
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Katarak adalah setiap keeruhan pada lensa yang dapat terjadi akibat 

hidrasi (penambahan cairan) lensa, denaturasi protein lensa atau akibat kedua-

duanya yang disebabkan oleh berbagai keadaan.
1
 Katarak dapat menyebabkan 

berbagai komplikasi bahkan sampai menyebabkan kebutaan. Prevalensi kebutaan 

di dunia sebesar 0,7% dengan penyebab katarak 39%, kelainan refraksi 18% dan 

glaukoma 10%.
2
 Di Indonesia, prevalensi kebutaan lebih tinggi mencapai 0,9%.

3
 

Penyebab utama kebutaan adalah katarak (0,78%), glaukoma (0,20%), kelainan 

refraksi (0,14%), dan penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan lanjut usia 

(0,38%). 
4
 

Jenis katarak yang paling sering terjadi adalah katarak senilis. Katarak 

senilis merupakan kekeruhan lensa yang terjadi pada usia diatas 40 tahun.
5, 6 

Prevalensi nasional katarak pada penduduk usia 45-54 tahun adalah sebesar 1,4%, 

usia 55-64 tahun sebesar 3,2%, usia 65-74 tahun sebesar 5,5% dan usia 75 tahun 

keatas sebesar 7,6%.
3
 Pada usia lanjut banyak terjadi perubahan pada lensa mata, 

antara lain peningkatan massa dan ketebalan lensa serta penurunan daya 

akomodasi. Hal tersebut yang mengakibatkan semakin tingginya kejadian katarak 

pada usia lanjut.
7
 

Terapi definitif katarak pada dasarnya adalah melalui tindakan 

pembedahan yang bertujuan untuk memperbaiki tajam penglihatan pasien. Teknik 
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pembedahan katarak antara lain ekstraksi katarak intra kapsuler (EKIK), ekstraksi 

katarak ekstra kapsuler (EKEK), dan yang sering digunakan adalah 

fakoemulsifikasi. Namun, dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan faktor-

faktor yang dapat mempersulit tindakan, mempengaruhi hasil operasi maupun 

faktor yang dapat meningkatkan risiko timbulnya komplikasi. Salah satu faktor 

yang perlu diperhatikan adalah adanya kelainan refraksi, yaitu miopia. 
7, 8

 

Operasi katarak pada pasien dengan miopia, terutama miopia derajat 

tinggi mempunyai kesulitan tersendiri, antara lain kemungkinan fluktuasi dari 

kedalaman bilik mata depan, kesulitan perhitungan kekuatan lensa yang akan 

diimplan dan meningkatnya risiko ablasio retina.
7, 9, 10

 Penelitian di Taiwan pada 

tahun 2002 menunjukkan adanya hubungan antara usia dan panjang aksial bola 

mata pada pasien miopia tinggi dengan best-corrected visual acuity (BCVA), 

dimana semakin rendah usia dan semakin pendek panjang aksial bola mata, maka 

akan menghasilkan tajam penglihatan yang lebih baik.
11

 Sementara penelitian di 

Korea pada tahun 2011 menunjukkan adanya hubungan antara prognosis visual 

pada pasien katarak dengan miopia derajat tinggi pascaoperasi katarak dengan 

retinal myopic degeneration. Selain itu, tajam penglihatan dua bulan pascaoperasi 

berkorelasi negatif dengan panjang aksial bola mata. 
8
 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengetahui dan 

menganalisis perbedaan tajam penglihatan pascaoperasi fakoemulsifikasi pada 

pasien katarak senilis tanpa miopia dan dengan miopia derajat tinggi di Indonesia. 
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1.2 Masalah Penelitian 

Apakah terdapat perbedaan tajam penglihatan pascaoperasi 

fakoemulsifikasi antara pasien katarak senilis tanpa miopia dengan miopia derajat 

tinggi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan tajam penglihatan pascaoperasi fakoemulsifikasi 

antara pasien katarak senilis tanpa miopia dengan miopia derajat tinggi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Menganalisis tajam penglihatan pascaoperasi fakoemulsifikasi pada pasien 

katarak senilis tanpa miopia. 

