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Abstract 
Introduction Cataract and uncorrected refractive error are the leading cause of 
blindness globally. Cataract surgery in high axial myopia is challenging. Increase 
complications numbers in surgery said to be linear with the axial length in other studies. 
Another challenging matter is the determination of intraocular (IOL) power, which 
affects the final refractive correction thus the visual outcome. 
Purpose To describe the outcome of visual acuity after and complications during 
phacoemulsification surgery with the implantation of intraocular lens on the senile 
cataract patients with high axial myopia. 
Methods This is a descriptive study. Data were taken from the medical records on 
January – December 2017 in Cicendo National Eye Hospital and reviewed 
retrospectively. Subjects in this study are cataract patients with high axial myopia who 
underwent phacoemulsification surgery with implantation of intraocular lens. High axial 
myopia is defined by axial length ≥ 26 millimeters.  Outcomes assessed are the visual 
acuity on the fourth week after surgery and complications during cataract surgery.  
Results This study assessed 48 eyes from 34 consecutive patients. Subjects were 
predominantly women (71%). The subjects’ age range from 41 – 81 years old, mean 61.4 
years old (± 9.3). The most cataract type in this study was nuclear cataract. Visual 
outcomes were found good in 35 (73%) eyes, but 2 (4%) eyes were still found poor and 
even blind. Complications during surgery were found in 1 (2%) eye, which was posterior 
capsular rupture with vitreous prolapse.  
Conclusion The visual outcome of phacoemulsification surgery with intraocular lens 
implantation was good on the senile cataract with high axial myopia patients. The risk of 
complications during surgery was relatively small, however there is still a change of 
complications. Careful examination before surgery determined the visual outcome.   
Keyword senile cataract, high axial myopia, phacoemulsification, visual acuity, 
complications 
 
 
Pendahuluan 

Katarak dan gangguan refraksi 
merupakan penyebab kebutaan 
terbanyak di dunia. Angka kebutaan 
di dunia tahun 2015 adalah sebesar 
36 juta, 12,6 juta di antaranya 
disebabkan oleh katarak dan 7,4 juta 
oleh gangguan refraksi yang tidak 
dikoreksi. Katarak dan gangguan 
refraksi di kelompok umur lebih dari 

50 tahun menyebabkan 55% 
kebutaan dan 77% gangguan 
penglihatan pada populasi global. 
Proyeksi di tahun 2020 menyebutkan 
bahwa miopia, sebagai salah satu 
gangguan refraksi, akan mengalami 
peningkatan menjadi sebesar 33,9% 
atau sekitar 2,6 milyar jiwa.  Miopia 
tinggi juga disebutkan akan 
mengalami peningkatan menjadi 
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5.2% atau sekitar 399 juta jiwa di 
tahun 2020.1–4 

Miopia tinggi dapat didefinisikan 
berdasarkan nilai refraktif atau 
panjang aksial. Penilaian derajat 
miopia berdasarkan nilai refraksi 
bergantung pada beberapa faktor 
anatomis, yaitu kornea, lensa, dan 
panjang aksial. Hal ini menyebabkan 
penilaian refraktif bersifat 
multifaktorial. Miopia aksial adalah 
miopia yang dinilai berdasarkan 
panjang aksialnya.4,5 

Katarak pada miopia aksial tinggi 
memiliki angka komplikasi yang 
lebih tinggi. Komplikasi dapat terjadi 
selama maupun pasca-bedah. 
Komplikasi selama bedah yang 
ditemukan pada penelitian 
sebelumnya yaitu ruptur kapsul 
posterior, kelemahan zonular, dan 
robekan kapsul anterior. Insidensi 
lepasnya retina pasca-bedah 
fakoemulsifikasi pada penelitian lain 
disebutkan sebesar 8%. Insidensi 
tersebut bertambah seiring 
bertambahnya panjang aksial.6–8  

Tajam penglihatan pasca-bedah 
dipengaruhi beberapa hal, di 
antaranya adalah ketepatan 
perhitungan lensa intraokular (LIO). 
Hal ini merupakan hal yang sulit. 
Biometri A-scan memiliki banyak 
variabilitas pada keadaan miopia 
aksial tinggi dibandingkan pada mata 
normal. Miopia aksial tinggi 
seringkali disertai dengan stafiloma 
posterior. Stafiloma posterior 
menyebabkan ketidaktepatan 
perhitungan biometri. Setelah 
mendapatkan panjang bola mata 
yang akurat, formula yang digunakan 
untuk menentukan ukuran LIO 
adalah hal lain yang perlu 
diperhatikan. Formula SRK-T 
disebutkan memiliki tingkat akurasi 

yang lebih baik dibandingkan 
formula lain pada miopia aksial 
tinggi.6,7,9 

Penelitian ini dilakukan untuk 
melihat gambaran tajam penglihatan 
pasca-bedah dan komplikasi selama 
bedah fakoemulsifikasi pada pasien 
katarak senilis dengan miopia aksial 
tinggi. 
 
