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I. Pendahuluan 

Katarak merupakan kelainan pada lensa mata berupa kekeruhan yang 

menyebabkan tajam penglihatan penderita berkurang. Katarak lebih sering 

dijumpai pada orang tua dan merupakan penyebab kebutaan nomor satu di seluruh 

dunia. Kekeruhan yang terjadi pada katarak diakibatkan oleh hidrasi, denaturasi 

protein dan proses penuaan sehingga memberikan gambaran area berwarna 

putih seperti awan. Kekeruhan ini menyebabkan sulitnya cahaya mencapai 

retina sehingga penderita katarak mengalami gangguan penglihatan.1,2 

Penatalaksanaan katarak adalah dengan cara operasi. Operasi katarak 

merupakan sebuah prosedur mengeluarkan lensa mata kemudian menggantinya 

dengan lensa buatan. Indikasi utama operasi adalah untuk meningkatkan tajam 

penglihatan pasien yang sifatnya subjektif bervariasi tergantung seberapa besar 

katarak telah mengganggu aktivitas sehari-hari. Indikasi kedua adalah alasan 

medis yaitu adanya penyakit okular lain yang mengancam penglihatan sehingga 

memerlukan penanganan segera seperti glaukoma fakomorfik, glaukoma fakolitik 

dan ablasio retina, serta untuk meningkatkan visualisasi retina dalam rangka 

evaluasi dan terapi pada penyakit-penyakit di retina. Indikasi ketiga adalah alasan 

kosmetik yaitu pada pasien yang tetap menginginkan operasi walaupun telah 

mengetahui kecilnya peluang untuk memperoleh visus yang lebih baik, hanya saja 

pasien tersebut tidak ingin bola matanya terlihat putih. Tujuan penulisan sari 

kepustakaan ini adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi persiapan 

dalam rangka pelaksanaan operasi katarak agar didapat hasil yang optimal. 1,3,4 

 

II. Pemeriksaan Pasien Pra Operasi 

Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan operasi 

pada masing-masing pasien, mempertimbangkan keuntungan dan resiko yang 

mungkin terjadi apabila operasi dikerjakan serta keadaan-keadaan lain yang 

menyertai kondisi pasien. Semua pemerikaan harus dilakukan dengan baik dan 

teliti.4,5 
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2.1 Pemeriksaan Umum 

   Anamnesa harus dilakukan untuk mengetahui perjalanan penyakit. Pasien 

dengan katarak biasanya mengeluhkan adanya penurunan tajam penglihatan 

berupa pandangan kabur berawan yang berlangsung lama, penurunan jarak 

pandang dekat dan jauh, pandangan silau, diplopia, penggunaan kacamata yang 

tidak lagi mampu memperbaiki penglihatan, penurunan persepsi warna serta 

melihat halo di sekitar sumber cahaya. Riwayat penyakit sistemik yang diderita 

pasien seperti diabetes mellitus, hipertensi, asma, dan gagal ginjal harus diketahui 

dengan jelas.3,5,6 

Pasien katarak dengan diabetes mellitus memerlukan evaluasi prabedah yang 

lengkap termasuk kontrol glikemik pasien, fungsi visual pada mata sebelahnya, 

riwayat penyakit mata lain seperti glaukoma neovaskular, edema makula dan 

retinopati diabetik yang dapat memburuk setelah operasi katarak. Masalah lain 

yang harus diwaspadai pada pasien diabetes adalah pupil yang kecil dan 

penyembuhan luka yang lama. Kontrol glikemik diperlukan untuk persiapan 

pembedahan, gula darah yang diizinkan untuk dilakukan operasi katarak adalah 

kurang dari 200 mg/dl untuk gula darah sewaktu dan HbA1C kurang dari 10 

persen.1,3 

Hipertensi meningkatkan resiko perdarahan selama operasi. Tekanan darah 

yang direkomendasikan adalah kurang dari 170/100mmHg. Pasien harus 

meminum obat antihipertensi sebelum operasi untuk menurunkan tekanan 

darahnya. Penggunaan adrenalin pada anestesi dan fenilefrin tetes mata sebisa 

mungkin dihindarkan. 5,7 

Pasien katarak yang memiliki penyakit jantung membutuhkan evaluasi 

menyeluruh. Operasi dapat dilakukan minimal 3-6 bulan setelah infark miokardial 

yang terjadi. Pada pasien katarak yang memiliki riwayat penyakit jantung maka 

tidak disaranknn menggunakan obat golongan fenilefrin untuk melebarkan pupil. 

