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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Retinopati Diabetika 

2.1.1 Definisi Retinopati Diabetika 

 Retinopati diabetika merupakan kelainan pada retina mata yang 

disebabkan oleh adanya gangguan pada vaskular maupun saraf. Kelainan ini 

merupakan komplikasi akibat penyakit diabetes melitus yang sudah berlangsung 

lama, ditandai dengan adanya aneurisma mata, melebarnya vena, perdarahan dan 

eksudat lemak.
16–19

  

2.1.2 Patogenesis Retinopati Diabetika 

Penyebab pasti dari kelainan mikrovaskular diabetika belum diketahui 

secara pasti. Namun, kondisi hiperglikemia dalam rentang waktu tertentu 

dipercayai dapat mempengaruhi perubahan secara biokimiawi dan fisiologi yang 

dapat merusak endotel pembuluh darah. Adanya perubahan pada kapiler retina 

termasuk kehilangan perisit dan penebalan membran basal, oklusi pada kapiler, 

non-perfusi retina, serta dekompensasi dari lapisan pembatas endotel dapat 

menyebabkan terjadinya kebocoran serum dan edem pada makula.
19,20

 

 Kondisi hiperglikemia kronik mempengaruhi perubahan patologis pada 

retinopati diabetika dalam tiga jalur. Pertama, hiperglikemia memicu terbentuknya 

reactive oxygen intermediates (ROIs) dan advanced glycation endproducts 

(AGEs) yang akan merusak perisit dan endotel pembuluh darah serta melepaskan



8 
 

 
 

 

faktor vasoaktif seperti nitric oxyde (NO), prostasiklin, insulin-like growth factor-

1 (IGF-1), dan endotelin. Faktor-faktor vasoaktif tersebut yang nantinya akan 

memperparah kerusakan pada endotel pembuluh darah.
16,21

 

 Kedua, hiperglikemia dapat mengaktivasi sorbitol dengan cara 

mengaktivasi jalur poliol sehingga meningkatkan glikosilasi dan ekspresi aldose 

reduktase. Glikolisasi dan akumulasi sorbitol akan mengakibatkan disfungsi 

enzim endotel dan disfungsi endotel pembuluh darah.
16,21,22

 

 Ketiga, hiperglikemia mengaktivasi transduksi sinyal intraseluler protein 

kinase C (PKC). PKC kemudian mengaktivasi vasular endothelial growth factor 

(VEGF) yang akan menstimulasi ekspresi intracellular adhesion molecul-1 

(ICAM-1) untuk memicu terbentuknya ikatan antara leukosit dan ednotel 

pembuluh darah. Ikatan tersebut akan merusak sawar darah retina, serta trombosis 

dan oklusi kapiler retina. 
21,22
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Gambar 1. Patogenesis retinopati diabetika. 

 Selain hiperglikemia, kondisi hipoksia juga dapat menyebabkan retinopati 

dengan cara meningkatkan ekspresi faktor angiogenik yang berlebihan. Faktor 

angiogenik akan merangsang pembentukan pembuluh darah yang memiliki 

membrana basalis yang lebih lemah karena kekurangan jumlah perisit dan 

defisiensi taut kedap antar sel endotel pembuluh darah. Hal tersebut menyebabkan 

terjadinya kebocoran protein plasma dan pendarahan di dalam retina dan 

vitreous
23

 

2.1.3 Diagnosis Retinopati Diabetika  

 

Gambar 2. Gambaran funduskopi pada pasien retinopati diabetika. 

 

 Penderita retinopati diabetika pada tahap awal umumnya tidak memiliki 

keluhan masalah penglihatan. Apabila telah terjadi kerusakan sawar darah retina, 

dapat ditemukan keadaan dibawah ini:
17–20
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1) Mikroaneurisma, yaitu penonjolan dinding kapiler dengan bentuk berupa 

bintik merah kecil yang terletak dekat pembuluh darah terutama polus 

posterior. 

2) Pendarahan dalam bentuk titik, garis, dan bercak yang letaknya dekat 

mikroaneurisma di polus posterior. Pendarahan terjadi akibat gangguan 

permeabilitas atau karena pecahnya kapiler. 

