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BAB 5 

PEMBAHASAN 

 

         Subjek penelitian adalah 62 pasien pasca stroke iskemik. Variabel 

independen adalah asupan lemak, yang terdiri dari asupan lemak total, SFA, 

MUFA, PUFA dan kolesterol. Variabel dependen adalah ketebalan tunika intima-

media (IMT) a. karotis interna.  

        IMT karotis merupakan marker terjadinya aterosklerosis awal dan 

merupakan refleksi aterosklerosis secara umum. Penelitian ini mendapatkan rerata 

IMT arteri karotis interna adalah 0,86 +0,27 mm.  IMT abnormal terdapat pada 25 

orang (40,3%). Hal ini hampir sesuai dengan temuan terdahulu bahwa penyebab 

terbanyak stroke iskemik adalah aterosklerosis, dan Asia jumlahnya berkisar 20-

60 %. 11,12,13  

       Karakteristik jenis kelamin menunjukkan laki-laki lebih banyak daripada 

perempuan. Hal ini terjadi karena dasar penetapan sampel dengan metode 

consecutive sampling berdasarkan pasien yang datang dan memenuhi kriteria, 

tanpa mempertimbangkan perbandingan yang seimbang antara laki-laki dan 

wanita.    

        Usia subjek pada penelitian ini  kurang lebih sama dengan penelitian 

epidemiologi stroke sebelumnya. Rerata usia pada penelitian ini adalah 58,7+7,1 

tahun. Usia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya aterosklerosis dan 

stroke. Risiko aterosklerosis dan stroke bertambah dengan bertambahnya umur, 

risiko tersebut meningkat setelah umur 55 tahun. Subjek yang ikut dalam 
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penelitian ini sebagian besar berusia di bawah 55 tahun (67,3%). Rerata yang >55 

tahun disebabkan oleh sebagian subjek berusia lanjut, dimana usia tertinggi 

mencapai 77 tahun. Pada uji hubungan antara usia dengan IMT a. karotis interna, 

didapatkan hubungan yang bermakna (p=0,005), dengan  RP= 6,233 (95 % CI : 

1,586-24,497). Artinya pada seseorang dengan usia > 55 tahun mempunyai 

kecenderungan 6,233 kali untuk mengalami penebalan tunika intima-media a. 

karotis interna dibandingkan dengan yang berusia ≤ 55 tahun. Hal ini sesuai 

dengan temuan sebelumnya yang mengatakan bahwa semakin bertambahnya usia 

merupakan faktor risiko aterosklerosis. 

         Kelompok terbesar pada karakteristik pendidikan, adalah SMA (48,4%), dan 

bila ditambah dengan yang berpendidikan Perguruan Tinggi (35,5%), kedua 

kelompok ini mencapai jumlah mayoritas (83,9%). Pada karakteristik pekerjaan, 

kelompok terbesar adalah pensiunan PNS/ TNI/ Polri (43,5%), kemudian 

kelompok PNS/TNI/ Polri (29,0%). Hal ini kemungkinan karena  stroke banyak 

terjadi pada usia relatif tua yang penderita umumnya sudah pensiun dari 

pekerjaan, atau masih menjadi pegawai dan hampir mencapai usia pensiun.  

Jarak waktu dari onset stroke, yang terpendek adalah 7 bulan dan terlama 60 

bulan, dan dengan jarak waktu tersebut diharapkan keadaan IMT a. karotis interna 

dapat diamati, dan dapat dianalisis. Jarak waktu dari onset stroke berhubungan 

bermakna dengan IMT a. karotis interna  (p=0,003) dengan RP = 5,002 (1,675-

16,154, 95 % CI); subjek dengan jarak waktu dari onset stroke yang lebih lama 

(>24 bulan ) mempunyai kecenderungan 5,002 kali untuk mengalami penebalan 

tunika intima-media a. karotis interna dibanding seseorang yang jarak waktu dari 
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onsetnya lebih pendek (≤24 bulan). Hal ini kemungkinan karena pada kasus 

stroke, sering disertai adanya berbagai faktor risiko ( DM, dislipidemia, 

hipertensi, dan faktor risiko lainnya) yang juga menjadi faktor risiko 

aterosklerosis (penebalan pada IMT), sehingga semakin lama terdapat faktor 

risiko tersebut, efek terhadap pembuluh darah kemungkinan juga makin besar, 

meskipun dilakukan terapi pengendalian faktor risiko ini.   