Anestesi yang digunakan tidak boleh mengandung adrenalin. 5,7 
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2.2  Pemeriksaan Oftalmologi Pra Operasi 

Pemeriksaan mata sebelum operasi dilakukan untuk melihat kondisi mata saat 

ini. Hasil pemeriksaan dapat mempengaruhi prognosis visual pasien. 5,6 

 

2.2.1 Tajam penglihatan 

Pengukuran tajam penglihatan sebaiknya pada dua kondisi berbeda yaitu 

cukup cahaya dan gelap sebab penurunan tajam penglihatan dari penderita katarak 

simptomatik kadang-kadang hanya terdeteksi di ruangan dengan cahaya. 

Pengukuran tajam penglihatan jauh dan dekat harus dilakukan, kemudian  

dengan hati-hati dilakukan koreksi sehingga didapatkan tajam penglihatan terbaik 

pasien. Chart yang biasanya digunakan untuk memeriksa tajam penglihatan adalah 

Snellen, Bailey Lovie Chart dan LogMaar. 3,6,8 

 Gambar 2.1 Bailey Lovie Chart 
  Dikutip dari: Dennis M Levi13 

 

2.2.2 Tekanan Intraokular 

Pengukuran tekanan intraokular (TIO) dilakukan dengan tujuan mengetahui 

tekanan bola mata pasien, sehingga operator dapat memperkirakan dan 

menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum dan pada saat operasi. 

Apabila pada pasien ditemukan TIO yang tinggi sebelum operasi maka dapat 

diberikan obat terlebih dahulu untuk menurunkannya sehingga selama operasi 

mata dapat terjaga dalam keadaan soft eye. Pentingnya menjaga TIO dalam batas 

normal adalah agar selama operasi kesulitan dan komplikasi seperti sudut bilik 

mata anterior yang dangkal, prolaps iris, prolaps vitreus dan perdarahan koroid 

dapat dihindari atau ditekan seminimal mungkin .3,6 
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2.2.3 Pemeriksaan Slit Lamp 

