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I. Pendahuluan  

Produk air mata buatan yang tersedia di pasaran tersedia dalam berbagai jenis dan 

menjadi terapi yang paling sering digunakan pada pasien dengan mata kering. Tetes 

mata berupa air mata buatan dapat mencegah kerusakan permukaan mata, 

menurunkan osmolaritas lapisan air mata, meminimalkan kematian sel epitel mata 

serta mengurangi ketidaknyamanan pada pasien dengan mata kering. 1,2 

Sindrom mata kering mempengaruhi sekitar dua belas persen dari populasi di dunia, 

dengan prevalensi mata kering yang paling sekitar 5-30% pada populasi berusia 50 

tahun ke atas. Diperkirakan bahwa 3,2 juta perempuan dan 1,6 juta laki-laki berusia 

50 tahun atau lebih menderita mata kering derajat sedang hingga mata kering yang 

parah.3,4,5 

Pedoman klinis nasional yang meliputi pengelolaan penyakit mata kering sendiri 

belum terlampir secara baku, sehingga sumber referensi yang digunakan adalah 

laporan yang diterbitkan pada tahun 2007 oleh International Dry Eye Workshop 

(DEWS). Prinsip utama untuk pengelolaan penyakit mata kering adalah 

menambahkan kuantitas air mata dengan meneteskan air mata buatan. Air mata 

buatan juga akan meningkatkan stabilitas air mata sehingga mengurangi dampak 

dari penguapan sehingga dapat mempertahankan kelembaban di mata dan 

meredakan peradangan mata kronis yang berhubungan dengan mata kering.5,6,7 

Mata kering membatasi dan menurunkan kinerja dari kegiatan sehari-hari dan biaya 

pengobatan untuk mata kering menambah dampak masalah kesehatan masyarakat 

yang penting ini. Air mata buatan pada perinsipnya diciptakan untuk membantu 

mengurangi ketidaknyamanan pasien, meningkatkan kualitas hidup dan 

mengurangi risiko kerusakan pada epitel-epitel pada mata.6,7 

Bacaan kepustakaan ini bertujuan untuk membahas tentang komposisi produk air 

mata buatan sebagai terapi untuk pasien dengan keluhan mata kering.  
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II. Air Mata Buatan 

Kemampuan produk tetes air mata buatan untuk mencapai tujuan terapi tergantung 

pada sifat fisik terkait dengan komposisi  dan mekanisme kerjanya. Produk tetes air 

mata buatan biasanya dapat diperjualbelikan secara bebas tanpa resep dokter. 

Produk air mata buatan tersedia dalam kemasan dosis tunggal dan penggunaan 

berulang. Produk dengan kemasan penggunaan berulang pada umumnya 

menggunakan pengawet untuk mencegah kontaminasi.3,8 

Tetes mata buatan terdiri dari bahan aktif yang berguna untuk membasahi 

permukaan mata, pengawet, elektrolit, dan faktor-faktor lain yang berbeda-beda 

tergantung produknya. Berbagai produk air mata buatan di pasar dengan 

karakteristik yang berbeda, memiliki manfaat yang berbeda, dan disesuaikan 

pemilihannya dengan penyebab mata kering. Konsep pemilihan air mata buatan 

disesuaikan dengan gangguan yang terjadi pada permukaan mata dan lapisan air 

mata dengan sifat-sifat senyawa yang tersedia pada air mata buatan. Dengan 

mendeteksi masalah pada setiap pasien secara spesifik akan dapat memilih jenis air 

mata buatan secara lebih spesifik sehingga dapat mengoptimalkan manfaat air mata 

buatan.1,9,10 

 

2.1. Aspek Umum dalam Substitusi Air Mata 

 

2.1.1. Viskositas 

Viskositas atau kekentalan cairan merupakan salah satu sifat yang paling penting 

dari air mata buatan. Viskositas yang lebih tinggi menyebabkan retensi lebih lama 

air mata buatan di permukaan mata, yang bermanfaat untuk mengurangi gejala mata 

kering. Air mata buatan yang lebih kental menyebabkan penglihatan berangsur-

angsur menjadi kabur dan meninggalkan residu pada bulu mata atau kelopak mata. 

