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ANALISIS PENGARUH FOCUS FILM DISTANCE PADA PESAWAT 

RONTGEN GENERAL PURPOSE 

 

Hotromasari Dabukke 

Prodi Tehnologi Elektromedis Universitas Sari Mutiara Indonesia 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan  Untuk  Mengetahui pengaruh jarak penyinaran (FFD) terhadap 

kesesuaian titik fokus berkas sinar-X sehingga dapat diketahui penyimpangan titik pusat 

berkas sinar-X dan tingkat kemiringan titik pusat berkas sinar-X, Mengetahui pengaruh 

jarak penyinaran (FFD) terhadap densitas pada film radiografi,  Mengetahui cara 

pengaturan atau penyetelan ketepatan pusat berkas sinar-X dan jarak penyinaran (FFD) 

pada pesawat Rontgen General Purpose sehingga dapat mengatasi masalah pengaruh 

distribusi sinar-X terhadap jarak penyinaran (FFD) dan luas lapangan penyinaran 

(kolimasi) yang dihadapi oleh user khususnya operator rontgen ketika melakukan 

pemotretan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen Dengan melakukan 

pengukuran dan pengujian langsung pada pesawat sinar-X merk Hitachi type Zu-L3T-F 

berdasarkan focus film distance (FFD) dengan variasi jarak 80 cm, 100 cm, dan 120 cm 

terhadap penyimpangan titik pusat sinar-X dan densitas film radiografi setiap variasi 

jarak focus film distance (FFD) diatas  hasil pengukuran dan pengujian yang telah 

lakukan dalam penelitian ini,  Semakin besar jarak focus film Distanse (FFD) yang 

diberikan, maka penyimpangan sudut yang dihasilkan semakin besar dan sebaliknya 

dari hasil pengujian variasi diatas yang memiliki nilai sudut penyimbangan paling kecil 

pada jarak 80 cm sebesar 0,05⁰ dan pada jarak 120 cm menghasilkan penyimpangan 

sudut yang besar sebesar 1,14⁰ yang masih dalam batas toleransi yang telah ditetapkan 

oleh badan pengawas tenaga nuklir (Bapeten) yaitu ≤ 3⁰,  Semakin tinggi jarak focus 

film Distanse (FFD) maka nilai densitas film radiografi semakin kecil dapat diketahui 

pada jarak 80 cm nilai densitas film radiografi sebesar 0,545 jarak 100 cm sebesar 0,418 

dan jarak 120 sebesar 0,371 dan  Untuk mengatasi penyimpangan titik pusat berkas 

sinar-X pada pesawat rontgen perlu dilakukan adjustment pada kolimator. Adjusment 

kolimator dilakukan dengan mensetting lampu kolimator terhadap meja pemeriksaan 

pada jarak 100 cm dan mengatur window kolimator sampai tepat pada kolimasi yang 

ditentukan.  

 

 

Kata Kunci : FILM DISTANCE, PESAWAT RONTGEN GENERAL PURPOSE 
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PENDAHULUAN: 

Sekarang ini perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi semakin 

pesat termasuk dalam bidang 

kedokteran. Sejalan dengan itu tingkat 

kesadaran masyarakat akan pentingnya 

kesehatan juga semakin tinggi. 

Akibatnya tuntutan akan pelayanan 

kesehatan yang baik juga meningkat. 

Dari perkembangan itulah memberikan 

dampak positif bagi perkembangan 

peralatan kesehatan, salah satunya 

adalah Pesawat Rontgen General 

Purpose yang digunakan untuk 

mendiagnosis suatu penyakit atau 

kelainan dalam tubuh pasien dengan 

menggunakan sinar-X.  

Sinar-X adalah pancaran gelombang 

elektromagnetik yang sejenis dengan 

gelombang radio, cahaya tampak 

(visible light) dan sinar ultraviolet, 

tetapi dengan panjang gelombang yang 

sangat pendek yaitu hanya 1/10.000 

panjang gelombang cahaya yang 

kelihatan. Karena panjang 

gelombangnya yang pendek, maka 

sinar-X dapat menembus bahan yang 

tidak tertembus sinar yang terlihat (M. 

Akhadi, 2001).  