Harus dipertimbangkan adanya keterbatasan lapangan operasi apabila 

didapatkan vaskularisasi atau jaringan parut pada konjungtiva akibat inflamasi, 

luka, atau operasi mata sebelumnya. Apabila ada infeksi harus diobati terlebih 

dahulu sebelum dilakukannya operasi katarak untuk menghindari infeksi pasca 

operasi dan mendapatkan penyembuhan yang optimal.3,6 

Pemeriksaan kornea dilakukan untuk menilai ketebalan kornea, sikatriks dan 

melihat ada tidaknya distrofi yang dapat meningkatkan resiko buruknya proses 

penyembuhan dan dekompensasi pasca operasi. Endotel kornea dinilai dengan 

menggunakan mikroskop spekular. Bilik mata depan yang dangkal 

mengindikasikan adanya sudut yang sempit, nanophtalmos, lengkung aksial yang 

pendek, atau lensa intumesens. Mengetahui kedalaman bilik mata depan 

membantu operator dalam memperkirakan teknik bedah yang digunakan dan 

memperkirakan hasil operasi pasca bedah. Iris dinilai ada tidaknya sinekia 

sedangkan pupil dinilai bentuk dan ukurannya, apabila ada pupil yang kecil maka 

akan memberikan visualisasi yang buruk pada saat operasi, pemeriksaan ini dapat 

pula digunakan untuk memperkirkan komplikasi pada saat operasi berlangung 

sehingga dapat membantu operator dalam perencanaan prosedur operasi yang 

akan dilakukan. Pada lensa mata dinilai jenis katarak yang diderita pasien dan 

stadium maturitasnya. Jenis katarak dan tingkat kematangan yang berbeda pada 

masing-masing pasien akan memberikan keluhan yang berbeda dan teknik operasi 

yang bisa berbeda juga. 3,6,10 

  
2.2.4 Evaluasi Segmen Posterior 

Pemeriksaan fundus dilakukan untuk memeriksa segmen posterior mata 

termasuk makula, papila nervus optikus, vitreous, pembuluh darah retina dan area 

lainnya di daerah perifer retina. Harus diperhatikan apabila ada kelainan-kelainan 

karena dapat membatasi hasil visual bahkan pada operasi katarak yang 

berlangsung lancar. Pada pasien dengan diabetes mellitus sangat penting 

dilakukan funduskopi dengan pupil dilatasi untuk menentukan derajat retinopati, 

kemungkinan adanya edema makula, untuk menentukan potensi visual, serta 
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kemungkinan penundaan operasi katarak untuk dilakukan bedah retina atau terapi 

laser terlebih dahulu. 1,3,6 

 

2.2.5 Pemeriksaan Relative Afferent Puppilary Defect (RAPD) 

Pemeriksaan refleks cahaya pupil langsung dan konsensual dilakukan pada 

kedua mata, selain itu dilihat ada tidaknya Relative Afferent Pupillary Defect 

(RAPD). Pasien katarak dengan RAPD memiliki prognosis visual yang tidak 

menjanjikan setelah operasi. Pemeriksaan dilakukan dengan Swinging Flashlight 

Test.3,8 

  Gambar 2.2 Swinging Flash Light Test 
 Dikutip dari: Michael S Lee14 

 

2.2.6 Uji Kesilauan dan Sensitivitas Kontras 

Uji kesilauan digunakan untuk mengukur tingkat penurunan penglihatan yang 

disebabkan munculnya sumber cahaya yang berada di dalam lapang pandang 

pasien. Tes ini bisa dilakukan dengan menggunakan Brightness Acuity Test (BAT). 

Penglihatan pasien akan diukur menggunakan berbagai jenis cahaya yang 

menyerupai keadaan pada sehari-hari. Apabila penglihatan pasien menjadi lebih 

buruk saat menggunakan BAT, maka diperkirakan pasien tersebut memiliki 

katarak. Disarankan untuk melakukan tes ini sebelum pupil pasien dilebarkan.6,8 

Sensitivitas kontras adalah salah satu fungsi visual yang sangat penting bagi 

manusia untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Sensitivitas kontras 

merupakan kemampuan melihat detail pada benda dengan tingkat perbedaan   

kontras yang rendah. Perangkat yang banyak digunakan untuk menguji 

sensitivitas kontras adalah grafik Pelli Robson. Alat ini berupa chart yang harus 

dibaca pada jarak 3 meter. Setiap baris pada chart terdiri atas 6 huruf yang terbagi 

menjadi 2 kelompok kontras. Pasien katarak umumnya menunjukkan penurunan 
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pada tes ini, meskipun tes ketajaman penglihatan menunjukkan hasil yang baik. 

Penurunan sensitivitas kontras biasanya terjadi akibat kelainan pada media 

refraksi, lapisan sel-sel ganglion retina dan saraf optik.6,8,10 

  

  Gambar 2.3 Pelli Robson 
  Dikutip dari: Dennis M Levi13 

 

 

III. Pengukuran Pra Operasi 

Pemeriksaan biometri dilakukan pada pasien yang akan menjalani operasi 

katarak. Penentuan lensa intraokuler (LIO) yang akan ditanam membutuhkan 

penghitungan dari hasil pemeriksaan kelengkungan kornea dan panjang aksial 

serta kedalaman bilik mata depan Pengukuran mata yang tepat sebelum operasi 

sangat penting untuk mendapatkan hasil operasi yang optimal sesuai harapan. 3,6,8 

