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ABSTRAK 

Document's digitizing process is used in all sectors including medical 
sector. Medical records have to be archived, so the doctor can uses them 
to achieve better 4iagnosis of the patient. Archived medical records 
make medical history qf the patient can be traced. DICOM is a digital 
format designed/or storing medical records. Beside of 3D images, the 
DICOM can also to be used to store voices, videos, and waveforms. All 
data can be archived based on patient's identity and can be treated as 
database for the hospital information system development. By using 
DICOM format, incompatibility problem in storing medical records can 
be solved. 
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PENDAHULUAN 

USG (Ultrasonography) 4 dimensi banyak digunakan untuk memeriksa kandungan 
seorang ibu yang sedang hamil. Selain gambar dari janinnya, dapat pula didengar suara 
detak jantung janin tersebut. Selain USG (ultrasonography) 4 dimensi yang sedang 
mejadi tren, kita juga mengenal data rekam medis lainnya seperti ECG (electro
cardiography), CT SCAN (computed tomography), maupun :MRI (magnetic resonance 
imaging). Hasil dari data rekam medis tersebut biasanya dicetak di atas kertas, dan 
disimpan dalam bentuk hardcopy dalam sebuah map yang berisi medical record milik 
pas1en. 

Seiring berkembangnya kebutuhan untuk menyimpan data relearn medis pasien 
dalam bentitk digital, dikembangkanlah sistem yang diberi nama electronic medical 
record. Kebutuhan akan sistem elektronik ini muncul akibat dari masalah pengarsipan 
data rekam medis yang semakin banyak di rumah sakit, khususnya rumah sakit besar. 
Dengan dikembangkannya sistem electronic medical record, pihak rumah sakit akan sangat 
terbantu untuk mengelola data-data rekam medis milik pasien mereka. Sejarah kesehatan 
pasien dapat diarsip dengan rapi, tanpa · memerlukan ruangan yang besar untuk 
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menyimpan hardcopy yang mudah rusak maupun biaya yang mahal untuk mencetak 
hardcopy data rekam medis pasien. 

Paper ini akan membahas tentang format DICOM dan penggunaannya dalam 
rerekaman data-data medis. Selain itu akan dipaparkan secara teknis tentang struktur 
ftle DICOM dan Value Representation yang merupakan tipe data dari format DICOM. 

PENGGUNAAN FORt\fAT DIGITAL YANG BERBEDA UNTUK MENYil\fPAN 
DATA MEDIS l\'IENIMBULKAN MASALAH BESAR 

Permasalahan utama yang timbul dari dikembangkannya electronic medical 
record adalah perbedaan format penyimpanan data dari masing-masing alat diagnosa 
medis. Sebagai contohnya, perusahaan Philips yang memproduksi alat ECG menyimpan 
hasil scan ECG pasien dalam format digital yang dikembailgkan sendiri oleh Philips, 
sementara perusahaan yang lain mengembangkan sendiri format penyimpanan data 
untuk alat-alat produksi mereka. Akibatnya, untuk membaca output sebuah alat 
diagnosa, pihak rumah sakit hams memiliki alat tersebut. Jika berbeda produsennya, 
maka mereka tidak dapat membaca hasil diagnosanya. Berdasarkan kenyataan itulah, 
maka produsen-produsen alat kesehatan mengusulkan untuk mengembangkan sebuah 
format digital untuk menyimpan data-data rekam medis, yang menjadi standard secara 
universal di dunia medis. Salah satu format digital yang dipakai secara luas di dunia 
medis adalah DICOM. DICOM singkatan dari Digital Imaging and Communications in 
Medicine. DICOM merupakan standard yang dipakai untuk menyimpan, mencetak, dan 
mentransmisikan hasil-hasil rekam medis dari alat-alat kesehatan. DICOM mengguna
kan protocol TCP/IP untuk mentransfer data-data rekam medis dari satu instrument ke 
instrument lainnya (David Clunie, DICOM Standard Committee, 2001). 