          Status  merokok didapatkan pada 24 (38,7%) subjek dan 12 orang (50 %) 

dari perokok ini mengalami penebalan tunika intima. Risiko pada perokok lebih 

 tinggi daripada bukan perokok. Merokok merupakan salah satu faktor risiko 

terjadinya aterosklerosis, 16,29,44  tetapi pada penelitian ini tidak didapatkan adanya 

hubungan yang bermakna antara merokok dengan penebalan pada IMT sebagai 

tanda aterosklerosis, RP = 1,923(0,677-5.461). Hal ini kemungkinan karena lama 

merokok berperan penting dalam kejadian aterosklerosis, tetapi dalam penelitian 

ini tidak ada data mengenai lamanya merokok pada pasien perokok. Meski secara 

statistik tidak bermakna, tetapi subjek dengan status merokok mempunyai 

kecenderungan hampir 2 X (1,923) untuk mengalami penebalan tunika intima-

media (IMT) a. karotis interna dibandingkan dengan yang tidak mempunyai status 

merokok.  

        Tekanan darah  merupakan faktor risiko penting untuk aterosklerosis 

serebral. Sebagian besar subjek mempunyai status hipertensi (87,1%) dan 22 

orang (35,5 %) subjek di antaranya mengalami penebalan pada IMT. Hal ini 

sesuai  literatur yang menyebutkan bahwa hipertensi  merupakan faktor risiko 

vaskuler yang paling banyak pada penderita stroke iskemik baik berdiri sendiri 
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maupun bergabung dengan faktor risiko lainnya.16,29,44,45 Dalam penelitian ini, 

secara statistik tidak didapatkan adanya hubungan yang bermakna antara status 

hipertensi dengan IMT a. karotis interna (p= 0,351), karena sebagian besar subjek 

menderita hipertensi.  

        Status DM ditemukan pada 19 orang (30,6%) subjek dan hanya 6 (9,7 %) 

subjek yang mengalami penebalan tunika intima-media. Penelitian sebelumnya 

menyebutkan bahwa DM telah terbukti sebagai faktor risiko untuk semua 

manifestasi klinik penyakit vaskuler, termasuk aterosklerosis dan stroke.16,29,44 

Dalam penelitian ini tidak terdapat asosiasi yang bermakna antara status DM 

dengan penebalan tunika intima-media sebagai tanda aterosklerosis arteri karotis 

interna, kemungkinan karena lamanya menderita DM berbeda pada masing-

masing subjek dan dalam penelitian ini tidak diambil data mengenai lamanya 

menderita DM.  Rerata GD puasa sebesar 112,60+48,99 gr/dl, dan GD 2 jam PP 

sebesar 157,69+63,50 gr/dl.  Analisis yang dilakukan pada kadar GD puasa dan 

GD 2 jam  post prandial, didapatkan hasil tidak terdapat hubungan antara kedua 

hal tersebut dengan IMT a. karotis interna, dimungkinkan karena variabel gula 

darah adalah pemeriksaan sesaat dan tidak dapat menggambarkan keadaan gula 

darah dalam jangka panjang.  

          Hasil pemeriksaan HbA1c diharapkan dapat memberikan gambaran gula 

darah pasien pada jangka waktu relatif lama (3 bulan).   Rerata HbA1c sebesar 

5,56 + 1,03 %. Sepuluh subjek  (16,1 %) dengan nilai HbA1c > 6,5% dan 

semuanya menderita DM, dan 52 orang  (83,9%) dengan HbA1c ≤6,5%.  Pada 

analisis statistik tidak didapatkan hubungan bermakna antara HbA1c dengan IMT 



61 
 

a. karotis interna (r=0,064, p=0,622). Hal ini kemungkinan karena pengambilan 

data yang hanya sekali, baik data tentang parameter status DM maupun IMT, juga 

adanya perubahan pada pola hidup (termasuk diet makanan) maupun 

pengendalian DM dengan obat. Semua pasien dengan status DM mendapat obat 

per oral untuk pengendalian gula darah. 

        Dislipidemia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya aterosklerosis 

intrakranial dan stroke.16,29,44,45 Sebagian besar subjek mempunyai status 

dislipidemia (46 orang; 74,4 %) dan 18 orang (29%) subjek mengalami penebalan 

pada IMT.  Secara statistik, tidak ada hubungan bermakna antara status 

dislipidemia dengan IMT arteri karotis interna (p=0,590). Hal ini kemungkinan 

karena pengukuran dan penentuan dislipidemia serta IMT hanya dilakukan sekali. 

Sebagian besar subjek menderita dislipidemia, dan tidak ada data mengenai lama 

menderita dislipidemia. Setiap penderita dislipidemia mengkonsumsi obat 

lipodemik dan kemungkinan besar mengalami perubahan gaya hidup pasca stroke.  