3) Dilatasi pembuluh darah dengan lumen ireguler yang diakibatkan kelainan 

sirkulasi dan kadang disertai kelainan endotel dan eksudasi plasma. 

4) Hard exudate, merupakan infiltrasi lipid ke dalam retina dengan gambaran 

khas iregular dan kekuning-kuningan. 

5) Soft exudate, seing disebut cotton wool patches merupakan iskemia retina. 

Pada pemeriksaan oftalmoskopi memberikan gambaran bercak kekuningan 

yang difus. 

6) Pembuluh darah baru retina pada permukaan jaringan yang terjadi akibat 

proliferasi sel endotel pembuluh darah. Pecahnya neovaskularisasi ini akan 

mengakibatkan pendarahan retina maupun pendarahan preretinal. 

7) Edema retina, ditandai dngan hilangnya gambaran retina pada daerah 

makula sehingga memberikan keluhan penurunan tajam penglihatan. 

2.1.4 Klasifikasi Retinopati Diabetika 

 Menurut Bagian Mata Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah 

Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, retinopati diabetika diklasifikasikan sebagai 

berikut:
18

 

1) Derajat I 
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Terdapat mikroaneurisma dengan atau tanpa eksudat lemak pada fundus 

okuli. 

 

2) Derajat II 

Terdapat mikroaneurisma, pendarahan bintik dan bercak dengan atau tanpa 

eksudat lemak atau fundus okuli. 

3) Derajat III 

Terdapat mikroaneurisma, pendarahan bintik dan bercak terdapat 

neovaskularisasi dan proliferasi pada fundus okuli. 

 American Academy of Ophthalmology (AAO) menyetujui metode 

diagnostik retinopati diabetika dengan menggunakan fundus photography. 

Selanjutnya, retinopati diabetika diklasifikasikan menurut standar Early 

Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) tampak seperti tabel 1.
16,17

  

 

Tabel 2. Sistem Klasifikasi Retinopati DM Berdasarkan ETDRS:
16,17

 

Klasifikasi retinopati 

DM 

Tanda pada pemeriksaan mata 

Derajat 1 

Derajat 2 

Derajat 3 

 

 

 

 

 

 

Tidak terdapat retinopati DM 

Hanya terdapat mikroaneurisma 

Retinopati DM non-proliferatif derajat ringan – 

sedang yang ditandai oleh mikroaneurisma dan satu 

atau lebih tanda : 

 Venous loops 

 Pendarahan 

 Hard exudates 
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 Soft exudates 

 Intraretinal microvascular abnormalities 

(IRMA) 

 Venous beading 

Tabel 2. Sistem Klasifikasi Retinopati DM berdasarkan ETDRS(Lanjutan) 

Klasifikasi retinopati 

DM 

Tanda pada pemeriksaan mata 

Derajat 4 

 

 

 

 

Derajat 5 

Retinopati DM non-proliferatif derajat sedang-berat 

yang ditandai oleh: 

 Pendarahan derajat sedang-berat 

 Mikroaneurisma 

 IRMA 

Retinopati DM proliferatif yang ditandai oleh 

neovaskularisasi dan pendarahan vitreous 

 

2.1.4.1 Retinopati Diabetika Non-Proliferatif 

 Perubahan mikrovaskular pada retinopati diabetika non-proliferatif 

(NPDR) hanya terbatas pada jaringan retina dan tidak meluas melewati area 

internal limiting membran (ILM).
16

 Manifestasi klinis pada NDPR adalah 

ditemukannya mikroaneurisma, non-perfusi kapiler, nerve fiber layers (NFL) 

infarcts (cotton-wool spots), Intraretinal microvascular abnormalities (IRMAs), 

pendarahan intraretina, edema retina, hard exudates, abnormalitas arteri serta 

dialatasi pembuluh darah vena pada retina.
16,18,24

 

 NPDR dapat mempengaruhi fungsi visual melalui 2 mekanisme 

berikut:
16,21
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1) Peningkatan permeabilitas vaskular intraretina yang mengakibatkan 

terjadinya edema makula. 