Pengembangan lebih lanjut dalam penelitian tetes mata buatan adalah untuk 

mencapai tingkat kekentalan tertentu yang dapat memaksimalkan waktu retensi 

namun tetap dapat mempertahankan tajam penglihatan yang maksimal, sehingga 

meningkatkan kemanjuran klinis.9,10 
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2.1.2. Demulcent 

Demulcent adalah pelumas yang terkandung dalam air mata buatan untuk 

melindungi dan menghaluskan permukaan mata, sehingga meminimalkan efek 

abrasif dari kelopak mata. Air mata buatan yang dijual secara bebas dapat terdiri 

hingga tiga demulcent.10, 11 

 

2.1.2.1. Turunan selulosa  

Turunan selulosa adalah demulcent yang paling sering ditemukan pada produk-

produk tetes air mata buatan, dengan konsentrasi 0.2% sampai 2.5%. HPMC akan 

menyerap air dan mempertebal lapisan air mata sehingga memperpanjang waktu 

lubrikasi pada permukaan mata. Turunan selulosa yang tersedia untuk air mata 

buatan adalah Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Carboxymethylcellulose 

(CMC), Hypremellose, dan Hydroxyethyl cellulose. Contoh produk CMC yaitu 

Refresh Tears®, TheraTears® dan Optive®. Produk HPMC seperti Genteal®, Visine 

Tears®, dan Tears Naturale Forte®. Dalam konsentrasi yang lebih tinggi, turuan 

selulosa berfungsi sebagai agen viskositas yang memperlama waktu lubrikasi 

lapisan air mata. 10, 11 

 

2.1.2.2. Polyol cair (Polyhydric Alcohols) 

Polyol cair (Polyhydric Alcohols) tersedia dengan konsentrasi 0.2%-1% dan 

berfungsi sebagai pelumas pada mata namun tidak mempengaruhi viskositas seperti 

pada selulosa, maka sering digunakan dalam bentuk jelly. Turunan polyol cair 

adalah gliserin, Polyethylene glycol, Polysorbate, dan Propylene glycol. 10, 11 

 

Gliserin dan polysorbate merupakan turuan polyol cair yang dalam konsentrasi 

yang berbeda digunakan sebagai agen kombinasi dalam emulsi minyak untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas dari lapisan lemak pada air mata alami 

manusia. Contoh produk tetes air mata buatan yang mengandung gliserin yaitu 

Soothe Lubricating Eye Drops®, Moisture Eye®, dan Computer Eye Drops®.10, 11 

 

Hydroxypropyl (HP)-guar adalah turunan polyol yang tersedia dalam bentuk jelly 

dengan berat molekul yang lebih besar. (HP)-guar akan berikatan dengan pada 



4 
 

permukaan bola mata yang lebih hidrofobik, yaitu pada area yang mengalami 

kerusakan sel-sel epitel, sehingga akan menciptakan rasa nyaman dalam jangka 

waktu tertentu. Gliserin dan polisorbate adalah turunan polyol cair yang berupa 

sediaan tetes air mata buatan dengan (HP)-guar (Systane®) mengandung senyawa 

minyak jarak untuk menjadikan emulsi dan lapisan lemak air mata menjadi lebih 

stabil yaitu pada Endura™, terutama pada pasien-pasien dengan disfungsi kelenjar 

meibom.10, 11 

 

2.1.2.3. Polivinil alkohol (PVA) 

Polivinil alkohol (PVA) adalah salah satu demulcents pada air mata buatan yang 

digunakan dengan konsentrasi 0,1-4,0% dan sering digunakan pada tetes mata 

hipotonis.  Polivinil alkohol telah banyak digunakan baik secara tunggal maupun 

dalam kombinasi dengan demulcent lain seperti povidone. Beberapa produk dengna 

PVA yaitu Murine Tears®, Hypotears®, dan Tears Again®. 10, 11 

 

2.1.2.3. Gelatin, Dekstran 70, Asam hyaluronat 

Gelatin sebagai demulcent pada air mata buatan yang diijinkan dijual bebas di 

pasaran tersedia dalam konsentrasi 0,01%, tetapi tidak umum digunakan sebagai 

tetes mata komersial. Dekstran 70 merupakan molekul polisakarida yang berfungsi 

meningkatkan efektifitas demulcent lain sehingga hanya dapat digunakan untuk 

tetes mata buatan dalam bentuk kombinasi. Makromolekul pada Dekstran 70 akan 

mengikat demulcent lain sehingga memiliki waktu kontak yang lebih lama dengan 

permukaan mata. Hyaluronic acid (asam hyaluronat) adalah juga agen viskositas 

yang awalnya dikembangkan sebagai viskoelastik intraokular dan telah diteliti 

sebagai senyawa aktif untuk pengganti air mata untuk pengobatan mata kering.10, 11 

