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ABSTRAK 

Latar Belakang : Keganasan tumor ovarium merupakan penyebab kematian ke 7 

pada wanita oleh kanker setelah kanker payudara, paru,colorectal, leher rahim, 

gaster, liver dan pankreas ( GLOBOCAN, IARC 2018). Mengetahui dan menilai 

karakter keganasan tumor ovarium maupun keganasan di pelvis wanita sangat 

penting sebelum dilakukan rencana cyto-reduction dan berhubungan dengan angka 

harapan hidup 5 tahun pada pasien tersebut ( Stringini, 1996). Pemeriksaan CT scan 

abdomen dengan kontras masih merupakan alat penunjang yang valid dan reliabel 

digunakan untuk menegakkan keganasan tumor ovarium karena memiliki 

sensitivitas dan spesifisitas yang masih baik (Razier ,2011). 

Objektif : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai diagnostik 

pemeriksaan CT scan abdomen dengan kontras pada tumor ovarium di RSUD Dr. 

Soetomo sehingga memberikan manfaat ilmiah maupun klinis. 

Metode : Sampel diambil secara retrospektif melalui raw data CT scan abdomen 

dengan kontras di RSUD dr.Soetomo periode Januari 2017 hingga Desember 2018 

dengan membuat kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan sampel sejumlah 88 dan 

di review oleh divisi female organ Departemen Radiologi FK-Unair-RSUD dr. 

Soetomo secara blind dan menggunakan “tools” ( temuan primer dan tambahan 

keganasan tumor ovarium termodifikasi) kemudian dikorelasikan dengan temuan 

histopatologinya dan dianalisa dengan uji statistik serta dibandingkan dengan tanpa 

“tools”. 

Hasil : Sampel dikelompokan berdasarkan umur, didapatkan distribusi dengan 

rentang 20 tahun dan menunjukan kelompok 41-60 tahun menunjukkan umur 

sampel tumor ovarium terbanyak ( 46,6%) dengan 84,1 % merupakan tumor ganas 

ovarium sesuai hasil histopatologinya. Didominasi oleh keganasan jenis serous, 

mucinous dan endometroid . Didapatkan sensitivitas 93,3%, spesifisitas 64,3%, 

nilai duga positif  93,3%  nilai duga negatif  69,2%,  dan nilai akurasi 89,8% yang 

hasilnya lebih baik dengan menggunakan tools.   

Kesimpulan : Pemeriksaan CT scan abdomen dengan kontras pada tumor ovarium 

di RSUD dr.Soetomo serta dievaluasi menggunakan tools masih memiliki nilai 

diagnostik yang lebih baik dan dapat diandalkan dibandingkan tanpa tools dalam 

menentukan langkah kebijakan dalam penangan tumor ovarium dengan catatan 

diperlukan penelitian yang lebih mendalam terhadap timbulnya pitfalls sehingga 

dapat menambah karakter temuan dalam pencitraan. 

Kata Kunci : CT scan abdomen, Keganasan tumor ovarium , histopatologi 
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