Format DICOM dikembangkan oleh NEMA (National Electrical A!anufacturers 
Association) dan sampai saat ini sudah sampai pada DICOM Versi 3.0. Dalam 
perkembangannya, DICOM mencakup hampir semua format data seperti format image 
(JPEG, JPEG2000, dan sebagainya), format video, format suara, dan format waveform. 
Untuk format waveform sendiri, disusun oleh tim yang menghasilkan dokumen yang 
disebut DICOM Supplement 30. Format ini banyak dipakai untuk meng-handle data
data ECG dan data-data lainnya dalam bentuk waveform (David Clunie, DICOM 
Standard Committee, 2001 ). 

FORMAT DICOM DAN APLIKASI PENUNJANGNYA 

Secara komputasi, DICOM memiliki extension file .dcm. File ini tidak di-support 
secara otomatis oleh sistem operasi yang ada seperti Windows atau Linux. Untuk 
melihat isi file DICOM, kita hams menggunakan aplikasi DICOM Viewer, yang bisa di
download secara gratis dari Internet. Ada banyak sekali aplikasi DICOM Viewer, mulai 
dari yang gratis, web-based, sampai dengan aplikasi berbayar yang mahal dan powerful. 
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Dengan menggunakan aplikasi DICOM Viewer, kita bisa mendapatkan visualisasi 
dari obyek yang kita lihat secara 3 dimensi (gambar 1 ). Visualisasi tersebut dilengkapi 
dengan data-data penunjang seperti data pasien, data obyek yang sedang dilihat, dan 
catatan-catatan penting · lainnya. Selain aplikasi berbasis desktop, kita juga dapat 
menggunakan Web Browser untuk membuka obyek yang ada di dalam sebuah file 
DICOM (gambar 2). 

. Data yang dapat dimuat dalam sebuah file DICOM tidak hanya berupa text, tapi 
Juga berupa image, voice, video, dan juga waveform (gambar 3). Semua data tersebut 
dapat dibuka meriggunakan aplikasi DICOM Viewer maupun Web Browser. Dengan 
dimungkinkannya penggunaan Web Browser untuk membuka sebuah file DICOM akan 
sangat menguntungkan karena itu berarti kita bisa mengintegrasikan file-file DICOM ke 
dalam Web Server, dan memungkinkan data-data tersebut diakses dari mana saja 
melalui koneksi internet. 

- ........... -... 
.:0 fJ g Ci ·:n g : ' , 0. -- ~ 
"~ .... ,._ -·- ~OIC.illfil ........ , ............. ,... -

Gambar 1. File DICOM dilihat dengan DICOM Viewer MediNDRIA 

w·o-cJ-:: "'-t,lt-PI!t,.N .. !•-·•~o-0\S- u~&-,-Zi!!_,n_,...... .... 
c ... _:/" -...,. • ......,. , 

Gambar 2. File DICOM dilihat menggunakan DICOM Viewer berbasis web 
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STRUKTUR FILE DICOM DAN PEN®,U 

Sebuah format digital memiliki ··st~ yan baku ~il Unik. Stru.ktur ini~ah yang 
akan digunakan oleh programmer untuk :me. gembarigkan apl_ikasi pen~Jangnya, 

sehingga aplikasi tersebut dapat kompati~~~ den~ . f?~~ d1gt~ y~g d1bacany~. 
Demikian pula dengan format DICOM Uq~ fueng~p~gkan aphkas1 yang berbasts 
DICOM, kita harus mengetahui struktur dafi ~ebu~:fil~DICOM. 

Sebuah file DICOM memiliki strukturY.a~guni~ yan~':terdiri dari sebuah header 
dan data set (lihat gambar 4). Header .terdiri ·darj 'freii!Jrble yang memuat 128 byte data 
OxOO dan diikuti oleh 4 byte Prefix yang mem.uat l.cirakfer ."DICM". Sedangkan untuk 
data set, memuat rangkaian data· yang diseb.u~ !i~~~~~ , da~a · el~ment. Sebuah data 
element mewakili sebuah data yang memilik:i" atribut•·khusus, ya1tu Tag, VR, Value 
Length, dan Value Field (lihat gambar 5) (Budhi Ktistiarito; 2?08). 
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Tag 

