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I. Pendahuluan 

Lensa kontak merupakan lensa yang ditempatkan langsung pada permukaan 

kornea atau sclera untuk tujuan korektif, kosmetik, atau terapi. Lensa kontak 

merupakan salah satu alat bantu untuk mengatasi kelainan refraksi yang sudah banyak 

di gunakan. Saat ini diperkirakan 35 juta penduduk dewasa, yaitu 25% dari penderita 

kelainan refraksi yang menggunakan alat koreksi kelainan refraksi di US, 

menggunakan lensa kontak.1 

Lensa kontak dapat dibagi antara lain berdasarkan material penyusunnya, lama 

pemakaian dan jadwal penggantiannya, fungsi atau tujuan, dan berdasarkan 

desainnya. Berdasarkan material penyusun, lensa kontak dibedakan menjadi lensa 

kontak keras, rigid gas permeable (RGP), hidrogel, dan hibrida. Berdasarkan lama 

pemakaian dan jadwal penggantiannya, lensa kontak dibedakan menjadi pemakaian 

harian (daily wear), berlanjut (continuous/extended wear), fleksibel, konvensional 

dan pemakaian berdasarkan waktu khusus. 1,4 

Berdasarkan fungsi atau tujuannya, lensa kontak dikelompokkan menjadi lensa 

kontak untuk indikasi optik, terapi dan kosmetik. Berdasarkan desainnya, lensa 

kontak dibedakan menjadi sferikal, asferik, torik dan  bifokal.1,2 

Materi penyusun lensa kontak terus mengalami perkembangan untuk 

terciptanya lensa kontak yang nyaman dipakai dengan komplikasi paling minimal. 

Salah satu jenis lensa kontak yang terbaru adalah lensa kontak silicone hydrogel.2, 
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            Gambar 1.1 Lensa kontak 
Dikutip  dari : AAO

1 

 

Sari kepustakaan ini hanya akan membahas lebih dalam mengenai 

perkembangan, kelebihan dan kekurangan, serta permasalahan-permasalahannya 

yang ada pada lensa kontak silicone hydrogel saja, untuk menambah wawasan 

pembaca mengenai lensa kontak silicone hydrogels. 

 

II. Sejarah Perkembangan Lensa Kontak 

Pada tahun 1827, Sir John Herschel astronom Inggris, mengungkapkan ide 

membuat cetakan kornea dan kapsul sferis dari kaca yang berisi gel untuk 

memperbaiki tajam penglihatan. Herschel dianggap sebagai bapak lensa kontak. Pada 

tahun 1888, Eugene Kalt dari Perancis mengembangkan lensa kontak pertama untuk 

terapi keratokonus. Pada tahun 1936, optometris New York, William Feinbloom 

memperkenalkan penggunaan plastik dari bahan polymethylmethacrylate (PMMA) 

pada pembuatan lensa kontak. Bagian tengah terbuat dari kaca, sedangkan bagian 
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perifer yang menutupi sklera terbuat dari plastik. Pada tahun 1948, Kevin Tuohy, 

optisi California mulai memproduksi lensa kontak yang seluruhnya terbuat dari 

plastik  dan memiliki diameter lebih kecil dari lensa feinbloom, tetapi tetap dapat 

menutupi kornea. Lensa kontak terus berkembang sepanjang tahun 1950 hingga 1960, 

lensa plastik yang keras dibuat lebih kecil dan lebih tipis, sehingga  menjadi seperti 

lensa keras seperti saat ini.1, 3,4 

Meskipun desain lensa kontak keras terus berkembang, sebagian orang tetap 

merasa tidak nyaman menggunakan lensa kontak keras. Pada akhir tahun 1950-an, 

ahli kimia Czechoslovakia, Otto Wichterle dan asistennya, Dr. Drahoslav Lim 

mencoba membuat lensa kontak menggunakan plastik lembut dan menyerap air yang 

disebut hydroxyethyl methacrylate (HEMA), HEMA mudah dibuat menjadi lensa 

kontak serta relatif murah untuk di produksi, sangat fleksibel, stabil terhadap 

perubahan pH dan suhu. Kerugian HEMA adalah kemampuan yang terbatas karena 

dipengaruhi kadar air untuk melarutkan dan mengangkut oksigen, dengan 

permeabilitas oksigen perkiraan (Dk) sekitar 80 unit Dk. Dari perspektif klinis, 

transportasi oksigen ke kornea tergantung pada dua hal yaitu, permeabilitas bahan 