Metode 

Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif. Data diambil 
secara retrospektif dari rekam medis 
Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 
Mata Cicendo selama periode 
Januari-Desember 2017. Tidak 
terdapat batasan operator pada 
penelitian ini. 

Subjek pada penelitian ini adalah 
pasien katarak senilis dengan miopia 
aksial tinggi lebih dari atau sama 
dengan 26 milimeter (mm) yang 
dilakukan bedah fakoemulsifikasi. 
Kriteria eksklusi pada penelitian ini 
adalah kelainan di kornea sentral, 
riwayat bedah okular sebelumnya, 
data rekam medis yang tidak 
lengkap, penilaian ukuran LIO selain 
biometri A-scan dengan metode 
SRK/T, dan pasien yang tidak 
melakukan kunjungan kontrol pada 
hari pertama, hari ke-7, dan minggu 
ke-4 pasca-bedah.  

Data pasien yang diambil pada 
penelitian ini adalah jenis kelamin, 
usia, tajam penglihatan pra-bedah, 
pemeriksaan anterior, pemeriksaan 
posterior, pemeriksaan penunjang 
pra-bedah, dan laporan operasi.  

Tipe katarak diperiksa saat pupil 
dilatasi kemudian dinilai berdasarkan 
Lens Opacities Classification System 
(LOCS) III. Kekeruhan katarak pada 
penelitian ini bernilai lebih dari atau 
sama dengan 3. Pemeriksaan 
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penunjang pra-bedah yang diambil 
adalah data biometri, yaitu panjang 
aksial, ukuran LIO dan target 
refraksi, yang didapatkan 
menggunakan biometri A-scan. Data 
laporan operasi yang diambil adalah 
waktu operasi, ukuran LIO yang 
dipasang, dan komplikasi selama 
operasi. 

Pasien melakukan kunjungan 
kontrol hari pertama, hari ke-tujuh, 
dan minggu ke-4 pasca-bedah. Data 
spherical equivalent (SE) dari 
refraktometri pada kunjungan kontrol 
ke-4 pasca bedah dan tajam 
penglihatan terbaik setelah koreksi 
kemudian dicatat. Tajam penglihatan 
dimasukkan ke dalam kategori 
gangguan penglihatan menurut 
WHO, yaitu baik, apabila lebih dari 
atau sama dengan 6/12, ringan, 
apabila kurang dari 6/12, sedang, 
apabila kurang dari 6/18, buruk, 
apabila kurang dari 6/60, dan buta, 
apabila kurang dari 3/60. Penilaian 
ketepatan biometri dinilai dari nilai 
SE pasca-bedah dengan rentang ± 
1,00 dioptri (D). 

Data kemudian diolah 
menggunakan piranti lunak 
Microsoft Excel Office 2011 dan 
dipaparkan secara deskriptif dalam 
bentuk tabel. 

 
Hasil 

Selama periode Januari – 
Desember 2018 terdapat 83 mata dari 
61 pasien katarak senilis dengan 
miopia aksial tinggi yang menjalani 
bedah fakoemulsifikasi. Setelah 
melalui kriteria eksklusi, didapatkan 
48 mata dari 34 pasien, yang terdiri 
dari 10 (29%) pasien laki-laki dan 29 
(71%) pasien perempuan. Usia 
pasien  berkisar antara 41 – 81 tahun. 
Sembilan pasien adalah pasien 

dengan miopia aksial tinggi 
unilateral dan 25 pasien dengan 
miopia aksial tinggi bilateral. Tipe 
katarak terbanyak adalah katarak 
nuklear yaitu sebanyak 36 (75%) 
mata dan lainnya adalah katarak 
campuran sebanyak 12 (25%) pasien. 
Sembilan (75%) mata di antara 
katarak campuran tersebut, 
merupakan katarak nuklear-
subkapsular posterior, 2 (17%) 
katarak nuklear-kortikal, dan 1 (8%) 
katarak nuklear-kortikal-subkapsular 
posterior. 
 
