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DIAGNOSIS DAN PENATALAKSANAAN KERATOKONUS UNILATERAL 

 
ABSTRACT 

Introduction: Keratoconus is a common disorder (prevalence of about 1 per 2000) in which 
the central or paracentral cornea undergoes progressive thinning and bulging, such that the 
cornea takes on the shape of a cone. The estimated frequency of the unilateral keratoconus has 
been reported to range from 14.3% to 41%. The combination of genetic and environmental 
risk factors such as eye rubbing, inflammation, atopy, hard contact lens wear, and oxidative 
stress all play a role in the onset and progression of keratoconus. 
Purpose: to report diagnosis and management of unilateral keratoconus. 
Case Report: A 17 years old man came to the Refraction Department Cicendo Eye Hospital 
with chief complain blurred vision at left eye since 2 weeks ago. Ophthalmology examination 
revealed uncorrected visual acuity on left eye was 0.25 PH 0.4. The best corrected visual acuity 
was 0.32 with subjective correction S-1.00, C-3.50 x 150. There was munson sign + and oil 
drop sign +. The keratometry showed the corneal refractive power of each principal meridian 
were 43.50 D and 44.25 D on right eye and 45.00 D and 50.50 D on left eye. The corneal 
topography showed the corneal refractive power on the left eye were 45.6 D and 49.6 D. 
Patient was diagnosed as irregular astigmatism LE e.c. keratoconus. The patient reffered to 
Contact Lens Departement for fitting toric RGP contact lens or custom soft toric lens. 
Conclusion: Unilateral keratoconus needs long term follow up corneal topography for the 
fellow eye because it can be developed keratoconus. Management keratoconus depend on 
degrees of severity. 
 

I. Pendahuluan 

     Keratokonus adalah kelainan ektasia kornea yang dikarakteristikan sebagai 

progresifitas penipisan lapisan stroma, penonjolan bentuk kornea seperti kerucut yang 

menyebabkan astigmatisma ireguler. Keratokonus dapat terjadi pada laki-laki dan 

perempuan. Angka kejadian keratokonus sekitar 1 berbanding 2000 pada populasi 

umum. Sebuah hipotesis mengenai patogenesis keratokonus berkaitan dengan 

predisposisi genetik yang akan berkembang jika dicetuskan oleh faktor lingkungan 

lainnya. Kasus keratokonus dilaporkan sekitar 6%-8% memiliki riwayat keluarga. 

Angka kejadian keratokonus unilateral dilaporkan sekitar 14.3% sampai 41%.2,3 

     Tatalaksana keratokonus berdasarkan derajat tingkat keparahannya. Tujuan dari 

tatalaksana keratokonus untuk memberikan penglihatan optik yang baik dan 

memberikan kenyamanan pada pasien. Tahap awal keratokonus dapat diberikan 

kacamata atau lensa kontak lunak. Keratokonus derajat sedang sampai advance dapat 
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diberikan RGP. Keratokonus derajat berat yang disertasi scar pada bagia sentral kornea 

dapat dipikirkan untuk terapi operatif. Laporan kasus ini akan membahas lebih lanjut 

mengenai gambaran klinis dan pilihan tatalaksana keratokonus unilateral.9,10 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang laki-laki berusia 17 tahun datang ke Poli Refraksi PMN RS Cicendo pada 

tanggal 25 September 2017 dengan keluhan buram mata kiri sejak kurang lebih 2 

minggu yang lalu. Buram dirasakan semakin bertambah buram. Keluhan buram tidak 

disertai mata merah, silau, nyeri. Pasien tidak memiliki riwayat penggunaan kacamata 

sebelumnya. Pasien tidak memiliki keluarga dengan kacamata ataupun dengan keluhan 

serupa. Pasien tidak memiliki keluhan benjolan dan gatal pada kelopak mata. Pasien 

tidak sering menggaruk-garuk matanya. Pasien tidak memiliki riwayat alergi. Pasien 

ada riwayat asma. Pasien kemudian berobat ke RSUD Cibabat 1 minggu yang lalu, 

kemudian dirujuk ke PMN RS Cicendo dengan diagnosis astigmatisma ireguler e.c. 

suspek keratokonus.  

