervikalislis biasa terjadi pada sendi-

sendi prosesus artikularis atau sendi-sendi corpus. 

3. Hakikat Teknik radiografi Vertebrae Cervikalislis 

Menurut Philip W Ballinger (1995) hal : 334 – 335 

Pada teknik ini posisi pasien berdiri atau duduk dengan posisi AP Supine 

menghadap tube, atur leher pasien pada pertengahan bidang kaset, atur tabung 

sinar X 15
o
 - 20

o
 cranialy dan pusatkan sinar pada Vertebrae cervikalislis IV dan 

ekstensikan dagu pasien agar tidak overlap dengan mandibula 

 

B. Kerangka Konsep  

         

 

   

   

 

 

 

 

               Berdasarkan tabel diatas, penulis akan mengambil 2 pasien yang akan 

dilakukan uji fungsi alat bantu cervikalis dan 2 pasien tanpa menggunakan alat. 

Kemudian dibuat foto rontgen sebanyak 4 sampel foto (2 foto cervikalis dengan 

menggunakan alat bantu dan 2 foto cervikal tanpa menggunakan alat), kemudian 

4 pasien untuk 

dilakukan uji 

fungsi alat bantu 

cervikal dan tidak 

menggunakan 

alat bantu pada 

kasus ID 

2 pasien dengan 

menggunakan alat 

bantu cervikal kasus 

IGD 

2 pasien dengan tidak 

menggunakan alat 

bantu cervikal kasus 

IGD 

 

Perbandingan hasil 

gambaran dengan 

menggunakan alat dan 

tidak menggunakan alat 

bantu cervikal kasus IGD 

Input Proses Output 



dari 10 sampel foto cervikal tersebut akan dibandingkan hasil gambarannya. 

Adapun yang akan dinilai dari hasil gambaran foto tersebut yaitu : ketajaman 

gambaran foto Rontgen   

 

C. Definisi Operasional 

Untuk memberikan kejelasan tentang kata-kata yang kurang dimengerti akan 

maksud dan tujuan didalam penulisan karya tulis ini, maka akan dijelaskan dalam 

definisi peristilahan. Adapun kata-kata tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Vertebrae Cervikalis 

Yaitu ruas tulang belakang paling atas yang memiliki 7 (tujuh) ruas tulang 

belakang. 

2. Posisi AP (antero posterior) supine 

Yaitu suatu keadaan posisi pasien tidur terlentang dengan permukaan suatu 

bagian depan (anterior) menghadap ke tabung sinar X. (Ballinger, 2003). 

3. Cross Table Lateral Tecnique 

Adalah salah teknik radiografi unutk menghasilkan gambaran lateral tubuh 

dengan menggunakan sinar horizontal, kaset pada posisi vertikal dan pasien 

pada posisi supine. 

4. Gawat Darurat. 

Adalah suatu keadaan yang bersifat darurat, akibat suatu penyakit mendadak 

atau akibat kecelakaan yang menimbulkan cidera. 

5. Central Ray adalah pusat berkas sinar yang digambarkan sebagai garis lurus 

untuk pemotretan yang menunjukkan arah jalannya sinar. (Ballinger,2003) 



6. Central Point adalah suatu titik bidik obyek pemeriksaan yang merupakan 

arah central ray dari objek yang akan di foto. (Ballinger, 2003). 

7. Pada kasus kecelakaan cervikal, tempatkan sisi yang akan diperiksa dekat 

dengan kaset dan putarlah kepala sehingga berada pada pertengahan kaset 

yang berada pada posisi vertikal dan diberi ganjalan dengan spons yang 

radiolusen ( Philip W, Balingger,1975 ). 

8. Menurut Pamela M.Kimber tahun 1983, pemeriksaan yang menggunakan 

teknik horizontal menempatkan objek pada sebuah pengganjal dari spons dan 

kaset pada posisi vertikal. 

9. Proyeksi lateral adalah proyeksi dimana central ray memasuki sisi atau aspek-

aspek lateral tubuh atau bagian tubuh berdasarkan pada posisi anatomi ( Philip 

W, Balingger, 1995 ). 

