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BAB 5 

PEMBAHASAN DAN SIMPULAN 

 

 

5.1. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

hubungan letak lesi insula terhadap fungsi motorik pasien iskemik stroke. Terdapat 

45 subyek yang terlibat dalam penelitian ini. Kategori jenis kelamin didapatkan 

bahwa jenis kelamin wanita dibandingkan pria memiliki jumlah yang hampir sama 

(22 : 23) dengan fungsi motorik yang lebih baik pada pria dibandingkan wanita 

(24,13 ± 15,792  : 19,36 ± 11,702) namun tidak bermakna secara statistik. Pada suatu 

penelitian yang meneliti outcome pada pasien stroke iskemik akut dengan lesi di 

insula, didapatkan bahwa proporsi laki-laki dan perempuan pada stroke insular 

sama.21 Penelitian lain yang menganalisis hubungan lesi insula dengan fungsi kognitif 

menemukan hasil yang berbeda, yaitu pada 12 pasien dengan stroke pada insula 

didapatkan bahwa presentasi laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita.16 Penelitian 

epidemiologi yang dilakukan di India, didapatkan bahwa insiden stroke pada laki-laki 

lebih tinggi dibandingkan perempuan.25 Hal ini dapat disebabkan perbedaan latar 

belakang serta faktor risiko dari kelompok subyek yang dilakukan penelitian. 

Kategori pendidikan, didapatkan hasil bahwa pendidikan pasien tidak  

memberikan hasil yang signifikan terhadap keluaran motorik pasien stroke iskemik 

fase akut. Penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang sama, yaitu tidak  
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didapatkan hubungan yang signifikan antara pendidikan pasien dengan keluaran 

motorik.63 Hasil yang sama didapatkan pada penelitian ini dimana tidak didapatkan 

hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan perubahan motorik pasien stroke 

iskemik akut.  

Kategori usia, rerata usia yang menderita stroke adalah 55,8 tahun. Penelitian 

lain memiliki hasil yang bervariasi pada rerata usia penderita stroke, pada studi 

epidemiologi di India daerah Mumbai dan Trivandrum diidapatkan rerata usia 

penderita stroke adalah 66-67 tahun namun di daerah Bangalore didapatkan rerata 

usia penderita stroke adalah 54,5 tahun.25 Pada penelitian ini hasil didapatkan sesuai 

dengan data yang didapatkan di daerah Bangalore, India, yaitu rerata usia pasien 

stroke 55 tahun. 

Pada analisis onset didapatkan hasil rerata onset pasien datang adalah 

1,62±1,130 hari (38 jam). Pada penelitian oleh Shelton dkk didapatkan hasil rerata 

pasien datang ke rumah sakit pada onset stroke 43 jam.54 Hal ini berbeda dengan 

penelitian kami dimana kami mendapatkan sebagian besar pasien kami datang pada 

onset 1,62 hari (36 jam). Hal tersebut dapat dikarenakan letak geografis yang berbeda 

dari tempat dilakukan penelitian sebelumnya. 

Kategori sisi lesi didapatkan hasil yang tidak signifikan antara sisi lesi dengan 

keluaran motorik pada pasien stroke. Studi yang dilakukan sebelunya mendapatkan 

hal sama, dimana baik sisi lesi tidak mempunyai hubungan yang bermakna pada 
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keluaran pasien stroke.63 Teori yang dikemukakan oleh Ward mengatakan intaknya 

salah satu hemisfer otak pada pasien stroke akan membantu dalam perbaikan motorik 

pada pasien stroke.64  Penelitian lain didapatkan hasil yang signifikan pada perbaikan 

motorik pasien dengan intaknya girus motorik primer (MI) pada pasien stroke.6 Pada 

penelitian yang kami lakukan, kami mengeksklusi pasien dengan lesi yang bilateral, 

sehingga salah satu sisi hemisfer otak masih intak (terutama pada girus motorik 

primer) berperan dalam perbaikan fungsi motorik pasien stroke iskemik akut. 

Kategori letak lesi insula, didapatkan hasil bahwa letak lesi insula tidak 

berhubungan dengan fungsi motorik secara keseluruhan pada pasien stroke. Pada 

analisis fungsi motorik dari skoring MAS dan dengan pengelompokan fungsi 

ekstremitas atas, bawah dan batang tubuh, didapatkan hasil yang signifikan pada 

fungsi jari-jari tangan (p = 0,038), dan pada kelompok fungsi ekstremitas atas (p = 

