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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Retinopati diabetika merupakan suatu kelainan pada mata yang menjadi salah 

satu komplikasi terberat dari penyakit diabetes.
1
 Kelainan tersebut tidak hanya 

disebabkan oleh adanya gangguan mikrovaskular, namun juga disebabkan adanya 

gangguan neurologis. Gangguan vaskular dan neurologis dapat terjadi jika 

terdapat gangguan pada eksitasi glutamat, adanya oksidatif stress, dan  

peradangan pada sel saraf.
2
 Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko terjadinya 

retinopati diabetika adalah lamanya seseorang menderita diabetes dan derajat 

kontrol metabolik. Penderita diabetes dengan kontrol gula darah yang kurang baik 

dapat meningkatkan risiko terjadinya retinopati diabetika.
3
 

Penelitian epidemiologi di Amerika, Australia, Eropa dan Asia melaporkan 

bahwa jumlah penderita retinopati diabetika akan meningkat dari yang semula 

berjumlah 100,8 juta pada tahun 2012 akan meningkat menjadi sebesar 154,9 juta 

pada tahun 2030 dengan 30% diantaranya terancam kebutaan.
1
 

Angka kejadian retinopati diabetika terus meningkat seiring dengan 

meningkatnya angka kejadian penderita diabetes melitus. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh The Diabcare Asia menyatakan sebesar 42% penderita diabetes 

melitus di Indonesia mengalami retinopati diabetika dan 6,4% diantaranya 

merupakan retinopati diabetika proliferatif.
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Hampir seluruh penderita yang menyandang diabetes melitus tipe I  selama 20 

tahun juga menyandang  retinopati diabetika, sedangkan pada penderita diabetes 

melitus tipe II ada sebanyak 60% yang menyandang retinopati diabetika.
1
 

Penelitian prevalensi pada tahun 2013 memaparkan angka kejadian retinopati 

diabetika berdasarkan 2 tipe, yaitu retinopati diabetika proliferatif sebesar 18,46%  

dan retinopati diabetika non proliferatif sebesar 22,82%.
4
 

Retinopati diabetika menjadi penyulit penyakit diabetes melitus yang dapat 

mengancam kemampuan penglihatan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya 

perubahan neurodegeneratif di bagian retina mata. Berdasarkan derajat keparahan, 

retinopati diabetika dibagi menjadi 2 tipe. Diawali dengan tipe retinopati diabetika 

non-proliferatif yang merupakan retinopati diabetika dasar yang belum terjadi 

pembentukan pembuluh darah baru dan pada umumnya belum terjadi gangguan 

penglihatan. Kemudian, dilanjutkan dengan tipe kedua yaitu retinopati diabetika 

proliferatif yang ditandai dengan terbentuknya pembuluh darah baru yang 

abnormal. Pembuluh darah baru tersebut bersifat rapuh yang nantinya akan mudah 

ruptur sehingga akan mengancam fungsi penglihatan.
4
 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa ada hubungan penyakit diabetes 

dengan kemampuan dalam penglihatan dan diskriminasi warna.
2,5–9

 Gangguan 

penglihatan dan diskriminasi warna dapat terjadi bersamaan dengan retinopati 

diabetika. Tingkat keparahan gangguan penglihatan dan  diskriminasi warna dapat 

meningkat seiring dengan meningkatnya derajat keparahan retinopati dan adanya 

edem pada makula.
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Hal ini terjadi karena pada retinopati diabetika terdapat penurunan sensitivitas 

retinal dan penipisan fotoreseptor retina yang akan mengganggu kemampuan 

dalam melihat dan mendiskriminasikan warna. Meskipun patomekanisme 

terjadinya gangguan penglihatan warna pada penderita retinopati diabetika belum 

benar-benar dipahami, tetapi beberapa penelitian membuktikan bahwa 

menurunnya saturasi oksigen pada retina akibat gangguan mikrovaskular dapat 

menjadi penyebab penderita retinopati diabetika mengalami gangguan penglihatan  

warna.
5
 

Gangguan penglihatan warna atau buta warna merupakan kelainan pada mata, 

yang terpaut pada kondisi sel-sel retina tidak mampu merespon warna dengan 

semestinya.
11

 Penelitian-penelitian yang dilakukan sejak tahun 1950 oleh 

beberapa investigator termasuk Verriest menunjukkan adanya kecenderungan 

penderita retinopati diabetika mengalami dikromatik tipe tritanopia.
2
 Penderita 

tritanopia, disebut juga buta warna biru-kuning, mengalami gangguan pada axis 

penglihatan warna tritan yang disebabkan oleh hilangnya fotopigmen S-cone.
2,12,13

 