     Pada pemeriksaan oftalmologi didapatkan visus mata kanan 1.0 dan mata kiri 0.25 

PH 0.4. Pemeriksaan refraksi objektif dengan refraktometer didapatkan hasil OD = S -

0.25 dan OS = S -1.25 C -5.50 X 150. Koreksi penglihatan jauh terbaik yaitu VOD = 

plano dan VOS = S -1.00 C -3.50 X 150 = 0.32 PH 0.5. Pasien mengeluhkan pusing 

saat memakai hasil koreksi terbaik. Tajam penglihatan dekat binokuler 0.8 M dalam 

jarak 30 cm. Tajam penglihatan dekat monokuler mata kanan 0.8 M dalam jarak 30 cm 

dan mata kiri 1.0 M dalam jarak 8 cm. 

     Pemeriksaan Hirschberg didapatkan kedudukan bola mata orthotropia. 

Pemeriksaan gerak bola mata duksi dan versi normal ke segala arah. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kiri didapatkan munson sign + pada kornea dan oil drop sign + pada pemeriksaan 

funduskopi. Hasil pemeriksaan keratometri memperlihatkan kekuatan refraktif kornea 

mata kanan pada kedua meridian yaitu 43.50 dioptri dan 44.25 dioptri dengan 

perbedaan sebesar -0.75 dioptri, sedangkan mata kiri 45.00 dioptri dan 50.50 dioptri 
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dengan perbedaan sebesar –5.50 dioptri. Hasil pemeriksaan topografi kornea dapat 

dilihat pada gambar 2.3 sampai gambar 2.6. 

     Diagnosis kerja pada pasien ini adalah astigmatisma ireguler OS e.c. suspek 

keratokonus. Pasien dikonsulkan ke Unit Lensa Kontak untuk pemberian toric RGP 

contact lens atau custom soft toric lens. Pasien belum bersedia dikarenakan alasan 

biaya. Pasien disarankan untuk control 3 bulan kemudian. 

 

        
Gambar 2.1 Mata kiri pasien 

 

       
Gambar 2.2 gambar kiri: rizzuti gign – 

Gambar kanan: munson sign + 
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Gambar 2.3 Topografi kornea mata kanan 

 

 
Gambar 2.4 Topografi kornea mata kiri 

 

 
Gambar 2.5 Pentacam mata kanan 
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Gambar 2.6 Pentacam mata kiri 

 

III. Diskusi 

     Keratokonus adalah kelainan pada kornea yang terjadi kornea sentral atau 

parasentral yang mengalami penipisan dan penonjolan progresif sehingga memberikan 

bentuk kerucut. Prevalensi terjadinya keratokonus adalah sekitar 1 berbanding 2000. 

Hampir seluruh kasus keratokonus adalah bilateral, tetapi satu mata dapat lebih berat 

atau hanya memperlihatkan astigmatisma tinggi. Estimasi angka kejadian keratokonus 

unilateral dilaporkan antara 14.3% sampai 41%. Keratokonus unilateral dapat 

berkembang menjadi keratokonus pada mata sebelahnya jika memang diikuti dalam 

rentang waktu yang mencukupi. Pahuja et al melaporkan lebih dari setengah pasien 

dengan keratokonus unilateral berkembang menjadi keratokonus pada mata sebelahnya 

dalam 16 tahun pengamatan, kebanyakan dimulai sejak 6 tahun pertama observasi. 

Pemantauan topografi mata sebelahnya pada keratokonus unilateral menunjukkan 

perkembangan tanda klinis yang abnormal dan menurunkan angka kejadian 

keratokonus unilateral menjadi 0.5% hingga 4%. Global Consensus on Keratoconus 

and Ectatis Disease menyatakan bahwa tidak ada keratokonus unilateral yang 
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sebenarnya, tetapi yang ada adalah keratokonus unilateral sekunder yang diinduksi oleh 

proses mekanik. Keratokonus mulai terjadi saat usia remaja sampai pertengahan 20 

tahun dan bersifat progresif hingga dekade ketiga atau keempat.3,4,8 

     Perubahan struktur yang terjadi pada keratokonus diantaranya pemanjangan sel 

epitelium kornea pada apeks kerucut, menurunnya densitas keratosit, penurunan 

jumlah lamella, dan distribusi kolagen yang tidak rata pada stroma. Penurunan serabut 