Besarnya penyerapan oleh bahan 

tergantung dari panjang gelombang 

sinar-X, susunan objek yang terdapat 

pada alur berkas sinar-X, ketebalan dan 

kerapatan bahan. Pada saat bagian tubuh 

dilakukan pencitraan dengan sinar-X, 

maka jaringan tubuh yang mudah 

ditembus sinar-X ( seperti otot, lemak, 

dan jaringan lunak) akan meneruskan 

banyak sinar- X sehingga film menjadi 

hitam. Sedangkan bagian yang sulit 

ditembus sinar-X (seperti tulang) dapat 

menahan seluruh atau sebagian besar 

sinar-X, akibatnya tidak ada atau sedikit 

sinar-X yang keluar. sehingga pada film 

berwarna putih. Bagian tubuh yang 

mudah ditembus sinar-X disebut Radio-

lucen yang menyebabkan warna hitam 

pada film. Sedangkan bagian yang sulit 

ditembus sinar-X disebut Radio-opaque 

sehingga film berwarna putih. (Arif 

Jauhari, 2008)  

Pemeriksaan radiografi memiliki 

jarak yaitu jarak antara objek ke film 

(Object Film Distance) dan jarak antara 

titik fokus dengan film/Focus Film 

Distance (FFD). Semakin dekat jarak 

titik fokus dengan film daya tembus 

sinar-X pun semakin besar terhadap 

objek dan tentunya dosis radiasi yang 

diterima juga semakin besar. Untuk 

mendapatkan hasil yang optimal dalam 

memberikan diagnosa yang tepat jarak 

ini harus diperhatikan secara seksama 

agar gambaran pada pemeriksaan 

radiografi sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

 

LANDASAN TEORI: 

Sejarah Sinar-X  
Sinar-X ditemukan pertama kali oleh 

Wilhelm Conrad Roentgen pada tahun 

1895 sewaktu melakukan eksperimen 

dengan sinar katoda. Saat itu ia melihat 

adanya sinar fluorisensi pada kristal 

Barium Planitosianida dalam tabung 

Gookes Hitrof yang dialiri listrik. Tidak 

lama kemudian ditemukanlah bahwa 

sinar tersebut adalah sinar baru atau 

sinar-X.  

Sinar-X merupakan pancaran 

gelombang elektromagnetik yang 

sejenis dengan gelombang radio, panas, 

cahaya, dan sinar ultraviolet, akan tetapi 

dengan panjang gelombang yang sangat 

pendek yaitu 1/10.000 dari panjang 

gelombang cahaya yang kelihatan.  

Foton sinar-X dihasilkan ketika elektron 

berkecepatan tinggi yang berasal dari 

katoda menubruk target pada anoda. 

Elektron-elektron dari katoda ini berasal 

dari pemanasan filamen ( lebih dari 

2000° C ), sehingga pada filamen ini 

akan terbentuk awan elektron. Elektron-

elektron dari katoda ini akan bergerak 

cepat menubruk bidang target (anoda) 

akibat diberikannya tegangan tinggi 

atau beda potensial antara katoda dan 
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anoda sehingga menghasilkan foton 

sinar-X lebih kurang 1 % dan sisanya 

99 % berupa energi panas. 

Sifat- sifat sinar- X, yaitu :  

a. Dapat menembus bahan atau objek: 

Sinar-X dapat menembus bahan, 

dengan daya tembus sangat besar 

dan digunakan dalam radiografi. 

Semakin tinggi tegangan tabung 

(kV) yang digunakan maka 

semakin besar daya tembusnya. 

b. Adanya sinar hambur; Apabila 

berkas sinar-X melalui suatu bahan 

atau materi, maka akan terjadi 

radiasi hambur ( scatter radiation). 

c. Sinar-X apabila melewati suatu 

bahan maka akan diserap oleh 

bahan atau zat sesuai dengan nomor 

atom bahan tersebut. Makin tinggi 

kepadatan/nomor atomnya makin 

besar penyerapannya. 

d. Memiliki efek fotografi :Sinar-X 

dapat menghitamkan emulsi film 

setelah diproses secara kimiawi 

(dibangkitkan ) di kamar gelap. 

e. Memiliki efek fluoresensi : Sinar-X 

menyebabkan bahan-bahan tertentu 

seperti kalsium tungsten atau zink 

sulfat memendarkan cahaya, bila 

bahan tersebut dikenai radiasi sinar-

X. 

f. Dapat mengionisasi  : Efek primer 

sinar-X apabila mengenai suatu 

bahan atau zat akan menimbulkan 

ionisasi partikel-partikel bahan atau 

zat tersebut. 

g. Memiliki efek biologi : Sinar-X 

akan menimbulkan peubahan-

perubahan biologik pada jaringan. 