10. Alat bantu adalah suatu alat yang dapat membantu agar pasien merasa 

nyaman, yang menunjang jalannya pemeriksaan, yang pada akhirnya akan 

mendapatkan hasil gambaran yang optimal untuk menegakkan diagnosa 

(Vinita Merril 1986). 

11. Teknik horizontal lebih mudah memposisikan pasien yang keadaannya tidak 

berputar ( Berrause dan Leed, 1981 ) 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Rancangan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskritptif dengan pendekatan 

kuantitatif yang melakukan eksperimen dengan menguji keefektifan alat bantu 

sederhana dalam membantu kinerja radiografer ketika melakukan pemeriksaan 

leher proyeksi anterior posterior supine dan cross table lateral pada pasien 

dengan kasus darurat. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan dua tahap, yaitu: 

a. Tahap Pembuatan Alat 

Pada tahap pertama ini meliputi alat dan bahan yang digunakan, prosedur 

pembuatan alat sampai dengan pengujian kelayakan alat. 

b. Tahap Penguji Alat 

Pada tahap pengujian alat yang dilakukan adalah: 

1) Observasi lapangan yaitu pengumpulan data dengan melakukan 

percobaan pemeriksaan radiografi Vertebrae Cervikalis proyeksi AP 

Supine dan Cross Table Lateral, dengan objek phantom di 

Laboratorium Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 

Politeknik Kesehatan Depkes Jakarta II. 



2) Eksperimen yaitu pengumpulan data dengan percobaan pemeriksaan 

radiografi Vertebrae Cervikalis proyeksi AP Supine dan Cross 

Table Lateral pada pasien dengan kasus darurat dengan 

menggunakan alat bantu sederhana yang penulis buat. 

3) Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan membagikan lembar 

kuesioner secara langsung kepada radiografer dan radiolog 

 

3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Instalansi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum 

Daerah Tangerang Banten, dimulai dari bulan Juni sampai dengan Juli 2008. 

 

4. Instrumen Penelitian 

A. Tahap Pembuatan Alat 

Alat dan  bahan yang digunakan dalam pembuatan alat bantu sederhana ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Akrilik setebal 3 mm dengan ukuran sebagai berikut: 

Akrilik (a) dengan ukuran 66 x 50 cm 

Akrilik (b) dengan ukuran 60 x 45 cm 

Akrilik (c) dengan ukuran 21 x 35 cm 

Akrilik (d) dengan ukuran 25 x 31 cm 

Akrilik (e) dengan ukuran 40 x 20 cm 

2) Gergaji ukir 

3) Lem akrilik atau lem pvc 



4) Mistar penggaris 

5) Spidol permanen 

6) Rangkaian kawat pemanas 

 

B. Prosedur Pembuatan Alat 

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam pembuatan alat bantu 

sederhana ini, yaitu antara lain: 

Langkah pertama : akrilik (a) ukuran 67 x 50 cm, diberi lubang dengan ukuran 

40 x 1,7 cm pada sisi kiri akrilik dan 3 x 22 cm pada bagian 

kanan atas dilihat dari sisi lateral 

akrilik (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Langkah kedua : setelah diberi lubang, lalu di panaskan dengan rangkaian 

kawat pemanas untuk dibengkokan kearah dalam sesuai 

ukuran yang telah ditentukan, lalu di tambahkan akrilik 

untuk penyangga tempat kaset masuk (seperti laci) 

 

Sebelum dipanaskan 

 

 

 

 

 

 

   

 

Setelah dipanaskan 

  

 

 

 

 

 

 

 



Langkah ketiga : akrilik (b) dengan ukuran 60 x 45 cm, direkatkan pada sisi 

depan sebagai penguat penampang atas yang berfungsi 

sebagai fiksasi kaset/grid pada saat proyeksi Cross Table 

Lateral. 