kolagen stroma yang menyebabkan penipisan stroma menyebabkan keratokonus 

bersifat progresif. Lapisan Bowman dan lapisan Descemet mengalami robekan.11,12 

     Pasien pada laporan kasus ini adalah laki-laki berusia 17 tahun, yang merupakan 

usia remaja awal mula berkembangnya keratokonus. Pasien memiliki riwayat atopy, 

yaitu asma yang merupakan faktor resiko berkembangnya keratokonus, walaupun 

pasien menyangkal adanya riwayat sering menggosok matanya, terkadang menggosok-

gosok mata sering tidak disadari oleh pasien. Keratokonus pada pasien hanya ada pada 

mata kirinya. Keratokonus unilateral membutuhkan pemantauan topografi kornea 

jangka panjang pada mata yang sebelahnya. Imbornoni et al melaporkan setengah dari 

pasien keratokonus unilateral akan berkembang menjadi keratokonus pada mata 

sebelahnya. 2,3 

     Tanda sangat awal dari keratokonus adalah bayangan seperti gunting pada refleks 

merah pada pemeriksaan oftalmoskopi atau retinoskopi. Tanda rizzutti yaitu refleks 

kerucut pada bagian nasal dari kornea ketika disinari dari bagian temporal. Tanda 

munson adalah penonjolan kelopak mata bawah saat pasien melihat ke bawah. 

Fleischer ring adalah deposit besi pada dasar epitelium sekitar kerucut. Vogt lines garis 

parallel pada posterior stroma. Acute hydrops  muncul bila terjadi robekan membrane 

descemet yang menghasilkan edema kornea mendadak. Alergi dan menggosok mata 

merupakan faktor resiko terjadinya hydrops. Robekan akan sembuh dalam 6-12 

minggu, edema akan menghilang, tetapi akan meninggalkan scar pada stroma. 

Prevalensi keratokonus meningkat pada sindroma down, sindroma marfan, atopy, 

floppy eyelid syndrome, Leber congenital amaurosis, dan prolapse katup mitral. Pasien 
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ini memiliki muson sign dan oil drop sign, namun tidak memiliki tanda-tanda lainnya 

seperti acute hydropsdan scar kornea. 1,2 

     Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendeteksi keratokonus pada 

stase awal adalah computerized videokeratography, placido disk-based topography, 

dan pachymetry. Elevasi permukaan posterior kornea dapat dilihat melalui 

pemeriksaan topografi kornea untuk melihat adanya perkembangan awal dari 

keratokonus atau forme fruste keratoconus (FFKCN). Analisis biomekanik kornea 

dapat dilakukan pada kasus keratokonus unilateral yang memiliki gambara topografi 

kornea yang normal pada mata sebelahnya. 5-7  

     Keratometer adalah alat untuk memperkirakan kekuatan kornea sentral dengan cara 

mengukur radius kurvatura permukaan kornea eksternal. Rata-rata kekuatan refraksi 

kornea sentral normal sekitar 43 D.2 

     Klasifikasi Buxton membagi tingkat keparahan keratokonus berdasarkan nilai 

keratometer. Keratokonus derajat ringan jika nilai keratometer kurang dari 45 D, 

keratokonus derajat sedang nilai keratometer antara 46 D sampai 52 D, keratokonus 

advance nilai keratometer antara 53 D dan 59 D, keratokonus derajat berat jika nilai 

keratometer lebih dari 60 D. Hasil pemeriksaan topografi kornea pada mata kanan 

pasien menunjukkan nilai normal, yaitu 43.6 D dan 43.9 D. Sedangkan hasil 

pemeriksaan topografi kornea mata kiri menunjukkan adanya keratokonus derajat 

sedang dengan nilai 45.6 D dan 49.6 D.9,10 

     Klasifikasi Amsler-Krumeich adalah sistem pengelompokan keratokonus yang lebih 

luas. Kriteria dari klasifikasi ini mencakup nilai refraksi, keratometer, dan tanda-tanda 

klinis dari keratokonus. Derajat I jika ada eccentric corneal steepening, miopia dan 

atau astigmatisma kurang dari 5 diopter, dan nilai keratometer kurang dari sama dengan 