Tabel 1.1 Data Demografis Pasien 

Karakteristik Pasien 
(n= 34) Jumlah 

Persen-
tase 
(%) 

Jenis Kelamin   
Laki-laki 10 29 
Perempuan 24 71 

Usia (± SB) Rerata: 61.4 tahun 
(± 9,3 tahun) 

Lateralitas   
Unilateral 9 26 
Bilateral 25 74 
Diagnosis   
Katarak nuklear 36 75 
Katarak campuran 12 25 
Tajam penglihatan pra-
bedah   

Sedang 3 6 
Buruk 5 11 
Buta 40 83 
Panjang aksial bola 
mata (± SB) 

Rerata: 28.85 mm 
(± 1,8 mm) 

SE pra-bedah (± SB) Rerata: -0.23 D (± 
0.27 D) 

SE pasca bedah (± SB) Rerata: -0.88 D((± 
1.02 D) 

 
Tajam penglihatan pra-bedah 

yang terbanyak masuk ke dalam 
kategori buta, yaitu sebanyak 40 
(83%) mata. Panjang aksial bola 
mata berkisar antara 26 – 32,67 mm. 
Ukuran rata-rata LIO yang dinilai 
pra-bedah adalah +5.23 D (± +4.95 
D) dengan rentang -5.00 – +15.00 D. 
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Ukuran rata-rata LIO yang dipasang 
adalah +5.30 D (± +4.97 D) dengan 
rentang -5.00 – +15.00 D. Data 
demografis karakteristik pasien dapat 
dilihat pada tabel 1.1. 

 
Tabel 1.2 Tajam penglihatan terbaik 
pasca-bedah 

Tajam 
Pengli-
hatan 

Perem-
puan 

Laki-
laki Total 

n % n % n % 

Baik 27 75 8 67 35 73 
Sedang  8 22 3 25 11 23 
Buruk 0 0 1 8 1 2 
Buta 1 3 0 0 1 2 
 

Penilaian ketepatan biometri yang 
dinilai pasca bedah 4 minggu 
didapatkan hasil 28 (58%) mata 
sesuai dan 20 (42%) mata tidak 
sesuai. Rata-rata panjang aksial bola 
mata yang tidak sesuai dengan target 
refraksi adalah 28,57 ± 1,21 mm, 
dengan rentang 26,84 - 30,91 mm. 
Empat belas (70%) mata yang tidak 
mencakup target refraksi, tetap 
memiliki tajam penglihatan kategori 
baik setelah koreksi. Ketepatan nilai 
biometri dapat dilihat pada tabel 1.3. 

 
Tabel 1.3 Ketepatan Biometri 

Kete-
patan 

Perem-
puan 

Laki-
laki Total 

n % n % n % 

Sesuai 20 56 8 67 28 58 
Tidak  
sesuai 16 44 4 33 20 42 

 
Pasien yang telah dilakukan bedah 

fakoemulsifikasi kemudian dicatat 
tajam penglihatan terbaiknya. Hasil 
tajam penglihatan terbanyak terdapat 
pada kategori baik yaitu sebanyak 35 
mata (73%). Terdapat 2 (4%) mata di 
kategori buruk dan buta. Tidak 
terdapat hasil tajam penglihatan 

sedang pada masing-masing 
kelompok. Satu (2%) mata pada 
kategori tajam penglihatan buta tidak 
mencakup target refraksi. Pasien 
tersebut memiliki miopia aksial 
tinggi bilateral, namun mata kolateral 
memiliki tajam penglihatan terbaik 
kategori baik pasca bedah. Tajam 
penglihatan terbaik pasca-bedah 
dapat dilihat pada tabel 1.2. 

Komplikasi selama bedah dapat 
dilihat pada tabel 1.4. Komplikasi 
selama bedah didapatkan pada 1 
(2%) mata. Komplikasi yang terjadi 
adalah ruptur kapsul posterior yang 
disertai prolaps vitreus. Komplikasi 
tersebut terjadi pada pasien 
perempuan, dengan panjang aksial 
bola mata 30,45 mm.  

 
Tabel 1.4 Komplikasi selama bedah 

Komplikasi Jumlah % 
Dengan komplikasi 1 2 
Tanpa komplikasi 47 98 
 
Diskusi 

Miopia tinggi merupakan salah 
satu faktor yang disebutkan 
menyebabkan terjadinya katarak 
yang lebih cepat. Penelitian oleh 
Jeon dkk. menyatakan katarak 
nuklear dan katarak subkapsular 
lebih sering terjadi pada miopia 
tinggi. Penelitian tersebut didukung 
oleh penelitian sebelumnya oleh 
Praveen dkk. dan Kubo dkk. yang 
mendapatkan hubungan kuat antara 
miopia tinggi dan katarak nukelar. 
Tipe katarak yang didapatkan pada 
penelitian ini adalah katarak nuklear, 
yaitu sebanyak 75%. Tipe katarak 
terbanyak kedua adalah katarak 
nuklear-subkapsular posterior, yaitu 
sebanyak 9 mata. Hasil ini 
menyerupai penelitian sebelumnya, 
meskipun terdapat perbedaan 
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penilaian tipe katarak pada kedua 
penelitian tersebut. Jeon dkk. 
menggunakan Pentacam Scheimflug 
imaging system dan klasifikasi 
LOCS III oleh satu orang pengamat. 
Praveen dkk. menggunakan 
klasifikasi Emmery dan Little oleh 
satu pengamat. Sedangkan, pada 
penelitian ini mengambil data di 
mana penilaian tipe katarak 
dilakukan oleh beberapa pengamat 
dengan menggunakan klasifikasi 
LOCS III. 10–12 