Namun, penelitian terbaru menyatakan bahwa pasien retinopati diabetika 

menderita kelainan pada seluruh axis penglihatan warna, yaitu proton, deutron dan 

tritan.
14

 

Pemeriksaan gangguan penglihatan warna dapat dilakukan dengan beberapa 

cara seperti uji anomaloskop, uji Farnsworth Munsell 100 hue, uji Holmgren, dan 

uji Ishihara.
13

 Alat-alat tersebut sering digunakan untuk mengevaluasi penglihatan 

warna pada penderita diabetes dan penyakit sistemik lainnya. Pemeriksaan ini 

dapat dilakukan untuk mendeteksi tahap awal retinopati.
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Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai skor 

pemeriksaan buta warna pada penderita tahap awal retinopati diabetik non-

proliferatif dan retinopati diabetik proliferatif untuk melihat adanya perbedaan 

yang signifikan sehingga dapat digunakan untuk membedakan derajat retinopati 

diabetika. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan skor buta warna pada pasien Retinopati Diabetika 

Non-proliferatif dan Retinopati Diabetika Proliferatif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis perbedaan skor buta warna pada pasien Retinopati Diabetika 

Non-proliferatif dan Retinopati Diabetika Proliferatif. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Menganalisis skor buta warna pada pasien Retinopati Diabetika Non-

proliferatif. 

2) Menganalisis skor buta warna pada pasien Retinopati Diabetika 

Proliferatif. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
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1) Menambah ilmu pengetahuan mengenai perbedaan skor buta warna pada 

pasien retinopati diabetika non-proliferatif dan retinopati diabetika 

proliferatif. 

2) Memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan dan skrining dalam membedakan retinopati diabetika non-

proliferatif dan retinopati diabetika proliferatif. 

3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perbedaan retinopati 

diabetika non-proliferatif dan retinopati diabetika proliferatif. 

4) Memberikan informasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai skor buta 

warna pada penderita retinopati diabetika non-proliferatif dan retinopati 

diabetika proliferatif. 

 

1.5 Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Mirella G., Claudia 

F., Marcos Lago, 

Mauro Nishi. 2013. 

Early visual changes 

in diabetic patients 

with no retinopathy 

measured by color 

discrimination and 

electroretinography.
14

 

Studi desain penelitian 

kuantitatif pemeriksaan buta 

warna dan fungsi retina 

pada 34 penderita diabetes 

(usia 56 ± 9 tahun) 

dibandingkan dengan 

kelompok kontrol usia yang 

sama dengan full-field 

electroretinography. 

Penderita diabetes 

mengalami gangguan 

pada seluruh axis 

penglihatan warna dan  

abnormalitas pada 

lapisan retina dalam. 
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Tabel 1. Orisinalitas Penelitian (Lanjutan) 

Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Luciana A., Givago S., 

Eliza L., Maira N., 

Anderson R., Liudmila 

O., Francineide P., Luiz 

CS., Maria Cortez. 2014. 

Influence of retinopathy 

on the achromatic and 

chromatic vision of 

patients with type 2 

diabetes.
15

 

Studi desain eksperimental 

pemeriksaan buta warna pada 

27 pasien diabetes tipe 2, 20 

pasien dengan retinopati dan 

15 pasien tanpa retinopati 

dengan menggunakan 

Fransworth-munsell 100 hue. 

Hasil dibandingkan dengan 

grup kontrol serta 

dihubungkan dengan level 

glikemik dan onset penyakit 

diabetes.  

Penderita diabetes 

dengan retinopati 

mengalami 

gangguan buta 

warna yang lebih 

parah dibandingkan 

dengan penderita 

diabetes tanpa 

retinopati.  

 B. E. Wolff , M. A. Bears

eJr., M. E. Schneck, W. 

W. Harrison, S. Barez 

 ,A. J. Adams.2015. Color 

Vision and Neuroretinal 

Function in Diabetes. 
36

 

 

Studi desain penelitian 

kuantitaif pemeriksaan buta 

warna dan funduskopi pada 

37 kontrol 25 pasien diabetes 

melitus tipe 2 tanpa retinopati 

dan 25 dengan retinopati 

dengan menggunakan 

desaturated D-15 colour test. 

Penderita diabetes 

melitus tipe 2 tanpa 

retinopati maupun 

dengan retinopati 

mengalami 

gangguan 

penglihatan dan 

diskriminasi warna. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut adalah 

penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbedaan skor buta warna pada 

mailto:bewolff1@berkeley.edu
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pasien retinopati diabetika non-proliferatif dan retinopati diabetika proliferatif di 

RSUP dr. Kariadi pada tahun 2016. 
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