2) Derajat variabel penutupan kapiler intraretinal yang mengakibatkan makula 

iskemik. 

Menurut Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS),  infark nerve 

fiber layers (NFL) dapat dipakai sebagai acuan untuk menentukan perkembangan 

derajat NDPR sedang-berat. Karakteristik NDPR derajat sedang-berat menurut 

ETDRS adalah ditemukannya satu atau lebih dari sebagai berikut:
16

 

1) pendarahan difus intraretinal dan mikroaneurisma di 4 kuadran. 

2) Venous beading di satu kuadran 

3) IRMAs di satu kuadran 

Memperparahnya derajat NPDR diiringi dengan meningkatnya kerusakan 

pada kapiler yang kemudian diikuti dengan pelepasannya faktor vasoproliferatif 

yaitu VEGF, Faktor ini akan menstimulasi terbentuknya pembuluh darah baru 

(neovaskularisasi) di retina, papilla nervus optik dan segmen anterior.
16,17,19

 

2.1.4.2 Retinopati Diabetika Proliferatif 

 Pada retinopati diabetika proliferatif (PDR) didapatkan adanya proliferasi 

fibrovaskular ekstraretina. Perkembangan pembuluh darah baru terjadi melalui 

tiga tahap sebagai berikut:
25

  

1) Pembuluh darah baru dengan minimal jaringan fibrosis dan belum meluas 

melebihi ILM. 

2) Pembuluh darah baru membesar dengan komponen fibrous yang 

meningkat 
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3) Pembuluh darah baru mengalami regresi, meninggalkan residu jaringan 

fibrovaskular. 

Berdasarkan lokasinya, proliferasi neovaskular dibagi menjadi dua kategori, di 

optikal disk (neovascularization of the disc, or NVD) atau dimana saja 

(neovascularization elsewhere, or NVE).  

 

Menurut Diabetic Retinopathy Study (DRS) resiko tinggi PDR ditandai 

dengan adanya satu dari penemuan sebagai berikut:
16

 

1) NVD ringan dengan pendarahan vitreous. 

2) NVD sedang-berat dengan/tanpa pendarahan vitreous 

3) NVE berat dengan pendarahan vitreous. 

atau tiga dari penemuan sebagai berikut:
16

 

1) Adanya pendarahan vitreous maupun pendarahan preretina 

2) Adanya pembuluh darah baru 

3) Lokasi pembuluh darah baru yang berada dekan optikal disk 

4) Pelebaran pembuluh darah sedang-berat. 

 

2.2 Buta Warna 

2.2.1 Epidemiologi 

 Menurut Riskesdas pada tahun 2007, sebesar 0,7% penduduk Indonesia 

menderita buta warna sedangkan pada tahun 2006 di Amerika Serikat menurut 

Howard Hughes Medical Institute terdapat 7% pria atau sekitar 10,5 juta pria dan 
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0,4% wanita mengalami gangguan buta warna yang terjadi pada reseptor warna 

merah dan hijau.
12

 

Gangguan buta warna lebih banyak diderita oleh laki-laki dibandingkan 

dengan perempuan dengan presentase penderita laki-laki sebesar 5-8% sedangkan 

perempuan sebesar 0.5%.
13,26

 

 

 

2.2.2 Mekanisme Penglihatan Warna 

 Struktur anatomi mata sangat berperan penting dalam proses persepsi 

visual. Proses ini dimulai dari difokuskannya bayangan yang masuk melalui 

kornea dan lensa sehingga dapat ditangkap oleh retina.
12

 Retina merupakan 

jaringan yang berupa lapisan tipis berisi sel-sel fotoreseptor seperti sel batang dan 

sel kerucut yang mengubah bayangan yang masuk menjadi impuls-impuls saraf 

yang akan diteruskan ke otak.
16

 