 

2.1.3. Pengawet 

Pengawet pada produk tetes air mata buatan ditambahkan dengan tujuan untuk 

menghambat pertumbuhan mikroba, yang dapat dibedakan menjadi deterjen dan 

oxidatif. Beberapa contoh pengawet tetes mata buatan yang termasuk dalam kelas 

deterjen yaitu Benzalkonium chloride (BAK), Cetrimonium chloride, 



5 
 

Chlorobutanol, and Polyquaternium-1 (Polyquad®). Benzalkonium chloride (BAK) 

merupakan pengawet yang paling sering digunakan dalam produk tetes air mata 

buatan, namun zat anti mikroba ini dapat mengakibatkan peradangan pada 

permukaan mata. BAK memiliki efek bakterisidal yang mengakibatkan kerusakan 

pada lapisan lipid membrane sel bakteri sehingga dapat juga mempengaruhi lapisan 

lemak air mata.8,12 

Cetrimonium chloride merupakan pengawet yang termasuk dalam kelas deterjen 

seperti BAK, contoh produk yang menggunakan pengawet ini adalah Civigel® yang 

dapat mengakibatkan peradangan pada sel epitel kornea hingga ke stroma kornea. 

Chlorobutanol bekerja dengan mengakibatkan lisis pada sel bakteri dengan merusak 

susunan lipid pada membrane sel bakteri tersebut, namun memiliki efek samping 

yang hampir sama dengan BAK.8,12 

Polyquaternium-1 (Polyquad®) merupakan turuan BAK yang dikeluarkan oleh 

Alcon tahun 1980 sebagai pengawet cairan lensa kontak (Tears natural II®).  

Sebagai turunan BAK, vara kerjanya hampir sama dan dengan efek samping yang 

dapat mengakibatkan penurunan densitas sel goblet kornea.8,12 

 

 

Gambar 2.1. Kemasan produk tetes mata buatan sekali pakai 

 

Pengawet lain yang sering digunakan untuk tetes air mata buatan adalah EDTA 

(Edetate disodium) yang dapat menambah efektifitas pengawet bila ditambhakan 

bersama pengawet lain. EDTA kadang digunakan sebagai pengawet pada kemasan 

tetes air mata buatan dosis tunggal, namun meskipun dapat digunakan dengan 

konsentrasi lebih rendah, tetap dapat mengakibatkan toksisitas terhadap permukaan 
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bola mata. Pengggunaan EDTA sebagai pengawet pada air mata buatan misalnya 

pada produk Hypotears PF®, Betagan®, Acular®.8,12 

 

Toksisitas yang lebih rendah dapat ditemukan pada pengawet oxidatif terutama 

karena digunakan dalam konsentrasi yang lebih rendah. Sediaan pengawet oxidatif 

yaitu Sodium perborate dan Sodium chlorite (TheraTears®, Genteal®, dan Refresh 

Tears®). Pengawet oksidatif bekerja secara selektif dengan penetrasi molekul 

sodium ke dalam membran sel bakteri yang akan mengganngu kerja sel sehingga 

mengakibatkan kematian sel bakteri. Pengawet lain dengan toksisitas lebih minimal 

dari BAK yaitu kompleks oksikloro terstabilisasi yang akan merubah DNA, lemak, 

dan komponen protein pada sel-sel bakteri. 8,12 

 

 

Gambar 2.2. Kemasan produk tetes mata penggunaan berulang 

 

Pasien dengan mata kering pada dasarnya telah mengalami gangguan pada 

permukaan mata, sehingga penggunaan tetes mata berpengawet secara berulang 

dapat meningkatkan gejala mata kering pada pasien. Penggunaan bahan pengawet 

pada produk tetes mata buatan dapat diminimalisir dengan menggunakan kemasan 

dosis tunggal sehingga mengurangi waktu paparan dengan lingkungan luar. 
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Kemasan penggunaan berulang yang dimodifikasi juga terdapat di pasaran untuk 

produk-produk air mata buatan yang tidak menggunakan pengawet.8,12 

 