 

 
Gambar 1. Blok Diagram sederhana 

pesawat rontgen 

 

Prinsip kerja Pesawat Rontgen  

Ketika rangkaian power supply 

mendapatkan supply tegangan dari jala-

jala PLN kemudian mendistribusikan 

tegangan pada seluruh rangkaian 

pesawat sesuai yang dibutuhkan oleh 

masing-masing rangkaian. Ketika 

melakukan pemelihan level tegangan 

input dari Auto Trafo yang akan 

menghasilkan level output tegangan 

tertentu maka tegangan inillah yang 

akan supply untuk seluruh rangkaian 

pada pesawat ini terutama pada HTT 

dan rangkaian pemanas filamen.  

Timer mempunyai fungsi yang cukup 

signifikan yaitu: Sebagai penghubung 

dan pemutus supplay daya dari 

rangkaian Auto trafo dan blok 

rangkaian tegangan tinggi. Sebagai 

penentu lamanya penyinaran atau 

lamanya radiasi yang diberikan pada 

pasien.  

Rangkaian pemanas filamen ini bekerja 

untuk menghasilkan emisi elektron pada 
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katode didalam tabung hampa udara, 

sebagai salah satu syarat terjadinya 

sinar-X.  

Rangakaian Tegangan tinggi (HTT) 

berfungsi untuk memberikan beda 

potensial antara katoda dengan anoda, 

Beda potensial ini dalam besaran kV.  

Sehingga didalam tabung X-Ray unit 

emisi elektron yang berada di katoda 

dapat menumbruk target dan terjadi 

sinar-X. 

Faktor Ekpose  

Faktor ekspose (faktor penyinaran) 

terdiri dari tegangan tinggi (kV), arus 

tabung (mA) dan s (second). kV adalah 

satuan beda potensial yang diberikan 

antara katoda dan anoda didalam tabung 

Rontgen. KV akan menentukan Kualitas 

sinar-X. mA adalah arus pada tabung, 

dan s adalah satuan waktu penyinaran. 

mAs akan menentukan kuantitas sinar-

X. 

Pengoperasian Pesawat Rontgen  

Langkah-langkah dalam pengoperasian 

pesawat sinar-X merk merk Hitachi 

type Zu-L3T-F sebagai berikut: 

A. Menghidupkan Alat 

 Posisikan MCB yang terletak pada 

bagian belakang control panel 

posisi ON.  

 Tekan tombol ON pada control 

panel untuk menghidupkan.  

 Atur tegangan, apabila tegangan 

terbaca pada volt meter kurang dari 

200 V atur tegangan pada mayor 

voltage (V.Course) yang terdapat 

pada bagian belakang control panel 

sampai tegangan mencapai ± 210 

V.  

 Apabila telah mencapai ± 210 V, 

atur kembali tegangan melalui LV 

Selector sampai tegangan mencapai 

230 V atau mencapai garis merah 

pada LV meter.  

 Lakukan pemanasan alat ± 5 menit.  

 

B. Melakukan Expose  

1. Posisikan MCB yang terletak pada 

bagian belakang control panel 

posisi ON.  

2. Tekan tombol ON pada control 

panel untuk menghidupkan  

3. Atur tegangan, apabila tegangan 

terbaca pada volt meter kurang 

dari 200 V atur tegangan pada 

mayor voltage (V.Course) yang 

terdapat pada bagian belakang 

control panel sampai tegangan 

mencapai ± 210 V.  

4. Apabila telah mencapai ± 210 V, 

atur kembali tegangan melalui LV 

Selector sampai tegangan 

mencapai 230 V atau mencapai 

garis merah pada LV meter.  
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5. Lakukan pemanasan alat ± 5 

menit.  

6. Atur kondisi expose (kV, mAs) 

sesuai kebutuhan.  

7. Untuk expose dengan 

menggunakan hand switch, tekan 

tombol pertama (setengah) untuk 

ready, setelah itu tekan tombol 

kedua (penuh) untuk X-Ray 

(sinyal ready dapat diindikasian 

pada kembalinya pergerakan volt 

meter pada garis merah atau bunyi 

pada contro panel)  

 

C. Mematikan Alat  

1. Turunkan faktor expose (selector 

kV, mA dan s) ke posisi 

minimum.  

2. Tekan tombol OFF pada control 

panel.  

3. Posisikan MCB yang terletak pada 

bagian belakang control panel 

pada posisi OFF  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian penelitian eksperimen 

kuantitatif. Dengan melakukan 

pengukuran dan pengujian langsung 

pada pesawat sinar-X merk Hitachi type 

Zu-L3T-F berdasarkan focus film 

distance (FFD) dengan variasi jarak 80 

cm, 100 cm, dan 120 cm terhadap 

penyimpangan titik pusat sinar-X dan 

densitas film radiografi setiap variasi 

jarak focus film distance (FFD) diatas.  . 