 Sel kerucut dibagi menjadi tiga macam pigmen berdasarkan sensitivitas sel 

terhadap panjang gelombang cahaya, S cone (Short wavelength), M cone (Middle 

wavelength) dan L cone (Long wavelength). Perbandingan jumlah L : M : S adalah 

12 : 6 : 1. Sel kerucut L bertanggung jawab dalam menyerap warna merah, 

edangkan sel kerucut M menyerap warna hijau dan sel kerucut S menyerap warna 

biru. Pada sel kerucut terdapat tiga tipe yang menampilkan warna sedangkan sel 

batang hanya satu macam. Hal ini menunjukkan bahwa sel batang tidak dapat 

mengidentifikasikan warna.
27
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 Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai mekanisme penglihatan 

warna, antara lain:
12

 

1)  Teori Trikromatik 

 Teori ini mengenal tiga reseptor yang sensitif terhadap tiga spectrum 

warna yaitu hijau, biru dan merah. Rasio sinyal dari tiga reseptor warna dikirim ke 

otak kemudian dibandingkan sampai menampilkan warna sehingga memunculkan 

gambaran warna. Namun teori ini tidak dapat menjelaskan fenomena transmisi ke 

otak. 

2)  Teori Hering’s Opponent Colors 

 Hering menyatakan teori lawan warna melalui observasinya mengenai 

penampilan warna, kontras warna, dan defisiensi penglihatan warna. Dari hasil 

penemuannya, didapatkan bahwa kontras warna berpengaruh dalam membedakan 

wara yang berpasangan dan warna tertentu tidak terjadi secara bersamaan, 

contohnya kemerahan-kehijauan dan kekuningan-kebiruan.. 

3)  Teori Modern Opponent Colors 

 Teori ini bertentang dengan teori trikromatik. Pada teori ini warna yang 

diterima reseptor warna dikirim ke retina untuk diubah sinyalnya dan dikirim ke 

otak. 

2.2.3 Definisi dan Etiologi Buta Warna 

 Buta warna merupakan suatu kelainan mata yang terjadi akibat 

ketidakmampuan sel kerucut mata untuk menangkap suatu spectrum warna 

tertentu. Buta warna merupakan penyakit kelainan mata yang ditentukan oleh gen 

resesif pada kromosom seks, khususnya terpaut pada kromosom X atau kondisi 
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ketika sel-sel retina tidak mampu merespon warna dengan semestinya.
11

 Hal yang 

membedakan antara penderita buta warna pada laki-laki dan perempuan adalah 

adanya kromosom Y yang tidak membawa faktor buta warna. Terdapat istilah 

‘pembawa sifat’ pada seorang perempuan yang memiliki satu kromosom X yang 

membawa sifat buta warna. Perempuan pembawa sifat buta warna secara fisik 

tidak mengalami kelainan buta warna, tetapi membawa sifat yang berpotensi 

menurunkan faktor buta warna kepada anaknya kelak. Perempuan akan menderita 

buta warna apabila memiliki 2 kromosom seks yang mengandung faktor buta 

warna.
13

 

 Buta warna tidak hanya disebabkan oleh kelainan pada kromosom X, 

namun dapat berkaitan dengan kromosom-kromosom dan gen-gen lain yang 

berbeda. Dua gen yang berhubungan dengan buta warna adalah OPN1LW (Opsin 

1 Long Wave) sebagai pigmen merah dan OPN1MW (Opsin 1 Middle Wave) 

sebagai pigmen hijau.
28

 

Buta warna dapat juga menjadi komplikasi dari suatu trauma maupun penyakit-

penyakit lain, seperti penyakit macula, saraf optic, serta diabetes mellitus.
28

 

2.2.4 Patofisiologi 

 Buta warna dapat terjadi secara kongenital atau didapat dari penyakit 

tertentu. Buta warna kongenital biasanya tidak bersifat progresif dan tidak dapat 

diobati. Namun pada kelainan makula dapat terjadi kelainan pada penglihatan 

warna biru dan kuning, sedangkan kelainan pada saraf optik akan menganggu 

penglihatan warna merah dan hijau.
11,12
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 Gangguan penglihatan warna biru kuning dapat terjadi pada penderita 

glaukoma, ablasio retina, degenerasi pigmen retina, degenerasi macula 

senilis,oklusi pembuluh darah retina, retinopati diabetika dan hipertensi, 

keracunan metal alkohol serta pada penambahan usia. Sedangkan gangguan pada 

penglihatan warna merah hijau dapat terjadi pada kelainan saraf optic, keracunan 

tembakau, neuritis retrobulbar, atrofi optic serta lesi kompresi traktus optikus.
12,28

