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ABSTRAK  
 

Pendahuluan: Pengukuran kuantitatif berupa Hounsfield Unit dari berbagai macam 
perangkat lunak khususnya pada jaringan otak, berhubungan dengan interpretasi 
diagnosis. Alat  perangkat  keras  diagnostik  canggih  computerized  tomography  scan 
terkomputerisasi di RSUD dr Soetomo terhubung dengan sistem untuk mengolah data 
menggunakan perangkat lunak khusus tersertifikasi FDA dan berbayar yang 
menggunakan merk dagang iNtuition Terarecon®, namun dalam prakteknya sehari hari 
kita dapatkan penggunaan perangkat lunak yang terdaftar namun tidak tersertifikasi 
secara luas, bisa diakses dan diunduh secara gratis di internet, yang banyak dikenal 
seperti RadiaAnt® atau Osirix®lite. Namun belum ada penelitian di RSUD dr Soetomo 
yang menilai apakah pengukuran densitas pada jaringan otak antara perangkat lunak 
yang sering digunakan tersebut berbeda. 
Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah perbedaan pengukuran 
densitas dengan skala Hounsfield Unit pada perangkat lunak terdaftar FDA (bermerk 
iNtuition Terarecon) dengan perangkat lunak tidak terdaftar di FDA (bermerk 
Osirix®lite, dan RadiAnt®) 
Metode dan Bahan: Sebanyak 20 data CT Scan kepala yang memenuhi kriteria inklusi 
dan eksklusi selama periode Januari 2016 sampai Agustus 2016, kemudian scan tanpa 
kontras di analisis komparasinya secara statistik dengan bantuan SPSS 24. 
Hasil: Selisih densitas pengukuran pada 420 titi k antara iNtuition Terarecon® dan 
Osirix®lite pada ganglia basalis kanan 0,68 HU, ganglia basalis kiri 0,93 HU, corona 
radiata kanan 0,14 HU, corona radiata kiri 0,31 HU, cornu anterior ventrikel lateralis 
kanan 0,09 HU, cornu anterior ventrikel lateralis kiri 0,42 HU, pons 0,55 HU . Dan 
iNtuition  Terarecon®   dan  RadiAnt®,  pada  ganglia  basalis  kanan  0,37  HU,  ganglia 
basalis kiri 1,02 HU, corona radiata kanan 0,22 HU, corona radiata kiri 0,01 HU, cornu 
anterior ventrikel lateralis kanan 0,57 HU, cornu anterior ventrikel lateralis kiri 0,32 
HU, pons 0,55 HU. Data terdistribusi normal dan dibandingkan dengan uji komparasi 
independent t-test,  two- tailed  dengan interval kepercayaan 95% dan nilai signifikansi 
> 0,05. 
Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara pengukuran Hounsfield 
Unit perangkat lunak iNtuition Terarecon dengan perangkat lunak Osirix®lite, dan 
RadiAnt® dalam mengukur densitas jaringan otak pada CT Scan kepala tanpa kontras. 
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