(Dk) dan juga ketebalan lensa (t). Istilah (Dk/t) menggambarkan transmisibilitas 

oksigen dari lensa dan memberikan indikasi kuantitatif jumlah oksigen yang melalui 

lensa kontak.3,4,5 

Lensa kontak berbahan silikon pertama kali dicoba pada tahun 1970 dan telah 

lama diketahui bahwa materi silikon memiliki transmisibilitas oksigen yang  tinggi, 

namun gagal berkembang karena sifat silikon yang hidrofobik. Hal ini mengakibatkan 
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lensa menjadi sangat tidak nyaman saat dipakai. Peneliti berusaha mencari cara untuk 

mengembangkan kontak lensa yang mampu memberikan kadar oksigen yang sangat 

tinggi dengan memasukkan silikon ke dalam bahan lensa serta menggabungkan 

hidrogel yang mempunyai karakteristik transport air yang baik. Proses 

menggabungkan monomer hidrogel konvensional dengan silikon terbukti menjadi 

tantangan besar dan merupakan hasil penelitian selama lebih dari 20 tahun.4,5 

 

III. Lensa Kontak Silicone Hydrogel 

Silicone Hydrogel merupakan perkembangan terbaru dalam lensa kontak 

dengan menggabungkan materi silicone dan monomer hydrogel. Diperkenalkan pada 

tahun 1999 dan dianggap kemajuan besar dalam teknologi lensa kontak karena 

mampu menggabungkan keunggulan dari materi silicone yang memiliki permeabilitas 

oksigen yang sangat tinggi dan komponen hidrogel yang memastikan bahwa lensa 

memiliki kontur lembut dan nyaman serta mampu menyediakan transportasi air 

melalui lensa kontak. Tidak seperti bahan hidrogel konvensional di mana nilai kadar 

oksigen berhubungan dengan dan dibatasi oleh kadar air, cara di mana oksigen 

diangkut melalui hidrogel silikon berbeda dan tidak tergantung pada kadar air saja. 

Sedangkan lensa kontak fleksibel berbahan utama silikon sudah dikembangkan sejak 

lama, materi lensa sudah diketahui dapat mentransmisi oksigen dan memiliki daya 

tahan yang sangat baik, namun tetap memiliki sejumlah keterbatasan. Cairan tidak 

dapat mengalir melalui bahan lensa tersebut, sehingga lensa sering mengikat kuat ke 
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permukaan mata, dan permukaan lensa sangat hidrofobik , sehingga dapat terjadi 

deposit lipid.. 5,6 

Pada lensa kontak silicone hydrogel, karet silikon dikombinasikan dengan 

monomer hidrogel konvensional. Oksigen ditransport melalui komponen silikon dari 

lensa, yang memungkinkan peningkatan dalam kadar oksigen yang akan diperoleh 

dibandingkan dengan bahan hidrogel. Komponen silikon pada bahan lensa ini 

memberikan permeabilitas oksigen yang sangat tinggi, sedangkan komponen hidrogel 

memfasilitasi fleksibilitas, kemampuan membasahi (wettability) dan transport cairan. 

Lensa kontak silicone hydrogel bisa jadi kering jika tidak direndam atau dibasahi air, 

jika lensa direndam dalam cairan lensa kontak beberapa menit maka lensa akan 

kembali lembut dan lentur.1,7 

 

IV. Kelebihan dan Kekurangan Lensa Silicone Hydrogel 

Meskipun dianggap sebagai sebuah terobosan terbaru dalam lensa kontak, 

terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari lensa kontak silicone hydrogel.  

4.1.  Kelebihan Lensa Kontak Silicone Hydrogel 

4.1.1  Memiliki nilai Permeabilitas yang tinggi 

Tingkat perpindahan oksigen dari suatu bahan lensa kontak dihubungkan 

dengan permeabilitas oksigen (Dk) atau oksigen transmisibilitas (Dk/t). Nilai-nilai ini 

memberikan data komparatif yang berguna untuk kemudahan yang oksigen dapat 

melewati suatu material atau lensa dengan ketebalan tertentu. Pada bahan hydrogel 

konvensional transmisi oksigen sangat terbatas dan dipengaruhi kadar air. Pada 
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silicone hydrogel, oksigen dapat di transmisikan dengan baik karena kemampuan 

bahan berbasis silikon, yang memungkinkan permeabilitas oksigen lebih baik 

dibandingkan dengan bahan hydrogel. 3,6,7 

 

4.1.2. Mudah dipakai dan Lebih Tahan Lama. 

Lensa silicone hydrogel dianggap lebih mudah digunakan dan memiliki daya 

tahan yang lebih baik karena nilai modulus yang lebih tinggi. Modulus mengacu pada 

rasio  tingkat tegangan elastis suatu bahan materi. Lensa kontak silicone hydrogel 

merupakan  pilihan yang baik bagi pasien yang mengalami kesulitan menempelkan ke 

mata lensa kontak hidrogel konvensional atau yang sering merusak lensa kontak 

mereka.7,8 

 