48 diopter. Derajat II jika tidak ada skar, miopia dan atau astigmatisma antara 5 sampai 

8 diopter, nilai keratometer antara 48 sampai 53 diopter, dan ketebalan kornea minimal 

lebih dari 400 µm. Derajat III jika tidak ada skar, miopia dan astigmatisma antara 8 

sampai 10 diopter, nilai keratometer antara 53 sampai 55 diopter, dan ketebalan kornea 

minimum antara 300 sampai 400 µm. Derajat IV jika terdapat skar pada kornea sentral, 



9 
 

nilai keratometer lebih dari 55 diopter, dan ketebalan kornea minimal 200 µm. Pasien 

pada laporan kasus ini dapat diklasifikasikan sebagai keratokonus Derajat II. Hasil 

pemeriksaan didapatkan tidak ada skar pada konea, nilai astigmatisma dari 

refraktometer -5.50 D, nilai keratometer 45.6 D dan 49.6 D, dan ketebalan kornea 

minimal dari Pentacam 487 µm. 9,10 

     Tatalaksana pada keratokonus derajat ringan dapat dikoreksi dengan kacamata. 

Iregularitas derajat ringan dan sedang dapat ditatalaksana dengan lensa kontak soft 

spherical, soft toric, atau custom soft toric. Lensa kontak RGP menjadi pilihan yang 

baik dalam menetralkan astigmatisma ireguler derajat berat pada keratokonus tanpa 

scar kornea. Tatalaksana alternatif lainnya yaitu hybrid contact lens, terdiri dari bagian 

tengah yang  keras dan bagian perifer yang lunak. Hybrid contact lens memberikan 

penglihatan yang baik seperti RGP dan kenyamanan seperti lensa kontak lunak. 

Intrastromal ring dan collagen crosslinking dapat menjadi terapi tambahan untuk 

meratakan kerucut dan menstabilkan progesivitas, dalam beberapa kasus dapat 

memperbaiki penglihatan dan memfasilitasi penggunaan lensa kontak. Indikasi 

transplantasi kornea pada keratokonus diantaranya, jika terdapat intoleransi terhadap 

penggunaan lensa kontak, penglihatan yang tidak membaik dengan penggunaan lensa 

kontak, penipisan yang progresif hingga mencapai limbus.1,2 

     Collagen cross Linking (CXL) dapat mencegah progesivitas keratokonus dengan 

cara meningkatkan kekuatan jaringan kornea dengan meningkatkan ikatan kovalen 

kolagen, menginduksi pembentukan ikatan intra dan interfibrilar. CXL menginduksi 

ikatan kolagen secara fotokimia menggunakan kombinasi vitamin B2 (riboflavin) dan 

radiasi sinar ultraviolet A. Ivarsen et al dan silva et al melaporkan penurunan nilai 

keratometer maksimal hingga 2 diopter. 13,14 

     Pasien pada laporan kasus memiliki keratokonus derajat sedang pada mata kirinya 

dan disarankan untuk melakukan fitting lensa kontak RGP toric atau custom soft toric 

di Poli Lensa Kontak. 

     Prognosis pasien ini quo ad vitam ad bonam karena keratokonus tidak mengancam 

jiwa. Quo ad functionam dubia karena keratokonus bersifat progresif sehingga fungsi 
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visual dari pasien dapat semakin menurun dan resiko mata sebelahnya berkembang 

menjadi keratokonus lebih dari 50%. Tingkat keparahan pasien ini adalah keratokonus 

derajat sedang, jika diberikan tatalaksana dengan tepat, yaitu pemberian lensa kontak 

prognosis visualnya akan baik. 

 

IV. Simpulan 

     Kasus keratokonus unilateral memerlukan pemantauan topografi kornea jangka 

panjang pada mata sebelahnya karena sebagian besar kasus akan berkembang menjadi 

keratokonus. Pemilihan tatalaksana keratokonus berdasarkan derajat keparahan dari 

keratokonus dengan tujuan memperbaiki visual optik dari pasien. 
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