Gambar 4. Struktur file DICOM 

VR Value 
Length 

optional n.td 

Value Field 

Gambar 5. ·struktur data element 

Dalam dunia komputasi, struktur sebuah file digital disusun dengan menggunakan 
teknik yang disebut Endianese. Teknik ini mengatur cara penulisan bit-bit data dalam 
sebuah file digital sehingga dapat dibaca dan diartikan oleh Compiler. Dalam penyusunan 
data element ini, DICOM mengenal 3 macam aturan penulisan, yaitu: explicit VR little 
endian, implicit VR little endian, dan explicit VR big endian. Aturan penulisan data 
element ini berdasarkan content apa yang akan kita muat di dalam file DICOM. 
Misalnya saja, untuk content berupa waveform. Berdasarkan DICOM Supplement 30, 
penulisan data element untuk content waveform harus menggunakan explicit VR little 
endian. 

Tag terdiri dari 16 bit (2 byte) data yang berfungsi sebagai identifier dari sebuah 
data element. Ke-16 bit chita ini dipisahk:an menjadi 2 bagian, yaitu 8 bit Group Number 
dan 8 bit Element Number. Sebagai contohnya, tag. (5400,0100) yang biasa disebut 
Waveform Sequence. Angka 5400 merupakan group number, yaitu group waveform, dan 
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angka 0100 merupakan element number, yaitu waveform sequence. Masing-masing data 
element menriliki tag masing-masing. 

VR atau biasa disebut Value Representation adalah tipe data ya~g. dikenal ~~ 
dalam DICOM. Tid~Jc seperti tipe data lain yang biasa dikenal, _sepert_I ttpe data_ l 

bahasa c atau Visua:. Basic, DICOM mengenal 27 tipe data atau btasa disebut VR uu. 
Beberapa VR yang sering dipakai adalah: 

Tabel1 Value Representation yang sering dipakai dalam format DICOM 

VR 
PanjangMax Arti 
j_dalam byte) 

AE 16 Application Name 
AS 4 A_g_e Strin_g_: nnn W or nnnM or nnn Y 
DA 8 Date yyyymrndd _(check for _yyyy.mrn.dd also and convertJ. 

Person's Name 64byte max per component. 5 components. 
PN - delimiter = 1\ 

SL 4 si~ed lon_g integer 
SQ - Se_g_uence of zero or more items 
ss 2 signed short integer_[ wordl 
TM 16 Time hhmmss.frac (or older format: hh:mm:ss.frac) 

Unique Identifier (delimiter .) 0-9 only, trailing space to 
UI 64 

make even# 
UL 4 Unsigned long integer 

Ada 27 VR yang dikenal dalam format DICOM. K~ ~7 VR tersebut dapat kita 
lihat secara lengkap dalam file yang dapat didownload dan s.ttus NEalMAah ;alue ~ength 
adalah panjang data dalam satuan byte, sedangkan Value Fzeld ad ta rea yang 
dimaksudkan. Sebagai contohnya: 

08 00 80 00 4C 4F OC 00 43 59 43 55 20 42 4D 45 20 4C 61 62 

Bit stream di atas memiliki arti sebagai berikut : 

08 00 80 00 4lah tag (0008 0080) yang berarti tag untuk Institution Name. Berhub~g 
file DICOM ~ni memuat con~ent waveform, maka ~igunakan explicit VR ::ule,~ndzan. 
Little endian membuat data 0008 dit~liskan sebagat 08 00. ~C 4F ~alah0~~0 ::~: kode ASCII, yang berarti VR yang dtgunakan adalah ~0 (hhat tabe 1 ). . 
Value Length yang ditulis secara little endian, yang artmya 00 O~l.ki 12 -~~C~~~ 
hexa Sedangkan 43 59 43 55 20 42 4D 45 20 4C 61 62 memt 1 a~t 
Lab'; dalam kode ASCII. Panjang data ini sendiri adalah 12 byte, sepertt yang tercantum 
dalam Value Length. 
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Perlu diingat, bahwa deklarasi Value length harus sesuai dengan panjang data 
yang ada, dan harus berjumlah genap. Jik:a data yang ada berjumlah ganjil, maka harus 
dilakukan padding. untuk data berwujud character, harus di-padded dengan karakter" 
", jika berwujud numeric, harus di-padded dengan OxOO. Contohnya (VL=Value Length; 
VF=Value .T<ield): 