2.1.4. Komposisi Elektrolit 

Elektrolit secara alami teradapat pada cairan tubuh manusia demikian pula pada air 

mata. Larutan yang mengandung elektrolit atau ion dapat membantu pemulihan 

permukaan kornea yang rusak. Air mata buatan yang mengandung elektrolit, sering 

dijumpai tambahan ion potassium dan bikarbonat. Penambahan potassium pada 

tetes air mata buatan dapat meningkatkan densitas sel goblet konjungtiva sedangkan 

tetes mata yang mengandung bikarbonat mempercepat pemulihan sel-sel epitel 

pada kornea dan melindungi lapisan musin air mata. Contoh produk tetes mata 

buatan yang mengandung elektrolit yaitu TheraTears® 13,15 

 

2.1.5. Osmolaritas 

Osmolaritas yang lebih tinggi adalah pemicu reaksi inflamasi dan dapat 

menyebabkan kerusakan permukaan mata. Pasien dengan keluhan mata kering 

sering memiliki osmolaritas lapisan air mata yang lebih tinggi dan pada osmolaritas 

yang lebih tinggi penguapan akan lebih cepat. Alasan tersebut mendasari formula 

tetes mata buatan dengan osmolaritas yang lebih rendah dengan maksud 

menurunkan tingkat osmolaritas air mata pada pasien dengan keluhan mata kering. 

Osmolaritas kristaloid berkaitan dengan fungsi ion sedangkan osmolaritas koloid 

berkaitan dengan komposisi makromolekulnya. Osmolaritas koloid akan 

mempengaruhi pengaturan transpor cairan pada sel.14,15 

Sel-sel epitel yang rusak akan terjadi edema yang dapat disebabkan baik karena 

kerusakan membrane selularnya maupun karena kegagalan mekanisme pompa 

cairan. Pemberian cairan tengan osmolalitas yang tinggi akan menarik cairan dari 

dalam sel dan mengembalikan keadaan fisiologis sel kembali.14,15 
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2.1.6. Tingkat pH 

Beberapa penelitian mengatakan bahwa rata-rata pH yang normal pada mata yang 

sehat adalah antara 7,5 sampai 7,6. Pasien dengan keluhan mata kering cenderung 

memiliki pH yang lebih basa, sehingga mekanisme perlindungan untuk 

menurunkan pH pada air mata adalah dengan mengedip dan produksi air mata, dan 

air mata buatan memiliki efek yang sama. 14,15 

 

2.2. Terapi Kombinasi 

Air mata buatan akan lebih efektif bila desertai kombinasi terapi lain. Dari antara 

pilihan terapi, beberapa terapi dengan obat-obatan dapat menstimulasi sekresi 

lapisan lemak, musin dan akuos dari air mata. Diquafosol adalah suatu uridine 

triphosphate, yang berperan dalam transfer cairan dan sekresi musin. Air mata 

buatan juga dapat dikombinasikan dengan modalitas terapi lain seperti siklosporin 

A, kortikosteroid, suplementasi asam lemak omega-3, penyumbat punctum 

lacrimal, serum autologus, atau bahkan prosedur bedah.5,16 

 

III. Kesimpulan 

Tetes mata buatan merupakan terapi utama pada pasien dengan mata kering. 

Pelumas dan viskositas yang terdapat pada air mata buatan berfungsi untuk 

melumasi dan melindungi mata sebagai lapisan lipid dan lapisan musin yang akan 

mencegah terjadinya penguapan berlebih. Semakin tinggi viskositas suatu air mata 

buatan maka semakin lama kontak air mata buatan dengan permukaan mata maka 

akan memberikan kenyamanan yang lebih lama pada pasien. 

 

Tetes mata buatan mengandung pengawet yang dapat merugikan pasien dengan 

mata kering. Formula air mata buatan yang perlu dipertimbangkan adalah 

viskositas, demulcent (pelumas yang terkandung), pengawet, komposisi elektrolit, 

tingkat osmolaritasnya dan pH. Untuk mengoptimalkan terapi, dapat menggunakan 

kombinasi modalitas terapi seperti penyumbat puncta lacrimal, siklosporin topikal, 

antibiotik oral dan serum autologous. 
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