 

Setelah direkatkan (tampak dari atas) 

 

 

 

 

 

 

Langkah keempat : akrilik dengan ukuran 40 x 20 cm, bagian sisi depan 

dibengkokan yang berfungsi sebagai tempat kaset/grid pada 

saat pemeriksaan leher proyeksi AP Supine, lalu diberikan 

benda sebagai pegangan untuk menarik laci tersebut. 

            sebelum dibengkokan                                    setelah dibengkokan 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengujian Alat Bantu Sederhana 

Pengujian terhadap alat bantu ini dilakukan dengan mencatat waktu 

selama pemeriksaan radiografi Vertebrae Cervikalis proyeksi AP Supine dan 

Cross Table Lateral dan melihat hasil gambaran radiografi yang dihasilkan. 

Adapun peralatan yang digunakan pada pengujian alat adalah sebagai 

berikut: 

1. Alat bantu sederhana 

2. Kaset dan IS 

Merk : AGFA 

Ukuran : 18 x 24 cm dan 24 x 30 cm 

Jenis : kecepatan tinggi 

Emulsi : Green emiting 

3. Film 

Merk : Kodak medical X-ray film general purpose green 

Ukuran : 18 x 24 cm dan 24 x 30 cm 

Jenis : Green sensitif 

4. Grid 

Ukuran : 24 x 30 cm 

Jenis : linier 



Ratio : (5:1) 

5. Pesawat Rontgen 

Merk : Dong A 

Type : DXG – 100 N 

Besar tegangan : 220 volt 

Frekuensi : 50 / 60 Hz 

Phase Listrik : 3 phase 

Ukuran fokus : sedang 

Besar mA : 100 mA 

6. Marker R/L 

7. Apron 

8. Automatic Prosesing 

 

B. Prosedur Pemeriksaan Leher 

1. Persiapan pasien berupa penjelasan tentang pemeriksaan yang akan 

dilakukan terutama pada pasien yang masih kooperatif. 

2. Melepaskan benda radio opaque dari leher 

3. Mengatur tube pesawat dengan arah sinar vertikal 

4. Siapkan stop watch dan tekanan tombol start 

5. Masukkan kaset dan grid kedalam alat bantu 

6. Alat bantu diletakkan dibawah leher pasien dan tempelkan marker R/L 

7. Memposisikan leher pasien true AP 



8. Mengatur central point pada cervikal ke 4 atau 5 atur batas kolimasi 

9. Menentukan faktor eksposi foto leher AP dengan kondisi normal 70 kV, 

100 mA dan 0,10 second dan pastikan objek tidak bergerak, lakukan 

eksposi. 

10. Ambil kaset kemudian lakukan prosesing. 

11. Mengatur tube pesawat dengan arah sinar horizontal. 

12. Letakkan kaset dan grid pada alat bantu dengan posisi tegak lurus pada sisi 

objek yang akan diperiksa serta tempelkan marker R/ L. 

13. Mengatur central point pada cervikal ke 4 atau 5. 

14. Menentukan faktor eksposi foto leher proyeksi lateral yaitu 70 kV, 100 mA 

dan 0,12 second. 

15. Memastikan objek tidak bergerak dan lakukan eksposi. 

16. Ambil kaset, lakukan prosesing dan matikan stop watch. 

Penelitian yang dilakukan dengan membandingkan alat bantu papan 

dengan alat bantu akrilik pada pemeriksaan leher proyeksi AP Supine dan 

Cross Table Lateral, masing-masing 2 pasien. 

Hasil komparasi kedua alat tersebut diatas sebagaimana tertera pada tabel 

dibawah ini : 

 

Tabel 1. Perbandingan kedua alat bantu 

No Spesifikasi Alat Alat Bantu Kotak 

Film Rontgen 

Alat Bantu Akrilik 

1 Tebal 3 cm 3 cm 



2 Bentuk Kotak Persegi 

panjang 

Kotak persegi panjang 

3 Berat  0,8 kg 1,2 kg 

Pengumpulan data selanjutnya mencatat waktu yang dilakukan untuk 

setiap alat bantu, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2. Menggunakan alat bantu kotak 