 

3.1 Keratometri 

Alat ini disebut juga Ophtalmometer, merupakan alat diagnostik yang 

mengukur radius anterior kurvatura kornea, dalam satuan milimeter yang 

kemudian diubah menjadi dioptri. Kesalahan keratometri 1 dioptri berakibat 

ketidakakuratan refraksi pasca operasi. Keratometri bisa sulit atau bahkan tidak 

mungkin digunakan pada keadaan permukaan kornea yang distorsi atau irregular. 

Pada kasus seperti ini, pembacaan keratometri bisa dilakukan pada mata 

sebelahnya atau bisa juga dengan menggunakan topografi kornea.3,6 
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3.2 Topografi Kornea 

Topografi kornea dapat memberikan informasi mengenai permukaan dan 

kekuatan kornea terutama untuk pasien dengan iregular kornea. Gambaran tiga 

dimensi dari segmen anterior serta pengukuran bilik mata depan didapat dengan 

penyusunan kembali gambaran multiple cross-sectional dari segmen anterior 

menggunakan kamera Scheimflug. Pemeriksaan ini sangat membantu untuk 

menentukan lokasi insisi pada pasien dengan astigmatisme. 3,6 

 

3.3 Mikroskop Spekular 

 Endotel kornea rentan terhadap kerusakan akibat operasi katarak, sehingga 

diperlukan pemeriksaan untuk mengetahui keadaan dan jumlah endotel kornea 

sebelum operasi dengan menggunakan alat mikroskop spekular. Pemeriksaan ini 

dapat menentukan prognosis keadaan kornea pasca operasi. Apabila pada hasil 

pemeriksaan terdapat penurunan jumlah sel endotel maka keputusan operasi dapat 

dipertimbangkan kembali.4,6 

 

3.4 Biometri 

Panjang aksial bola mata adalah kunci dalam penghitungan kekuatan LIO. 

Ada beberapa teknik untuk mengukur panjang aksial, namun dengan teknik 

apapun itu, akan sangat membantu untuk mempunyai data kedua mata walaupun 

operasi direncanakan hanya untuk satu mata saja. Perbedaan panjang aksial antara 

kedua mata seharusnya tidak lebih dari 0,3 mm.6,9 

Gambar 3.1 Prinsip ultrasonografi  
      Dikutip dari: Boyd Benjamin7 
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Metode pengukuran panjang aksial yang pertama adalah dengan 

ultrasonografi A-scan yaitu dengan metode imersi dan aplanasi. Prinsip 

pengukuran ultrasonografi tersebut adalah waktu transit dari sinyal gelombang 

suara, dengan menggunakan perkiraan rata-rata kecepatan melalui berbagai media 

yaitu kornea, aqueous, lensa dan vitreous maka pengukuran panjang lengkung 

aksial dihitung. 6,8,9    

Ultrasonografi dengan teknik imersi menggunakan sebuah penutup yang 

ditempatkan pada mata diantara kelopak kemudian diisi cairan sehingga kornea 

menjadi kedap, kemudian probe diletakkan diatas penutup tersebut.  

Pemeriksaan dengan teknik ini mempunyai keuntungan yaitu alat tidak 

menekan langsung ke kornea penderita.3,7  

 
Gambar 3.2 Ultrasonografi Teknik Imersi 

  Dikutip dari: Sally J Embleton9 

 
Ultrasonografi dengan teknik kontak aplanasi meletakkan probe langsung 

diatas kornea. Pemeriksa harus berhati-hati untuk tidak menekan kornea karena 

dapat mengakibatkan hasil pengukuran lengkung aksial menjadi lebih pendek. 3,7 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Ultrasonografi Kontak Aplanasi 
Dikutip dari: Sally J Embleton9 
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Metode yang kedua adalah metode optikal yaitu sebuah instrumen non kontak 