4.1.3. Lebih Aman Pada Pemakaian Berkelanjutan (Extended Wear)  

Pada tahun 1980-an telah digunakan lensa kontak pemakaian berkelanjutan 

dengan prinsip menggunakan lensa kontak dengan bahan hidrogel yang memiliki 

kandungan air yang tinggi. Namun, memberikan hasil yang belum memuaskan karena 

transmisibilitas oksigen dari lensa yang terbuat dari bahan-bahan ini dianggap masih 

tidak cukup untuk proses metabolisme normal pada kornea. Keadaan hipoksia kornea 

yang diinduksi lensa dapat menyebabkan edema kornea akut, microcysts epitel dan 

bula, penipisan stroma, polymegethism endotel dan yang paling utama adalah 

keratitis. Angka kejadian keratitis dengan pememakaian lensa hidrogel konvensional 

adalah 100 kasus per 10.000 pemakai. Sedangkan pada penggunaan lensa silicone 
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hydrogel, kejadian adalah 20 kasus per 10.000 pemakai. karena lensa silicone 

hydrogel memiliki transport oksigen yang lebih baik.8,9 

 

4.1.4.  Gejala Mata Kering. 

Salah satu hal yang dirasakan pengguna lensa kontak adalah rasa tidak 

nyaman dan gejala mata kering. Materi silicone hydrogel memberikan efek signifikan 

dalam hal kenyamanan dan mengurangi gejala mata kering pemakai. Penelitian 

melaporkan bahwa pemakai lensa hidrogel konvensional dengan silicone hydrogel 

menunjukkan penurunan yang signifikan keluhan mata kering. 7,9 

Gejala mata kering dan rasa tidak nyaman yang dialami oleh beberapa 

pemakai lensa hidrogel konvensional mungkin berhubungan dengan tingkat 

permeabilitas oksigen lensa konvensional. Pemakai lensa hidrogel menunjukkan 

respon inflamasi yang berkaitan dengan hipoksia akibat pengaruh kadar oksigen 

sedangkan bahan silicone hydrogel yang permeabel terhadap oksigen mendukung 

hubungan antara peningkatan kenyamanan dan ketiadaan gejala mata kering.7,8 

 

4.1.5.  Tersedia dalam desain yang kompleks. 

Pada keadaan astigmat tidak mudah dikoreksi menggunakan jenis lensa 

kontak lunak maupun silicone hydrogel. Hal ini dikarenakan kontur lensak silicone 

hydrogel yang sulit dibuat menjadi torik. Namun demikian, saat ini sudah 

dikembangkan sejumlah desain khusus lensa lunak torik untuk memperbaiki 

astigmatisme. 3,9 
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4.2. Kekurangan Lensa Kontak Silicone Hydrogel  

4.2.1. Peningkatan Terbentuknya Materi Musin (Mucin Ball’s) 

Materi musin adalah partikel-partikel berbentuk bulat berwarna bening atau 

keruh terdapat di antara lensa kontak dan kornea. Terbentuk pada  50 % pasien 

pemakai berkelanjutan lensa silicone hydrogel. 9,10  

 

                                             Gambar 4.2.1. Mucin ball’s  
                                                  Dikutip  dari : Efron N

11 

Materi mucin terbentuk akibat interaksi mekanik lensa kontak dengan lapisan 

musin dan film air mata dikombinasikan dengan gaya gesek pada permukaan kelopak 

mata atas saat berkedip. Kelenturan yang lebih tinggi dari lensa silicone hydrogel 

dianggap memberikan kontribusi untuk mekanisme terbentuknya bola mucin.8,9,10 

Penanganan dilakukan dengan membersihkan tempat penyimpanan lensa 

kontak, mengganti tempat lensa kontak setiap sebulan sekali. Jika tempat tidak di 

bilas dengan bersih, deposit dan kotoran yang mengendap di bagian bawah akan 

terangkat kembali ketika akan merendam lensa kontak selanjutnya.8,9 
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4.2.2. Alergi 

Pemakai lensa kontak menghadapi berbagai alergen yang potensial. Larutan 

lensa kontak dan terutama pengawet yang ada di dalamnya akan menginduksi respon 

alergi pada individu yang sensitif. Hipersensitivitas pengawet khususnya dapat 

menyebabkan konjungtivitis, infiltrat epitel kornea, dan superior limbus 

keratokonjungtivitis. Alergi oleh lensa kontak mengakibatkan hiperemis pada limbus, 

infiltrat kornea, dan keratik presipitat. Tatalaksana mengatasi alergi adalah dengan 

menghentikan pemakaian lensa kontak atau mengganti dengan disposable.7,8,9 

 

5. Kesimpulan 

Lensa kontak telah dipakai sejak lama dengan tujuan memperbaiki kelainan 

refraktif, sebagai tindakan terapi, maupun kosmetik. Silicone hydrogel ini mampu 

memberikan permeabilitas dan transmisibilitas oksigen yang baik dengan kelebihan 

memiliki nilai Dk yang tinggi, nyaman dipakai dengan gejala mata kering yang 

minimal, pilihan untuk pemakaian berkelanjutan, dan lebih mudah dipakai dengan 

daya tahan yang lebih baik dibanding jenis lensa kontak lain. Namun, lensa kontak 

silicone hydrogel juga memiliki kekurangan berupa peningkatan insiden terbentuknya 

bola-bola musin (mucin ball’s) dan harga lebih mahal.  
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