 

 Hukum Kollner menyatakan defek penglihatan warna merah hijau 

diakibatkan oleh adanya lesi atau kerusakan pada saraf optic dan jalur 

penglihatan, sedangkan gangguan penglihatan warna biru kuning terjadi akibat 

gangguan pada epitel sensori retina. Terdapat pengecualian hokum Kollner :
12

 

1) Neuropati optic iskemik, atrofi optic pada glaukom, atrofi optic diturunkan 

secara dominan, atrofi saraf optic tertentu memberikan cacat biru kuning. 

2) Defek penglihatan merah hijau pada degenerasi macula diakibatkan 

kerusakan retina yang terletak pada sel ganglionnya. 

3) Pada degenerasi macula juvenile terdapat biru kuning, erah hijau atau buta 

warna total, sedangkan degenerasi macula stardgartdan fundus 

flavimakuatus mengakibatkan defek pada warna merah hijau. 

4) Defek penglihatan warna biru dapat pula terjadi pada peningkatan tekanan 

intraokuler. 

2.2.5 Klasifikasi Buta Warna 

2.2.5.1 Anomali Trikromat 

Suatu kondisi dimana 3 jenis sel kerucut tetap ada namun satu diantaranya 

tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga penderita mengalami kesulitan dalam 
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membedakan warna tertentu. Tipe trikromatik termasuk bentuk defisiensi yang 

paling sering ditemukan.
11–13,28

 

1)  Protanomali (lemah merah) 

Kelainan pada sel kerucut warna merah (L-cone) yang tidak dapat 

berfungsi dengan baik sehingga penderita kurang sensitif atau tidak dapat 

mengenali warna merah dan perpaduannya.  

 

 

2)  Deuteranomali (lemah hijau) 

Kelainan yang terjadi akibat sel kerucut warna hijau (M-cone) tidak 

dapat berfungsi dengan baik sehingga penderita mengalami kesulitan 

dalam mengenali warna hijau serta perpaduannya.  

3)  Tritanomali (lemah biru) 

Kelainan akibat sel kerucut warna biru (S-cone) tidak berfungsi 

dengan baik sehingga penderita kurang sensitive dan tidak dapat 

mengenali warna biru serta perpaduannya.  

2.2.5.2 Dikhromat 

 Kelainan dimana satu dari tiga sel kerucut tidak ada, penderita hanya 

mempunyai 2 pigmen kerucut sehingga sulit membedakan warna tertentu.  

1)  Protanopia (buta warna merah) 

Kelainan yang terjadi karena sel kerucut warna merah tidak ada 

sehingga tingkat kecerahan warna merah serta perpaduannya menjadi 

berkurang. Keadaan ini sering ditemukan dengan defek pada penglihatan 
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warna merah hijau akibat hilangnya fotopigmen L cone karena mekanisme 

red-green opponent tidak berjalan dengan baik.  

2)  Deuteranopia (buta warna hijau) 

Kelainan yang terjadi karena sel kerucut warna hijau tidak ada 

sehingga sehingga menurunkan tingkat kecerahan warna hijau serta 

perpaduannya. Hilangnya fotopigmen M cone menyebabkan penderita 

tidak mampu membedakan warna kemerahan dan kehijauan akibat tidak 

berjalannya mekanisme viable red-green opponent.  

3)  Tritanopia (buta warna biru) 

Kelainan yang diakibatkan oleh hilangnya pigmen S cone  

sehingga menyebabkan penderita tidak dapat membedakan warna biru dan 

kuning, serta menurunkan tingkat kecerahan warna biru serta 

perpaduannya.  

