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Abstrak 

 

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian : Kusta merupakan penyebab utama 

neuropati perifer di negara berkembang dan kecacatan bermakna di seluruh dunia. 

Studi untuk mengevaluasi gangguan fungsi saraf pada kusta terus dikembangkan,  

baik studi yang membandingkan gangguan sensorik raba antara ballpoint dengan 

monofilamen maupun studi  untuk menentukan sensitifitas dan spesifitas 

pemeriksaan klinis palpasi saraf (PS), monofilamen (MF) dan uji kekuatan otot 

manual / voluntary muscle testing (VMT). Penelitian ini ingin menilai korelasi 

pemeriksaan klinis sederhana (PKS) tanpa uji sensorik raba monofilamen (PKS A) 

dan pemeriksaan klinik sederhana (PKS) dengan penambahan uji sensorik raba 

monofilamen (PKS B) terhadap studi konduksi saraf sensorik sebagai standar 

referensi dan menilai adakah nilai tambah pemeriksaan klinis sederhana B dalam 

deteksi dini neuropati kusta. 

 

Disain : Penelitian ini adalah penelitian potong lintang (cross sectional). 

Subyek penelitian : Penderita kusta tipe MB yang berobat ke RSU Dr.Soetomo 

Surabaya. Kriteria inklusi meliputi penderita kusta tipe MB yang berobat ke 

RSUD Dr.Soetomo Surabaya, dengan tingkat kecacatan 0 dan 1, dan bersedia 
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berpartisipasi dalam penelitian  ini dengan  menandatangani  lembar 

persetujuan penelitian (informed consent). Dan kriteria eksklusi meliputi penderita 

dalam keadaan reaksi kusta atau sedang mendapat pengobatan kortikosteroid dan 

menderita penyakit metabolik atau penyakit yang potensial dapat berakibat 

polineuropati. 

 

Intervensi : Lima belas orang subyek penelitian (rentang umur 13-74 tahun dan 

jenis kelamin laki-laki sebanyak 10 orang (66,7 %) dan perempuan sebanyak 5 

orang (33,3 %) menjalani pemeriksaan  klinis sederhana dengan palpasi saraf, uji 

kekuatan otot manual,  uji sensorik suhu dan uji sensorik monofilamen serta 

pemeriksaan konduksi saraf sensorik. 

Hasil : PKS A dan PKS B mempunyai korelasi positif kuat yang bermakna 

dengan komponen latensi distal dari studi konduksi saraf sensorik, tetapi tidak 

dengan amplitudo. Namun PKS A mempunyai korelasi lebih kuat dengan nilai 

latensi distal sensorik dibanding PKS B. Sedangkan korelasi antara hasil uji 

sensorik monofilamen dengan studi konduksi saraf sensorik menunjukkan korelasi 

positif sedang yang tidak bermakna (α  = 0,05  r = 0,487, p = 0,066) dengan latensi 

distal dan terhadap nilai amplitudo terdapat korelasi positif lemah yang tidak 

bermakna  (α  = 0,05  r = 0,367  p= 0,179). 

Kesimpulan : Hasil ini menunjukkan keterbatasan penggunaaan  monofilamen 

sebagai pemeriksaan tunggal. Penambahan uji monofilamen dalam pemeriksaan 

klinis sederhana tidak memberi nilai tambah dalam deteksi dini neuropati kusta. 

Palpasi saraf menunjukkan kemampuan deteksi gangguan fungsi saraf pada kusta 

yang paling tinggi dalam pemeriksaan klinis sederhana. Namun penelitian ini 
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memiliki keterbatasan karena tidak dilakukan secara double blinded sehingga 

terdapat bias dari hasil pemeriksaan dan belum menggunakan standar 

pemeriksaan suhu kuantitatif  sehingga hasil optimal untuk pemeriksaan ini belum 

dapat dicapai. Sedangkan sensitifitas dan spesifisitas pemeriksaan klinis 

sederhana tidak dinilai karena keterbatasan waktu dan persiapan yang tidak 

memadai. 
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