 

Tahapan Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian akan dilakukan dengan 

tahapan–tahapan persiapan pengambilan 

data dengan persiapan tersebut terdiri 

dari Pengambilan data focus film 

distance (FFD) Pada pesawat rongent 

general purpose, Tahapan tersebut 

dapat dilihat pada bagan dibawah ini. 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 

Prosedur penelitian  
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Adapun langkah-langkah yang akan 

dilakukan sebagai berikut  

1. Menyiapkan alat dan bahan 

penelitian  

2. Menghidupkan pesawat X-Ray  

3. Meletakkan kaset diatas meja 

pemeriksaan  

4. Mengatur tabung dan pastikan 

tabung tanpa adanya kemiringan 

dengan mengunakan waterpass.  

5. Mengatur jarak fokus ke film 

(FFD) dengan jarak 80 cm, 100 cm 

dan 120 cm dengan posisi sentrasi 

dipusatkan pada tengah kaset 

mengunakan meteran.  

6. Menempatkan collimator test tool 

diatas permukaan kaset  

7. Mengatur luas lapangan kolimasi 

dengan menekan tombol lampu 

pada kolimator kemudian memutar 

knob untuk mengatur luas objek 

yang akan diradiasi sesuai dengan 

besar collimator test tool yang 

digunakan  

8. Menempatkan beam alligment test 

diatas permukan collimator test tool  

9. Melakukann penyinaran agar dapat 

diperoleh densitas yang dapat 

diobservasi dengan penggunakan 

faktor ekspos 60 kV, 5 mAs  

10. Melakukan pencucian film.  

Mengukur Jarak beam dengan 

simpangan beam pada film.  

11. Mengukur densitas film dari setiap 

variasi focus film distance (FFD) 80 

cm, 100 cm, 120 cm menggunakan 

alat densitometer.  

12.  Menghitung tingkat kemiringan 

titik pusat berkas sinar-X  

13. Standar ketepatan pusat berkas 

adalah ≤ 3°.  

14.  Membuat ke simpulan dan saran. 

 

 

 

Gambar 3. Skema Pemotretan 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengukuran dan 

pengujian yang telah lakukan dalam 

penelitian ini, maka didapatkan 

kesimpulan bahwa :  

1. Semakin besar jarak focus film 

Distanse (FFD) yang diberikan, maka 
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penyimpangan sudut yang dihasilkan 

semakin besar dan sebaliknya dari hasil 

pengujian variasi diatas yang memiliki 

nilai sudut penyimbangan paling kecil 

pada jarak 80 cm sebesar 0,05⁰ dan 

pada jarak 120 cm menghasilkan 

penyimpangan sudut yang besar sebesar 

1,14⁰ yang masih dalam batas toleransi 

yang telah ditetapkan oleh badan 

pengawas tenaga nuklir (Bapeten) yaitu 

≤ 3⁰.  

2. Semakin tinggi jarak focus film 

Distanse (FFD) maka nilai densitas film 

radiografi semakin kecil dapat diketahui 

pada jarak 80 cm nilai densitas film 

radiografi sebesar 0,545 jarak 100 cm 

sebesar 0,418 dan jarak 120 sebesar 

0,371.  

3. Untuk mengatasi penyimpangan titik 

pusat berkas sinar-X pada pesawat 

rontgen perlu dilakukan adjustment 

pada kolimator. Adjusment kolimator 

dilakukan dengan mensetting lampu 

kolimator terhadap meja pemeriksaan 

pada jarak 100 cm dan mengatur 

window kolimator sampai tepat pada 

kolimasi yang ditentukan.  

 

Saran: 

1. Untuk meningkatkan kualitas 

dalam penegakan diagnosa yang 

tepat pada pemeriksaan radiografi, 

sebaiknya pesawat Rontgen selalu 

diperhatikan baik dalam 

pemeliharaan maupun uji 

kesesuaian supaya kualitas pesawat 

selalu bagus.  

2. Untuk penelitian selanjutnya 

mengingat focus film Distanse 

(FFD) sangat berpengaruh dalam 

pemeriksaan radiografi, saya 

sarankan untuk membuat sensor 

pendeksi jarak focus ke film secara 

otomatis sehingga memudahkan 

user mengatur jarak nantinya.  
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Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan hasil penelitian dikemukakan secara jelas. Saran dicantumkan 
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