digunakan untuk mengukur beberapa parameter seperti lengkung aksial, 

kelengkungan kornea, kedalaman bilik mata depan dan diameter kornea yaitu 

dengan menggunakan laser memakai alat IOL Master. Prinsip alat ini adalah 

dengan mengukur waktu yang dibutuhkan sinar infra merah berjalan mencapai 

retina. Metode ini tidak membutuhkan kontak langsung dengan mata. IOL Master 

dapat mengukur secara cepat dan tepat parameter- parameter dari mata yang 

dibutuhkan untuk menghitung kekuatan IOL, terdapat pula aplikasi untuk 

menghitung kekuatan IOL dengan berbagai formula.3,6,9 

 Gambar 3.4 Alat IOL Master 
 Dikutip dari: D Michalik and J Bolger10 

 

3.5 Penentuan Kekuatan Lensa Intra Okular 

Penghitungan kekuatan lensa intraokular yang tepat sangat penting karena 

manfaatnya akan sangat berkurang bila lensa yang digunakan ukurannya tidak 

tepat. Penghitungan tersebut berdasar pada kekuatan refraksi kornea, kedalaman 

bilik mata depan, yaitu perkiraan jarak antara permukaan anterior kornea dengan 

permukaan anterior IOL pasca operasi dan panjang aksial mata. Kesalahan 

pengukuran panjang aksial sebesar 0,1 mm dapat menimbulkan kesalahan refraksi 

sebesar 0,25 dioptri pasca operasi. 5,6 

Formula yang paling banyak digunakan untuk memprediksi kekuatan IOL 

adalah Formula Regresi (SRK). Formula ini diperkenalkan oleh Sanders, Retzlaff, 

dan Kraff pada tahun 1982.3,8 
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P = A - (2.5L)- 0.9K 

P = Kekuatan lensa intraoular (dioptri) 

L = Panjang aksial bola mata (mm) 

K = Rata-rata pengukuran keratometri (dioptri) 

A = Konstanta spesifik dengan jenis IOL yang digunakan serta posisi aksial lensa 

tersebut dalam mata. 

 

IV. Pencegahan Infeksi 

Sterilisasi dan tindakan aseptik pada ruangan operasi bertujuan untuk 

pencegahan infeksi pascaoperasi. Pencegahan infeksi meliputi tiga hal yaitu 

kebersihan dan persiapan pasien, sterilisasi alat dan ruangan operasi, dan 

kebersihan personel ruang operasi.7,12 

4.1 Kebersihan dan Persiapan Pasien  

  Kebersihan dan persiapan pasien bertujuan mengurangi jumlah mikroorganisme 

pada kulit dan mencegah mikroorganisme masuk ke dalam luka. Pada satu hari 

sebelum operasi, mintalah pasien untuk membersihkan rambut dan wajah dengan 

menggunakan air sabun yang hangat. Apabila pasien diberikan obat tetes mata pra 

operasi maka pastikan pasien telah mulai menggunakannya. 

  Pada hari operasi, rambut pasien harus diikat dan menggunakan topi operasi. 

Apabila ditemukan pasien mempunyai tanda-tanda infeksi seperti mata berair 

maka harus segera dilaporkan kepada operator karena ada kemungkinan 

penundaan operasi. Periksa konsentrasi larutan antiseptik dan pastikan pasien 

tidak memiliki alergi terhadap cairan antiseptik tersebut.  