0,032). Pada penelitian oleh Jezzini dkk yang memetakan beberapa fungsi pada 

bagian dari insula, didapatkan bahwa bagian dorsokaudal dari insula 

mempresentasikan pengaturan gerak pada mulut, wajah dan pergerakan tangan.64 

Terdapat teori yang mengatakan bahwa bagian posterior dari insula mempunyai 

koneksi pada area motorik tambahan dan juga area motorik primer pada girus 

presentralis dimana pada penelitian lain dikemukakan adanya hubungan antara area 

motorik tambahan dengan fungsi menggenggam65,66 Pada penelitian ini didapatkan 

hubungan yang bermakna antara lesi pada insula dengan fungsi tangan dan fungsi 

ekstremitas atas. Pada penelitian lain didapatkan hal yang serupa yaitu didapatkan 
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peningkatan aliran darah pada insula saat probandus melakukan gerakan oposisi jari 

tangan dan fleksi bahu.9 Pada penelitian ini kelompok subyek yang memiliki lesi pada 

insula juga terdapat lesi pada area lain (lesi insula campuran dan hanya 1 subyek yang 

memiliki lesi insula murni (lesi hanya pada insula) sehingga pada penilaian fungsi 

motorik pada fungsi yang lain tidak didapatkan hasil yang bermakna. 

Pada analisis fungsi motorik dengan lesi pada M4, didapatkan hasil bahwa lesi 

pada M4 tidak mempunyai hubungan pada fungsi motorik secara keseluruhan pada 

pasien stroke iskemik (skor MAS), namun pada analisis pada setiap fungsi 

motoriknya, didapatkan hasil yang signifikan pada semua penilaian fungsi motorik 

(p<0,05) ,termasuk penilaian fungsi motorik secara kelompok, yaitu pada ekstremitas 

atas (p = 0,005), ekstremitas bawah (p = 0,012) dan batang tubuh (p = 0,009). Area 

M4 pada penilaian ASPECTS mencakup girus motorik primer sehingga lesi pada area 

ini akan mempengaruhi fungsi motorik pada pasien stroke.5,7 Pada penelitian ini 

didapatkan hasil yang sesuai, yaitu terdapat hubungan yang bermakna antara lesi pada 

area M4 dengan fungsi motorik pada penderita stroke iskemik akut. 

Analisis pada kategori legi M1, didapatkan hasil yang bermakna (p<0,05) 

pada pemeriksaan fungsi motorik pada hampir semua poin, kecuali pada poin 2 yang 

menilai kestabilan pasien saat duduk (p = 0,060). Area M1 merupakan area yang 

mencakup area motorik primer yang terletak di inferior dari area M5, sehingga 

mempengaruhi fungsi motorik pada penderita stroke. 
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Pada analisis logistik regresi pada variabel-variabel bebas, yaitu lesi insula, 

lesi pada M1 dan lesi pada M4 dengan variabel tergantung adalah fungsi motorik 

pada jari-jari tangan, digunakan cut off point pada poin 8 adalah 1,2 sesuai dengan 

rerata yang didapatkan pada penelitian sebelumnya.60.67 Pada analisis tahap pertama, 

ketiga variabel bebas tidak memiliki hasil yang bermakna terhadap fungsi motorik 

dari fungsi motorik jari-jari tangan. Pada penelitian ini pasien dengan lesi insula yang 

dimasukkan dalam criteria inklusi merupakan pasien dengan lesi insula campuran 

(terdapat lesi di daerah lain) dan hanya 1 pasien dengan lesi insula murni, sehingga 

dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

 

5.2. Simpulan 

1. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

usia dan onset stroke dengan fungsi motorik pasien stroke iskemik akut. 

2. Terdapat fungsi motorik ekstremitas atas yang lebih buruk pada pasien 

stroke iskemik akut dengan lesi insula dimana pada pasien yang memiliki 

lesi di insula memiliki risiko 1,511 kali lebih besar untuk mendapatkan 

skor fungsi motorik jari-jari tangan kurang dari 1,2 dibandingkan dengan 

pesien tanpa lesi insula. 

3. Tidak terdapat hubungan letak lesi insula dengan fungsi motorik untuk 

ekstremitas bawah pada pasien stroke iskemik akut. 
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4. Tidak terdapat hubungan letak lesi insula dengan fungsi motorik secara 

keseluruhan pada pasien stroke iskemik akut. 

5. Tidak terdapat hubungan letak sisi lesi dengan fungsi motorik pada pasien 

stroke iskemik akut. 

6. Pasien stroke iskemik akut dengan lesi pada M1 memiliki risiko 5,113 

kali untuk fungsi motorik jari-jari tangan yang lebih buruk dibandingkan 

pada pasien dengan lesi bukan pada M1. 

7. Pasien stroke iskemik akut dengan lesi pada M4 memiliki risiko 2,095 

kali untuk fungsi motorik jari-jari tangan yang lebih buruk dibandingkan 

pada pasien dengan lesi bukan pada M4. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini tidak menghubungkan pasien dengan lesi insula 

murni (lesi hanya pada insula), namun hanya membandingkan lesi insula 

campuran (lesi insula kombinasi dengan lesi di area yang lain) dengan lesi di 

area yang lain. 

 

5.4.     Saran 

Penelitian selanjutnya dapat menghubungkan lesi insula murni dengan 

fungsi motorik pada pasien dengan stroke iskemik akut. 

 