2.2.5.3 Monokhromat 

 Kondisi kerusakan retina mata dalam merespon warna, ditandai dengan 

hilangnya atau berkurangnya semua penglihatan warna sehingga hanya warna 

hitam dan putih yang dapat diterima oleh retina.  Pada kelainan ini, hanya terdapat 

satu jenis pigmen sel kerucut, sedangkan dua pigmen lainnnya rusak. Penderita 

biasanya akan memiliki keluhan seperti silau/fotofobia, tajam penglihatan kurang, 

tidak dapat membdeakan warna dasar dan warna antara, serta nistagmus. Kelainan 

ini bersifat autosomal resesif.  

1)  Monokromatisme Sel Batang 
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Nama lainnya adalah akromatopsia. Kelainan in dapat terjadi 

bersamaan dengan kondisi lain seperti tajam penglihatan kurang dari 6/60, 

fotofobia, nistagmus, kelainan refraksi tinggi, hemeralopia, tidak terdapat 

buta senja serta adanya kelainan sentral sehingga terjadi gangguan 

penglihatan warna total,.  

2)  Monokromatisme Sel Kerucut 

Hanya terdapat 1 tipe pigmen sel kerucut yang berkerja efektif. 

Berbeda dengan monokromatisme sel batang, pada kelainan ini tidak 

ditemukan nistagmus, tajam penglihatan normal, dan tidak terdapat 

diskriminasi warna. Hal ini disebabkan adanya monokromasi biru, terkait 

dengan kromosom X resesif, sehingga terjadi mutasi gen yang menyandi 

opsin kerucut merah dan hijau.  

2.2.6 Diagnosis Buta Warna 

 Ada beberapa cara untuk membantu penegakkan diagnosis buta warna 

antara lain dengan menggunakan metode Ishihara. American optical company, 

Lembaran Pseudisochromatic, Color Pencil Discrimination, Holmgren Thompson 

wool test, Anomaloscope, dan Farnsworth Munsell.
12,13

 

1.) Metode Ishihara 

Pemeriksaan buta warna dengan menggunakan buku berisi pelat-

pelat warna yang tersusun dari bulatan-bulatan kecil berwarna-warni 

sehingga membentuk sebuah gambar berbentuk angka. Untuk 

pengujiannya hanya perlu meminta pasien untuk membaca dan 

menyebutkan angka yang ada.
13
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2.) Farnsworth Munsell test 

Perbedaan tes ini dengan metode Ishihara adalah pada 

diagnosisnya. Pada pemeriksaan Ishihara hasil yang didapat hanya 

diagnosis buta warna parsial atau tidak, sedangkan pada tes Fransworth 

Munsell bisa untuk mendiagnosis kelemahan warna tertentu, seperti 

kelemahan warna merah (protan), warna hijau (deutan), dan warna biru 

(tritan). Pada pemeriksaan Fransworth Munsell pasien diminta untuk 

menghafal urutan-urutan warna pada koin-koin yang sudah disiapkan, 

kemudian koin-koin tersebut diacak. Setelah koin-koin warna diacak, 

pasien diminta untuk mengurutkan kembali warna-warna yang ada.
13

 

Salah satu metode pemeriksaan buta warna adalah dengan 

menggunakan Farnsworth-Munsell 28 hue test. Alat ini terdiri dari 27 

tablet warna dan terdapat 1 warna acuan yang berperan sebagai warna 

pertama atau terakhir. Waktu pemeriksaan yang dibutuhkan adalah 2-3 

menit namun sebaiknya tidak lebih dari 8 menit. Pemeriksaan 

dilakukan dengan menggunakan sinar daylight  atau menggunakan 

iluminasi 4800 lux.
29

 

 

Gambar 3. Farnsworth-Munsell 28 Hue dan Hasil Pemeriksaan. 
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 Hasil pemeriksaan didapatkan dalam bentuk skor berdasarkan garis yang 

terbentuk dari titik-titik yang dihubungkan sesuai nomor tablet warna yang dibuat 

oleh subyek yang diperiksa. Hasil pemeriksaan yang didapatkan selain skor 

adalah garis sumbu gangguan penglihatan warna isokromatik  yang disebut axis of 

confusion dan kelemahan diskriminasi warna. 