Hal-hal di atas dapat mempengaruhi perubahan pada IMT. 

         Obesitas merupakan salah satu faktor risiko terjadinya aterosklerosis 

maupun stroke. 17,18,58,59  Obesitas pada 23 subjek (37,1%), dan 10 subjek (16,1%) 

dengan obesitas mengalami penebalan pada IMT, tetapi tidak didapatkan adanya 

hubungan yang bermakna antara obesitas dengan IMT arteri karotis interna, 

kemungkinan karena nilai BMI pada subjek dapat berbeda dari waktu ke waktu. 

Data BMI sewaktu menderita serangan stroke tidak ada, sehingga tidak diketahui 

apakah terjadi perubahan BMI sejak terkena stroke. Mavri A, dkk  meneliti 

hubungan aterosklerosis karotis (pengukuran IMT) dan efek dari penurunan berat 
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badan,  perubahan IMT berhubungan secara independen dan signifikan dengan  

perubahan BMI, rasio LDL / HDL kolesterol, dan plasminogen activator 

inhibitor-1 (PAI-1). \66 

         Absorbsi lemak pada saluran pencernaan dipengaruhi oleh diet serat. Diet 

tinggi serat berhubungan dengan penurunan kolesterol total dan LDL, juga 

memperbaiki toleransi glukosa, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. 60 

Pada penelitian ini, rerata asupan serat sebesar 11,7 +4,9. Rerata ini lebih rendah 

dari anjuran WHO tentang diet serat ideal > 25 gram perhari. Jumlah asupan serat 

pada subjek relatif homogen, dimana pada 60 orang (96,8%) kurang dari anjuran, 

sehingga tidak didapatkan hubungan bermakna dengan IMT a. karotis interna. Hal 

ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi tentang pentingnya diet serat, 

baik pada subjek maupun yang menyediakan diet untuk subjek. Asupan serat yang 

rendah dapat memperburuk dislipidemia dan perburukan pada DM dan 

meningkatnya risiko aterosklerosis dan penyakit vaskuler lain. 

         Asupan lemak merupakan faktor risiko penyakit vaskuler. Asupan lemak 

yang baik berperan penting dalam pengendalian kadar lemak plasma darah, yang 

akan menurunkan risiko progresifitas aterosklerosis, stroke dan komplikasi 

kardiovaskuler lainnya. Penelitian tentang hubungan antara asupan lemak 

(mencakup berbagai jenis lemak seperti SFA, MUFA, PUFA, lemak trans, 

maupun lemak total itu sendiri) dengan aterosklerosis (dengan parameter IMT) 

dan stroke telah banyak dilakukan..17,18,19  

         Asupan lemak merupakan variabel yang terdiri dari asupan lemak total, 

SFA, MUFA, PUFA dan kolesterol asupan. Lemak trans tidak diteliti karena 
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sulitnya dilakukan pengukuran dibanding jenis lemak lain. Setiap gram komponen 

lemak ini menghasilkan 9 kalori per gram.67 Alat untuk pengukuran asupan lemak 

adalah FFQ semikuantitatif. Meskipun pengukuran hanya sekali, tetapi diharapkan 

dapat menggambarkan pola konsumsi makanan dari subjek dalam jangka 

panjang.55  

          Subjek adalah pasien pasca stroke iskemik. Berdasarkan konsep health 

belief model, setelah pasien menderita suatu penyakit, terutama penyakit berat, 

pasien akan mempersepsi hal tersebut, dengan berbagai faktor yang 

mempengaruhinya, dan kemudian merubah cara pandang dan perilakunya dalam 

menyikapi penyakit tersebut. Pasien pasca stroke iskemik secara umum juga akan 

mengubah persepsi dan perilakunya, termasuk pola asupan/ diet makanan dan 

pengendalian faktor risiko lain.61   

         Asupan lemak yang berhubungan dengan IMT a. karotis interna adalah 

asupan lemak total (p=0,011, RP: 3,923; CI 95 %: 1,335-11,527). Seseorang 

dengan asupan lemak total >30%, berisiko 3,923 kali mengalami penebalan pada 

IMT a. karotis interna daripada dengan asupan ≤30 tahun. Rerata asupan lemak 

total adalah 50,7 + 17,1 gram per hari. Penelitian Boden-Albala B dkk, menilai 

hubungan antara 142 kasus iskemik stroke dengan asupan total lemak (dengan 

FFQ), dan dengan pengendalian faktor perancu, didapatkan bahwa asupan total 

lemak >65 gram per hari berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya 

stroke iskemik (HR 1.6, 95% CI 1.2–2.3). 21  Rerata persentase asupan lemak total 

terhadap total energi adalah 29,8 + 8,8 %, sedikit di bawah batas nilai yang 

dianjurkan (30%).  
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Asupan SFA tidak berhubungan bermakna dengan IMT a. karotis interna 

