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ABSTRAK 
Pendahuluan : Imaging, terutama CT scan memiliki peran penting untuk evaluasi dan 
staging karsinoma laring. Infiltrasi ke lapisan submukosa, invasi kartilago, penyebaran ke 
kelenjar getah bening dan metastasis jauh hanya dapat dievaluasi dari imaging. Gejala pasien 
dengan karsinoma laring antara lain afonia atau disfonia. Aritenoid, sebagai salah satu 
kartilago penyusun laring, memiliki peran penting pada tahap fonasi dalam proses 
pembentukan suara.  
Tujuan : Mengetahui korelasi lokasi dan staging karsinoma laring dengan kondisi kartilago 
aritenoid. 
Metode dan Bahan : Hasil CT scan 33 pasien dengan karsinoma laring dievaluasi secara 
retrospektif. Pemeriksaan meliputi NECT dan CECT regio kepala leher. Kriteria inklusi 
meliputi pasien karsinoma laring yang belum mendapat terapi apapun. 
Hasil : CT scan dapat menunjukkan kelainan bentuk aritenoid berupa sklerosis (11 orang), 
erosi (2 orang) dan destruksi (9 orang). Kelainan posisi berupa dislokasi didapatkan pada 16 
orang. Kondisi aritenoid yang abnormal didapatkan pada 26 orang. Hasil analisis statistik 
korelasi lokasi karsinoma laring dengan bentuk aritenoid mendapatkan nilai p = 0,24 lokasi 
dengan posisi, nilai p = 0,212 lokasi dengan kondisi, nilai p = 0,073. Hasil analisis statistik 
korelasi staging karsinoma laring dengan bentuk aritenoid mendapatkan nilai p = 0,405 
staging dengan posisi nilai p = 0,665 staging dengan kondisi nilai p = 0,085. 
Kesimpulan : Tidak ada korelasi lokasi dan staging karsinoma laring dengan bentuk dan 
posisi aritenoid. Secara deskriptif, ada kecenderungan terdapat korelasi lokasi dan staging 
karsinoma laring dengan kondisi aritenoid. 
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