 Skor kesalahan buta warna (Total Error Score (TES)) merupakan 

penilaian kesalahan pada pemeriksaan buta warna yang didapatkan dengan 

mengurangi setiap skor tablet warna skor terendah. Skor tablet warna adalah 

perbedaan antara tablet warna pertama dengan tablet warna berikutnya. Skor 

kesalahan total adalah jumlah dari semua skor kesalahan.
30

 

2.3 Hubungan Retinopati Diabetika dengan Buta Warna 

 Diabetes meningkatkan kadar superoksida dan reactive oxygen species 

(ROS) yang berperan penting dalam patogenesis retinopati diabetika. Stress 

oksidatif yang terjadi dapat menyebabkan inflammasi dan kerusakan vaskular 

pada retina mata. Fotoreseptor di retina merupakan tempat utama dalam 

pembentukan superoksida karena memiliki nicotinamid adenin dinucleosida 

phosphate oxidase dan mitokondria.
31

 

 Beberapa studi penelitian pada hewan membuktikan adanya degenerasi 

fotoreseptor pada tikus model diabetes. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan 

adanya peningkatan caspase-3 dan atrofi fotoreseptor pada retina tikus model 

diabetes dimulai pada minggu ke-4 dan terus memburuk hingga minggu ke-24. 

Setelah minggu ke-24, lapisan retina menipis hingga menjadi setengah dari 

normal akibat meningkatnya jumlah apoptosis sel dan fotoreseptor.
31
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 Buta warna dapatan dengan gangguan degeneratif retina paling umum 

adalah buta warna biru-kuning. Hal ini dapat dibuktikan dengan hilangnya S-cone 

secara selektif di retina pasien retinopati diabetika yang bertanggung jawab dalam 

penglihatan warna biru-kuning. Ada lima mekanisme yang dapat menjelaskan 

fenomena tersebut, antara lain:
32

 

1) Adanya gangguan pada penghantaran cahaya dengan panjang gelombang 

tertentu melalui media optik, seperti adanya pendarahan intraretinal, cairan 

yellowish subretinal dan migrasi sel pigmen epitelial. 

2) Jumlah S-cones yang tidak memadai. Jumlah S-cones di retina hanya 

sekitar 9% sehingga hilangnya sejumlah kecil S-cones sangat berpengaruh 

pada fungsi penglihatan warna. 

3) Rentang respon S-cones yang terbatas 

4) Selective cone fragilitty. Fotoreseptor S-cones yang lebih rentan terhadap 

paparan stres dibandingkan dengan L- dan M- cones. 

5) Adanya heterogenitas efek dari penyakit retinal. Apabila gangguan retina 

terjadi pada area parafoveal dan fovea, persentase kerusakan S-cones lebih 

tinggi dibandingkan dengan fotoreseptor yang lain. Hal ini menyebabkan 

gangguan penglihatan warna biru-kuning (tritan). 

 

Penelitian oleh Nam-Chun Cho dkk, menyatakan selective S-cones fragility 

merupakan bukti yang kuat pada kasus human traumatic detachment dan 

experimental retinal detachment. Hasil penelitian ini membuktikan adanya 

penurunan kepadatan S-cones yang lebih signifikan dibandingkan dengan L- dan 
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M– cones. Begitu juga dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Adam dkk 

dengan mengukur sensitivitas spektral pada tiap 3 fotoreseptor didapatkan  hasil 

bahwa S-cone  40 kali kurang sensitif dibandingkan dengan normal, sedangkan L- 

dan M- cones hanya 2,2 kali kurang sensitif.
32

 

Gangguan penglihatan warna tritan dapat terjadi pada semua derajat retinopati 

diabetika. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Bresnick dkk., 

menyatakan gangguan penglihatan warna tritan dapatan berkorelasi dengan 

keparahan derajat retinopati diabetika, makular edem, dan pembentukan hard 

exudate. 
31,32
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2.4 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Teori 
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2.5 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka konsep. 

 

2.6 Hipotesis 

 Terdapat skor buta warna yang lebih buruk pada pasien retinopati 

diabetika proliferatif dibandingkan dengan retinopati diabetika non-proliferatif. 
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