(p=0,49; RP: 0,538; 95% CI: 0,187-1,552). Rerata asupan SFA adalah 14,6 + 

6,8%,  lebih tinggi dibanding batas yang dianjurkan (10%). Kemungkinan hal ini 

karena pasien kurang memahami tentang makanan yang mengandung SFA, atau 

karena kebiasaan asupan makanan sebelumnya yang tetap diteruskan meski sudah 

menderita stroke. Hal ini dapat menjadi faktor risiko terjadinya gangguan vaskuler 

di masa datang.  

Asupan PUFA ini tidak berhubungan bermakna dengan IMT a. karotis 

interna (p=0,189; RP=0,189; CI 95% 0,161-1,445). Rerata asupan PUFA adalah 

4,3 + 2,4 %, di bawah nilai yang dianjurkan (6%). Dengan meningkatkan asupan 

PUFA di atas nilai yang dianjurkan diharapkan dapat bersifat protektif terhadap 

kemungkinan terjadinya gangguan vaskuler selanjutnya.    

Rerata asupan MUFA sebesar 5,0 + 2,0 %. Asupan relatif homogen, 

sebagian besar melebihi anjuran (≥ 2 %), yaitu pada 60 orang (96,8 %), dan tidak  

berhubungan bermakna dengan IMT a. karotis interna.  Asupan MUFA yang 

tinggi, diharapkan bersifat protektif terhadap kemungkinan gangguan vaskuler 

selanjutnya, yaitu memburuknya aterosklerosis dan serangan stroke ulang.  

Rerata asupan kolesterol sebesar 171,9+91,3 mg/hari. Asupan ini juga 

menunjukkan pola yang relatif homogen, dimana sebagian besar subjek (88,7%) 

dengan asupan kolesterol sesuai anjuran (< 300 mg/hari), dan tidak berhubungan 

secara signifikan dengan IMT a. karotis interna.  

Ketiadaan hubungan yang bermakna antara variabel SFA, MUFA, PUFA, 

dan kolesterol dengan IMT ini dapat pula disebabkan karena pengambilan data 
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asupan makanan dan pengukuran IMT hanya dilakukan sekali, tidak diketahui 

bagaimana pola asupan makanan dan kondisi IMT ketika terkena stroke, sehingga 

hubungan jangka panjang tidak dapat dievaluasi. 

Penelitian terdahulu umumnya menggunakan metode kohort, sehingga dapat 

menggambarkan hubungan asupan lemak dengan IMT dan penyakit kejadian 

vaskuler lain (termasuk stroke) dalam jangka panjang. Wolfe MS, dkk 

mendapatkan  pada monyet Afrika dengan konsumsi tinggi PUFA kurang 

mengalami aterosklerosis (ukuran IMT) secara signifikan dibanding yang 

mengkonsumsi SFA.22  Tell dkk, mendapatkan bahwa lemak hewani, SFA, 

MUFA, dan kolesterol berkorelasi positif dengan aterosklerosis karotis 

(pengukuran IMT), sedangkan lemak nabati dan PUFA berkorelasi sebaliknya. 27 

    Penelitian Merchant AT dkk, mendapatkan konsumsi tinggi SFA dan lemak 

trans (diukur dengan FFQ) secara independen berhubungan dengan peningkatan 

aterosklerosis subklinikal (IMT). Asupan  PUFA dan MUFA, kolesterol serta  

lemak total tidak berhubungan dengan IMT. 24  

      He K dkk, melakukan penelitian selama 14 tahun follow up dari subjek 

yang sebelumnya sehat. Terjadi 455 kasus stroke iskemik, dengan pengendalian 

variabel perancu, tidak didapatkan hasil baik jumlah maupun jenis diet lemak 

(lemak total, lemak hewani, SFA, MUFA, PUFA, lemak trans dan kolesterol diet) 

yang berhubungan dengan kejadian stroke pada laki-laki. 25 

          Variabel diteliti yang diduga berhubungan dengan IMT a. karotis interna 

(variabel independen maupun perancu), dan yang dari penghitungan statistik 

mempunyai nilai  p<0,25; kemudian dilakukan analisis multivariat dengan  
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metode regresi logistik. Variabel tersebut adalah asupan lemak total (p=0,011), 