VL = 12, VF "CYCU BME Lab" 
VL = 12, VF = "CYCU BME La" 

VL = 2, VF = OxOOOOAAOO dan sebagainya (Budhi Kristianto, 2008) 

MASA DEPAN FORMAT DICOM 

Karena DICOM bersifat open source, yang berarti spesifikasi dari standar DICOM 
terbuka luas untuk umum, mak:a banyak pengembang perangk:at lunak berlomba-lomba 
membuat aplik:asi berbasis DICOM. Merek:a mencoba membangun aplikasi untuk me
manage data-data rekam medis di rumah sakit secara terintegrasi berbasis DICOM. 
Selain itu, produsen alat-alat kesehatan semakin hari semakin banyak membuat alat 
kesehatan dengan format DICOM sebagai standar penyimpanan digitalnya. Dengan 
semakin bervariasinya data rek:am medis yang menggunakan format DICOM, 
berkembang pula kebutuhan akan aplikasi medical information system yang terintegrasi. 
Hal ini dapat diwujudk:an dengan menggunakan format DICOM. Dengan aplikasi ini, 
sejarah kesehatan dari seorang pasien dapat diarsip secara rapi, dan pada akhimya akan 
membantu dokter dalam mendiagnosa dan menentukan tindakan terhadap pasien yang 
bersangkutan. Selain itu, karena DICOM mampu menangani gambar 3 dimensi, suara, 
video, dan waveform, data-data rekam · medis pasien juga semakin tinggi nilai 
akurasinya. Hal ini akan merubah cara dokter dalam mendiagnosa pasien. Jika sebelum 
dikenalnya format DICOM, seorang ·dokter harus melihat kertas-kertas berisi data 
rekam medis pasien, dengan adanya format DICOM ini, dokter hanya perlu melihat ke 
layar komputer, dan dia dapat melihat semua data rekam medis pasien dalam ·tampilan 
yang terintegrasi dan menarik (gambar 6). 
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dikenalnya format DICOM, seorang ·dokter harus melihat kertas-kertas berisi data 
rekam medis pasien, dengan adanya format DICOM ini, dokter hanya perlu melihat ke 
layar komputer, dan dia dapat melihat semua data rekam medis pasien dalam ·tampilan 
yang terintegrasi dan menarik (gambar 6). 
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Gambar 6. Seorang dokter rnenganalisa data pasien rnelalui komputer 

DICOM juga rnemungkinkan dihindarinya tertukarnya data rekarn medis antara 
satu pasien dengan pasien lainnya, karena di dalam sebuah file DICOM, terdapat 
informasi tentang nama pasien, alamat, umur, berat badan, dan sebagainya. Dengan 
sebuah identifier yang unik (nomer pasien misalnya), pengembang aplikasi dapat 
membangun sebuah database pasien yang komprehensif dan efisien. Dengan demikian, 
data-data dari semua bagian di sebuah rumah sakit, dapat terintegrasi dengan baik. 
Bahkan telah dikembangkan pula sistem yang memungkinkan data rekam medis yang 
tersimpan dalam server dapat diakses secara mobile melalui perangkat seperti PDA atau 
handphone. Hal ini dimungkinkan, karena DICOM memiliki element yang bernama 
WADO (web access to DICOMpersistent objects) (NEMA, 2010). 

KESIM.PULAN 

Spesifikasi standar DICOM dapat diperoleh secara cuma-cuma. Hal ini 
memungkinkan semua pihak, mulai dari institusi pendidikan sampai industri kesehatan 
profesional dapat mengembangkan hardware dan software berbasis DICOM. Dengan 
semakin luasnya penggunaan format DICOM dalam dunia medis, maka DICOM 
semakin diakui. menjadi standar untuk penyimpanan data-data rekam medis dalam 
format digital. Segala kelebihan yang dimiliki oleh format DICOM membuat DICOM 
menjadi solusi bagi perbedaan kompatibilitas dalam penyimpanan data rekam medis. 
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