No Foto leher AP dan Cross Table Lateral Waktu  

1 Pasien pertama 5,6 menit 

2 Pasien kedua 5,5 menit 

 

Tabel 3. Menggunakan alat bantu akrilik 

No Foto leher AP dan Cross Table Lateral Waktu  

1 Pasien pertama 5 menit 

2 Pasien kedua 4,8 menit 

Dari data kedua tabel diatas, maka akan dieroleh data perbandingan 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Data perbandingan waktu 

No Foto leher AP dan Cross Table 

Lateral 

Alat Bantu Kotak 

Film Rontgen 

Alat Bantu Akrilik 

1 Pasien pertama 5,6 menit 5 menit 

2 Pasien kedua 5,5 menit 4,8 menit 

 

Dari data diatas maka diperoleh data keseluruhan waktu yang digunakan 

pada tiap alat bantu kemudian dibagi dengan jumlah pecobaan yang dilakukan, 



sehingga didapat data rata-rata penggunaan waktu pada masing-masing alat 

bantu sederhana. 

Untuk mempermudah perhitungan, maka penulis menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

Rumus  :  

 

Keterangan  : X  = Nilai rata-rata 

  ∑x = Jumlah waktu seluruh pemeriksaan 

  N = Jumlah pemeriksaan leher 

Pemeriksaan leher proyeksi anterior posterior supine dan cross table lateral 

dengan menggunakan alat bantu papan yaitu : 

      

          10,1 

 X =       =  5,05 menit 

            2 

Sedangkan pemeriksaan leher dengan proyeksi yang sama menggunakan alat 

bantu akrilik yaitu : 

 

           9,8 

 X =       =  4,9 menit 

           2 

Jadi : 5,05 – 4,9 = 0,15 menit 

Sehingga penggunaan waktu yang dibutuhkan pada pemeriksaan leher proyeksi 

antorior posterior supine dan cross table lateral pada pasien kasus darurat 

dengan  kondisi yang setara, maka menggunakan alat bantu akrilik, rata-rata 

lebih cepat 0,15 detik untuk setiap pasien. 

 

 

X = 
N

x
 



C. Kuesioner 

1. Uji Kuesioner 

Untuk mendapatkan jawaban tentang keefektifan alat bantu akrilik jika 

digunakan pada pemeriksaan foto leher proyeksi AP Supine dan Cross Table 

Lateral, maka penulis mengumpulkan data melalui kuesioner yang diberikan 

kepada 10 orang radiografer. 

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang tertera didalam lembar kuesioner 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah alat bantu akrilik tersebut dapat membantu dalam pemeriksaan 

pada pemeriksaan foto leher? 

a.  Sangat membantu  b. Cukup membantu  c.  Tidak membantu 

2. Seberapa kuat alat bantu akrilik untuk pemeriksaan foto leher? 

a. Kuat  b. Cukup kuat  c. Tidak kuat 

3. Bagaimana gambaran foto leher proyeksi AP Supine dan Cross Table 

Lateral dengan menggunakan alat bantu akrilik? 

a. Objek tercakup dan simetris 

b. Objek tercakup dan tidak simetris 

c. Objek terpotong 

4. Bagaimana penggunaan alat bantu akrilik pada pemeriksaan leher terhadap 

aspek keselamatan pasien? 

a. Tetap aman  b. Mengganggu  c. Tidak aman 

 

 



2. Hasil Kuesioner 

Dari hasil kuesioner yang tersebar di beberapa rumah sakit terhadap 

sepuluh responden, sebagaimana tertera  pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5. Data responden 

No Rumah Sakit Radiografer Laki-laki Radiografer Perempuan 

1 RSUD Tangerang orang orang 

2 RS Tugu Ibu orang orang 

Data yang diperoleh dari jawaban sepuluh responden sebagaimana tertera 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 6. Hasil jawaban responden 

No Jawaban A Jawaban B Jawaban C 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

 

Dari tabel diatas, maka didapat data tentang penilaian responden terhadap 

kuesioner, yaitu antara lain : 

1. Pemeriksaan leher proyeksi AP Supine dan Cross Table Lateral 

menggunakan alat bantu akrilik, bahwa delapan responden menjawab 

cukup membantu dengan alasan pada saat bekerja sendirian diruangan, 

sedangkan dua responden menjawab sangat membantu terutama dirasakan 



dirasakan oleh seorang radiografer yang bekerja sendirian sedangkan pasien 

tidak ada yang mengantar atau tidak ada sanak keluarganya. 