SFA (p=0,249) dan PUFA (p=0,189), usia subjek (p=0,005), status merokok 

(p=0,217) dan jarak waktu dari onset stroke (p=0,003). Dari analisis regresi 

logistik : usia, jarak waktu dari onset stroke, asupan lemak total dan SFA, secara 

bersama-sama berhubungan dengan penebalan pada IMT a. karotis interna, dan 

memberikan kontribusi sebesar 49,5%. Dari tabel 11, rasio prevalensi (RP) 

tertinggi adalah variabel usia (9,225; p=0,13), Seseorang pada kelompok usia >55 

tahun mempunyai kecenderungan 9,225 kali untuk mengalami penebalan pada 

tunika intima-media (IMT) a. karotis interna dibanding yang berusia ≤ 55 tahun.  

RP asupan lemak total sebesar 8,941 (p=0,04),  seseorang dengan asupan 

lemak total >30 % dari asupan kalori total, mempunyai resiko 8,941 kali 

mengalami penebalan IMT dibanding dengan yang asupan lemak totalnya  ≤30%. 

RP untuk jarak waktu dari onset stroke sebesar 3,852 ( p=0,48), seseorang dengan 

jarak waktu dari onset stroke >24 bulan mempunyai resiko 6,756 kali mengalami 

penebalan IMT dibanding yang mengalami stroke ≤ 24 bulan. Asupan SFA 

dengan RP= 0,251 (p=0,059 ), tidak memberikan kontribusi bermakna pada IMT.  

Beberapa hal penting sehubungan dengan faktor risiko stroke maupun 

aterosklerosis yang didapatkan pada penelitian ini:  

1. Subjek dengan asupan lemak total melebihi anjuran sebanyak 48,4% 

2. Sebagian besar subjek dengan asupan SFA melebihi anjuran (64,5 %) 

3. Subjek dengan asupan PUFA kurang dari anjuran sebanyak 69,4 % 

4. Subjek dengan asupan kolesterol melebihi anjuran sebanyak 11,4% 

5. Sebagian besar subjek dengan status hipertensi (87,1 %) 
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6. Status merokok didapatkan pada 38,7 % subjek 

7. Sebagian besar subjek dengan status dislipidemia (74,4 %) 

8. Status DM didapatkan pada 30,6 % subjek 

9. Sebagian besar subjek dengan asupan serat rendah (96,8 %) 

Berbagai faktor risiko di atas memerlukan penanganan terpadu. Penanganan 

ini berupa terapi medikamentosa maupun non medikamentosa sesuai indikasi, 

dengan perubahan gaya hidup, termasuk pola makan, serta adanya komunikasi, 

informasi, dan edukasi terhadap subjek yang merupakan penderita stroke, sebagai 

upaya mencegah perburukan klinik, aterosklerosis, dan  stroke ulang.  

Berbagai analisis telah dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang 

berhubungan maupun tidak berhubungan dengan IMT a. karotis interna, dan 

beberapa keterbatasan pada penelitian ini adalah: 

1. Jenis penelitian cross sectional, data diambil dari satu kali pengukuran, 

tidak selalu dapat menggambarkan suatu hubungan dalam jangka panjang   

2. Beberapa karakteristik sampel homogen. 

3. Tidak didapatkan data lama subjek mempunyai faktor risiko seperti 

merokok, DM, hipertensi, dislipidemia, dan obesitas 

4. Pengambilan data asupan makanan dengan metode FFQ semikuantitatif, 

mempunyai kekurangan, diantaranya  recall bias, dan underestimate atau 

overestimate terhadap ukuran rumah tangga asupan makanan subjek. FFQ 

juga tidak dapat menilai asupan karbohidrat sederhana, glycemic index, 

glycemic load dan asupan antioksidan tertentu, yang kemungkinan 

berhubungan dengan proses penebalan di tunika intima-media arteri. 
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5. Subjek penelitian ini hanya dari poliklinik saraf RSUP Dr.Kariadi, belum 

bisa menggambarkan populasi pasca stroke iskemik, sebagian besar faktor 

risiko telah terkendali dengan pengobatan rutin dan perubahan gaya hidup 

subjek pasca stroke. 

6. Pengendalian faktor risiko DM, dislipidemia, hipertensi, dan faktor risiko 

lain pada subjek dengan penggunaan obat, dapat mempengaruhi hasil 

penelitian, macam dan lama penggunaan obat tidak dianalisis karena data 

tentang hal tersebut tidak tersedia. 

 

 
 
 
  