  Gambar 4.1 Penetesan Povidon-iodine  
   Dikutip dari Kanski10 
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   Antiseptik yang digunakan adalah Povidon iodine 0,5% dan 5-10%. Povidon 

iodine 5-10% dioleskan pada kelopak mata, area alis dan kulit sebelum operasi, 

sedangkan povidon iodine 0.5% digunakan ke dalam fornix untuk mengirigasi 

sakus konjungtiva 5 menit sebelum pelaksanaan operasi.4,7 

 
4.2 Kebersihan Petugas Kesehatan  

   Setiap pasien harus diperlakukan sama dalam hal pencegahan infeksi, banyak 

infeksi yang ditularkan melalui kontak tangan bahkan bisa terjadi infeksi silang dari 

satu pasien ke pasien lain melalui tangan petugas atau operator sehingga tindakan 

pencegahan sudah semestinya dilakukan. Tindakan pencegahan termasuk di 

dalamnya adalah cuci tangan, menggunakan alat pelindung diri seperti masker,    

topi, apron dan sepatu, selalu menggunakan sarung tangan setiap kali akan 

bersentuhan dengan cairan tubuh, instrument yang kotor dan yang terakhir adalah 

dengan menerapkan teknik aseptik kepada pasien. Masker wajah dapat mengurangi 

resiko kontaminasi silang hanya jika dipakai secara benar, penggunaan masker 

yang benar adalah yang menutup hidung dan mulut seluruhnya.  

    Gambar 4.2 Penggunaan masker dan 
        topi yang benar 
     Dikutip dari Heather7 
 

   Cuci tangan merupakan salah satu cara efektif mengurangi resiko infeksi. 

Terdapat 2 macam cuci tangan yaitu cuci tangan biasa dan cuci tangan bedah yang 

disebut dengan scrubbing. Pada cuci tangan biasa terdapat 5 waktu dilakukannya 

cuci tangan yang dikenal dengan istilah five moments yaitu sebelum dan sesudah 

kontak dengan pasien, sebelum dan sesudah melakukan prosedur yang terpapar 

cairan tubuh pasien dan setelah kontak dengan lingkungan pasien. Scrubbing 
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adalah sebuah prosedur mencuci tangan dan lengan bawah secara teliti sebelum 

dilakukannya suatu tindakan steril. Tujuan scrubbing adalah untuk membersihkan 

kulit dari kotoran, minyak dan mikroorganisme dari tangan dan lengan bawah, 

untuk mengurangi sebanyak mungkin jumlah mikroorganisme dan untuk mencegah 

pertumbuhan ulang mikroorganisme selama beberapa jam. Scrubbing harus 

dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam operasi.  

   Cairan pencuci tangan haruslah mempunyai efek yang cepat pada kulit, bersifat 

anti mikroba spektrum luas dan lembut di kulit, salah satu yang mudah didapat 

adalah povidon iodine 5%. Tahapan scrubbing memakan waktu 5 menit, pada 

menit pertama, sebelum membasahi tangan, buka dan persiapkan sikat kuku. 

Nyalakan kran air menggunakan siku, kemudian dengan posisi siku menghadap ke 

bawah, basahi tangan hingga lengan. Tekan dispenser sabun dengan memakai siku 

atau ambil sabun batang kemudian gosok tangan dan lengan hingga kurang lebih 1 

inchi diatas siku. Ketika busa sabun masih menempel pada kulit tangan dan lengan, 

bersihkan kuku juga secara hati-hati dengan air mengalir. Setelah kuku dibersihkan, 

kemudian bersihkan juga busa sabun pada tangan dan lengan dengan cara 

mengalirkan air dari tangan ke arah siku. Tahap kedua pada menit keempat, 

gunakan sabun kembali pada tangan dan lengan sekitar 1 inchi diatas siku hingga 

berbusa. Cuci tangan kali ini dengan lebih memperhatikan bagian sela-sela dan 

ujung jari serta punggung tangan digosok dengan cara memutar hingga ke siku 

kemudian bilas kembali. Jika menggunakan sabun batang lakukan seperti cara 

diatas namun jangan menaruh sabun pada tempatnya sebelum seluruh proses 

scrubbing selesai dikerjakan. Setelah 5 menit, kibaskan sisa air sebelum masuk ke 

kamar tindakan. Hal ini bertujuan agar sisa air tidak mentes di lantai yang dapat 

berpotensi menyebabkan anda atau orang lain terpeleset. Genggam kedua tangan 

menjauh dari badan setinggi dada dan juga jauhkan siku dari badan. Pertahankan 

posisi demikian termasuk saat berjalan memasuki kamar tindakan. Jangan 

menyentuh pintu atau sekat kamar tindakan ketika berjalan masuk. Perhatikan 

keadaan sekitar pintu apakah ada orang lain di sekitar pintu masuk atau hendak 

keluar dari kamar tindakan untuk mencegah cedera atau kontaminasi pada tangan 

dan lengan.7,10,12 
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       Gambar 4.3 Teknik Scrubbing 
            Dikutip dari: Heather 7 