2. Alat bantu akrilik dinilai dari aspek kekuatan bahan, sepuluh responden 

menjawab alat bantu akrilik cukup kuat untuk menopang dan menahan 

leher pasien pada saat pemotretan. 

3. Pemeriksaan leher proyeksi AP Supine dan Cross Table Lateral 

menggunakan alat bantu akrilik di nilai dari aspek keselamatan pasien, 

bahwa sepuluh responden menjawab tetap aman tanpa menimbulkan resiko 

cidera atau memperparah keadaan pasien.  

4. Pemeriksaan leher proyeksi AP Supine dan Cross Table Lateral dengan 

menggunakan alat bantu akrilik, menyatakan bahwa sepuluh responden 

menjawab objek tercakup dan tetap simetris, gambaran foto yang dihasilkan 

dapat memberikan informasi seluruh objek yang akan dinilai, sehingga 

diharapkan diagnosa dokter menjadi lebih tepat. 

 

D. Analisa dan Pembahasan 

Dari data yang diperoleh pada saat pengujian kuesioner, maka penulis akan 

membahas tentang seberapa efektif alat bantu akrilik digunakan untuk 

pemeriksaan leher proyeksi AP Supine dan Cross Table Lateral terhadap pasien 

dengan kasus darurat? 

Dalam pengujian perbandingan alat bantu papan dengan alat bantu akrilik 

pada pemeriksaan foto leher proyeksi AP Supine dan Cross Table Lateral pada 

pasien dengan kasus darurat yang keadaan dan kondisinya setara, maka didapat 



hasil bahwa dengan menggunakan alat bantu akrilik lebih cepat yaitu dengan rata-

rata 0,15 menit untuk setiap pasien, karena : 

1. Alat bantu akrilik ini lebih berat yaitu dengan berat 1,2 kg sedangkan alat 

bantu kotak film rontgen dengan berat 0,8 kg, tetapi alat bantu akrilik ini 

memudahkan seorang radiografer saat memposisikan alat bantu tanpa bantuan 

orang lain. 

2. Alat bantu akrilik pada sisi kiri tersedia lubang tempat kaset sehingga 

memudahkan kaset dalam posisi tegak lurus tanpa pengganjal. 

3. Alat bantu akrilik disediakan tempat kaset sehingga pada saat foto leher 

proyeksi AP Supine penempatan kaset dan pengambilan kaset menjadi lebih 

cepat. 

4. Pada pemeriksaan foto leher proyeksi AP Supine dan Cross Table Lateral 

dengan menggunakan alat bantu akrilik hanya dua kali mengangkat leher 

pasien, sedangkan dengan menggunakan alat bantu papan empat kali 

mengangkat leher pasien. 

Dari empat pertanyaan yang tertera dalam lembar kuesioner untuk soal 

nomor 1, umumnya responden yaitu delapan responden atau 80% menjawab B, 

yang berarti alat bantu akrilik cukup membantu radiografer saat pemeriksaan foto 

leher karena alat bantu akrilik ringan serta dengan menggunakan alat bantu akrilik 

radiografer hanya sekali mengangkat leher pasien atau objek dapat melakukan 

pemeriksaan foto leher dua proyeksi yaitu AP Supine dan Cross Table Lateral. 

Sedangkan terhadap soal nomor 2 sepuluh responden atau 100% menjawab 

B, yang berarti alat bantu akrilik cukup kuat untuk menopang atau menahan leher 



selama pemeriksaan karena  bahan akrilik merupakan bahan yang cukup keras 

dan sedikit elastis sehingga tidak mudah pecah. 