2) Menganalisis tajam penglihatan pascaoperasi fakoemulsifikasi pada pasien 

katarak senilis dengan miopia derajat tinggi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Mengetahui perbedaan tajam penglihatan pascaoperasi fakoemulsifikasi 

antara pasien katarak senilis tanpa miopia dengan miopia derajat tinggi 

sehingga dapat menjadi masukan dalam pengelolaan katarak senilis, 

khususnya dengan miopia derajat tinggi. 

2) Menjadi bahan kajian dalam penelitian selanjutnya, khususnya penelitian 

tentang tajam penglihatan pascaoperasi fakoemulsifikasi pada pasien 

katarak senilis. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Orisinalitas Metode Penelitian Hasil 

1 Akar, Serpil, et al. 

Phacoemulsification 

in High Miopia. 

Saudi Med J. 

2010;31(10): 1141-

1145 

Waktu : Januari 1998-Juli 

2008 

Tempat: Beyoglu 

Education and Research 

Eye Hospital, Istanbul, 

Turki 

Sampel: Pasien katarak 

dengan miopia tinggi yang 

menjalani 

fakoemulsifikasi dengan 

implantasi IOL. 

Jenis penelitian: studi 

retrospektif  

 

Pasien miopia tinggi 

mengalami 

pertambahan BCVA 

secara signifikan. 

Usia pasien dan 

panjang aksial bola 

mata pada pasien 

miopia derajat tinggi 

tidak memiliki 

korelasi dengan 

BCVA pascaoperasi. 

 

2 Jeon, Sohee, Kim, 

Seung Hyun. 

Clinical 

Characteristics and 

Outcomes of 

Cataract Surgery in 

Highly Myopic 

Koreans. Korean 

Journal of 

Ophtamology. 

2011;25(2):84-9 

 

Waktu: 2006-2011 

Tempat: St. Mary’s 

Hospital, Seoul, Korea 

Sampel: Pasien katarak 

dengan miopia tinggi dan 

tanpa miopia yang 

menjalani fakoemulsifiasi 

dan implantasi IOL 

posterior. 

Jenis penelitian: studi 

kasus kontrol komparatif 

retrospektif  

BCVA pascaoperasi 

menunjukkan 

korelasi negatif yang 

bermakna dengan 

panjang aksial bola 

mata pada pasien 

miopia tinggi. 
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No Orisinalitas Metode Penelitian Hasil 

3 Wan-Chen Ku, et al. 

Cataract Extraction 

in High Myopic 

Eyes. Chang Gung 

Medical Journal. 

2002;25(5):315-20. 

Waktu :1990-1999 

Tempat: Chang Gung 

Memorial Hospital 

Keelung 

Sampel: Pasien katarak 

dengan miopia tinggi yang 

menjalani EKEK atau 

fakoemulsifikasi, dengan 

dan tanpa implantasi IOL 

Jenis penelitian : studi 

retrospektif  

Pada pasien miopia 

tinggi dengan usia 

lebih muda dan 

panjang aksial bola 

mata lebih pendek 

mempunyai tajam  

penglihatan yang 

lebih baik 

 

Berdasarkan keaslian penelitian tersebut, penelitian ini dikatakan berbeda 

dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

observasional analitik dengan rancangan belah lintang. Variabel bebas pada 

penelitian ini adalah status miopia tinggi dan tanpa miopia pada pasien katarak 

senilis serta variabel terikat adalah tajam penglihatan pascaoperasi 

fakoemulsifikasi. Selain itu obyek penelitian yang digunakan adalah pasien 

katarak senilis dengan miopia derajat tinggi dan tanpa miopia yang menjalani 

operasi fakoemulsifikasi di RS dr. Kariadi, RSU William Booth dan Candi Eye 

Center Semarang pada bulan Januari 2012 – April 2014.  

 

  