 

 

4.3 Sterilisasi Alat dan Ruang Operasi 

    Sterilisasi, desinfeksi dan tindakan aseptik pada operasi katarak bertujuan 

untuk mencegah terjadinya infeksi pasca operasi. Sterilisasi adalah penghancuran 

menyeluruh dari semua mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur dan 

spora. Sterilisasi dicapai dengan uap bertekanan (autoklaf), pemanasan kering 

menggunakan oven, gas Ethylene oxide (C2H4O), uap air dengan formalin,  

iradiasi ion. Desinfeksi menghancurkan mikroorganisme patogen, namun tidak 

membunuh spora. Desinfeksi dicapai dengan cara merebus, penguapan dan 

menggunakan bahan kimia cair contohnya Chlorhexidine, Povidone Iodine, 

Sodium Hypochlorite. 7,12 

            Gambar 4.4 Autoklaf  
   Dikutip dari Nagar12 

 
    Perlu diperhatikan mengenai kemungkinan partikel udara yang masuk 

lapangan operasi dan kemudian menyebabkan infeksi sehingga ruang operasi 

dibersihkan secara terjadwal setiap hari, minggu dan bulan. Pembersihan harian 

dilakukan sebelum operasi dimulai pada pagi hari atau malam sebelumnya asalkan 
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suhu ruang operasi terjaga, ruangan operasi dibersihkan seluruh permukaannya 

dengan lap basah dan air sabun yang hangat, lantai dibersihkan dengan membuang 

semua kotoran kemudian dipel. Pada saat pergantian pasien operasi, maka peralatan 

yang dipakai bersama harus dibersihkan dan sampah harus dibuang. Setelah operasi 

ruangan dibersihkan kembali menggunakan kain air sabun hangat untuk mengelap 

semua permukaan termasuk meja operasi dan peralatan. Lantai dibersihkan dengan 

cairan desinfektan.7,12  

Pada pembersihan mingguan dilakukan pencucian troli instrumen secara 

menyeluruh semua bagiannya kemudian dikeringkan kembali. Jendela bagian 

dalam dan luar dibersihkan. Permukaan yang tinggi seperti bagian atas lemari dan 

kusen juga dibersihkan dari debu. Pada pembersihan bulanan bagian belakang 

lemari yang menempel pada dinding dibersihkan. Peralatan operasi seperti 

mikroskop, lampu dan tiang infus dibersihkan. Apabila terdapat tirai di ruang 

pemulihan maka sebaiknya diganti setiap tiga bulan sekali.7,12 

 

V. Simpulan 

Katarak merupakan kelainan pada lensa mata berupa kekeruhan yang 

menyebabkan tajam penglihatan penderita berkurang. Penatalaksanaan katarak 

adalah dengan pembedahan. Terdapat beberapa tahapan pemeriksaan dan 

pengukuran pra operasi yang harus dilakukan sebelum dilakukannya operasi 

katarak meliputi evalusi kesehatan umum pasien, evaluasi kondisi mata pasien, 

pengukuran untuk mengetahui ukuran lensa intra okuler pasien. Pengendalian 

infeksi dilakukan dengan tujuan mengurangi kemungkinan infeksi pasca operasi. 

Diharapkan dengan persiapan dan pengendalian infeksi yang baik akan 

didapatkan hasil operasi yang sesuai harapan yaitu perbaikan dan peningkatan 

penglihatan pasien sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup pasien. 
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