Pada soal nomor 3, semua responden atau 100% menjawab A, yang berarti 

bahwa alat bantu akrilik layak untuk digunakan setiap pemeriksaan leher proyeksi 

AP Supine dan Cross Table Lateral, serta hasil gambaran foto objek tercakup dan 

simetris karena ukuran alat bantu akrilik setara dengan ukuran kaset sehingga 

objek atau leher pasien dapat tercakup secara keseluruhan. 

Pada soal terakhir atau soal nomor 4 semua responden atau 100% menjawab 

A, yang berarti penggunaan alat bantu akrilik pada pemeriksaan foto leher tetap 

aman karena tanpa menimbulkan  resiko cidera. 

Analisa hasil secara keseluruhan bahwa alat bantu akrilik dapat digunakan 

atau bermanfaat di ruang IGD, terutama untuk pemeriksaan foto leher proyeksi 

anterior superior supine dan cross table lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh maka penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Alat bantu akrilik ini sengaja dibuat dengan ketebalan 3 mm, agar daya 

tembusnya tidak terlalu besar dan berat alat menjadi lebih ringan 

2. Penggunaan alat bantu akrilik pada pemeriksaan leher proyeksi anterior 

superior supine dan cross table lateral dapat membantu kinerja seorang 

radiografer terutama pada pasien dengan kasus darurat. 

3. Cara penggunaan alat bantu akrilik sangat mudah sehingga setiap 

radiografer dapat mengoperasionalkan. 

3. Jenis bahan akrilik merupakan bahan yang tepat sehingga alat menjadi 

ringan mudah dibersihkan, cukup kuat serta tidak menimbulkan artefact 

pada gambaran foto yang dihasilkan. 

4. Penggunaan alat bantu akrilik pada pemeriksaan foto leher menjadi lebih 

efektif dan waktu yang dibutuhkan lebih cepat. 

5. Pemeriksaan foto leher proyeksi AP Supine dan Cross Table Lateral 

terhadap pasien dengan kasus darurat dengan alat bantu akrilik hanya dua 

kali mengangkat leher pasien sehingga manipulasi pergerakan objek 

lebih minimal. 

 

 



B. Saran 

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu antara lain : 

1. Alat bantu ini belum dilengkapi dengan alat fiksasi, sehingga 

pemeriksaan foto leher pasien untuk pasien yang non kooperatif tetap 

memerlukan bantuan keluarga pasien agar objek tidak bergerak saat 

eksposi. 

2. Agar bagian radiologi instansi gawat darurat dapat menyediakan alat bantu 

seperti alat bantu akrilik yang penulis buat untuk setiap pemeriksaan foto 

leher. 

3. Diharapkan adanya kreatifitas baru dari rekan radiografer untuk dapat 

menambah alat fiksasi leher dari bahan yang tidak menimbulkan artefact 

pada gambaran foto yang dihasilkan. 
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LEMBAR KUESIONER 

 

Nama        : ...................................................................................... 

Profesi      : ...................................................................................... 

Instansi     : ...................................................................................... 

 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban saudara dari pertanyaan dibawah ini : 

1. Apakah alat bantu akrilik tersebut dapat membantu dalam pemeriksaan pada 

pemeriksaan foto leher? 

a.  Sangat membantu  b. Cukup membantu  c.  Tidak membantu 

2. Seberapa kuat alat bantu akrilik untuk pemeriksaan foto leher? 

a. Kuat   b. Cukup kuat  c. Tidak kuat 

3. Bagaimana gambaran foto leher proyeksi AP Supine dan Cross Table Lateral 

dengan menggunakan alat bantu akrilik? 

a.Objek tercakup dan simetris 

b.Objek tercakup dan tidak simetris 

c.Objek terpotong 

4. Bagaimana penggunaan alat bantu akrilik pada pemeriksaan leher terhadap aspek 

keselamatan pasien? 

a. Tetap aman  b. Mengganggu  c. Tidak aman 

 