Tajam penglihatan pasca-operasi 
pada penelitian ini sebagian besar 
(73%) baik. Tajam penglihatan yang 
baik pasca bedah fakoemulsifikasi 
pada miopia aksial tinggi tergantung 
pada beberapa faktor. Faktor-faktor 
tersebut yaitu keadaan segmen 
posterior dan perhitungan biometri 
pra-bedah. Penelitian oleh Jeon dkk 
menemukan hubungan antara 
keadaan segmen posterior dan tajam 
penglihatan yang kurang baik. Tajam 
penglihatan pasien myopia aksial 
tinggi yang memiliki kelainan  retina 
ringan, tidak memiliki perbedaan 
dengan pasien normal. Sementara 
pada penelitian ini tidak dibedakan 
keadaan posterior karena adanya 
keterbatasan data. Hasil tajam 
penglihatan yang baik juga 
didapatkan hampir sama pada 
penelitian Tsai dkk. yaitu sebesar 
71,2%. Penelitian tersebut 
menyatakan keadaan segmen 
posterior dan diabetes melitus 
sebagai faktor risiko bebas pada hasil 
tajam penglihatan yang buruk. 7,11,13 

Ketepatan biometri juga 
merupakan hal yang patut 
dipertimbangkan apabila ingin 
mendapatkan tajam penglihatan yang 
baik. Panjang aksial dapat dihitung 
menggunakan ultrasound (A-scan) 

atau secara optikal. Biometri optikal 
telah menjadi pilihan baku emas 
karena kemudahan dan 
keakuratannya. Kekurangan dari 
biometri ini adalah biometri ini tidak 
dapat menembus media yang keruh. 
Sehingga pada keadaan tersebut, 
biometri kontak menjadi pilihan. 
Sementara itu, kekurangan biometri 
kontak adalah tekanan yang 
diberikan pada bola mata dapat 
menyebabkan kesalahan pembacaan. 
Formula SRK/T merupakan formula 
yang paling akurat untuk miopia 
aksial tinggi menurut literatur. 
Penelitian terbaru oleh Zhang dkk. 
mendapatkan mean absolute error 
(MAE) terendah untuk panjang 
aksial lebih dari 26 mm adalah 
dengan formula Barrett Universal II, 
kemudian diikuti oleh SRK/T dan 
Haigis. Penelitian tersebut 
menggunakan biometri optikal. 
Penelitian ini menggunakan biometri 
A-scan karena kebanyakan 
kekeruhan katarak pada penelitian ini 
tidak dapat ditembus biometri 
optikal. Hasil biometri pada 
penelitian ini didapatkan 
ketidaksesuaian pada 20 (42%) mata, 
yang mungkin disebabkan oleh 
kekurangan biometri A-scan yang 
telah disebutkan.9,14–16  

Robekan kapsul posterior adalah 
komplikasi yang mudah terjadi saat 
bedah fakoemulsifikasi pada pasien 
myopia aksial tinggi. Hal ini terjadi 
karena mobilitas nukleus dan kapsul 
yang lebih dari bola mata normal. 
Vitreus yang lebih cair pada miopia 
aksial tinggi juga menyebabkan 
mudahnya terjadi prolaps apabila 
kapsul posterior robek. Penelitian 
sebelumnya oleh Zuberbuhler 
menyebutkan angka kejadian 
komplikasi saat bedah 
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fakoemulsifikasi sebesar 2.8%, yaitu 
5 dari 124 mata. Komplikasi lain 
yang disebutkan adalah kelemahan 
zonular dan robekan kapsul anterior. 
Angka kejadian tersebut hampir 
serupa dengan penelitian ini yaitu 1 
dari 48 mata (2%). Penelitian lain 
oleh Cetinkaya dkk. mengambil data 
dari kunjungan kontrol 21 – 28 
bulan. Penelitian tersebut 
mendapatkan komplikasi pasca-
operasi yaitu berupa robekan retina, 
degenerasi retina, ablasio retina, dan 
kekeruhan kapsul posterior. 
Kebanyakan pasien pada penelitian  
ini tidak melakukan kunjungan 
kontrol lebih dari 4 minggu, 
sehingga sulit untuk mencatat 
komplikasi setelah 4 minggu pasca-
bedah.5,8 

Penelitian ini memiliki beberapa 
keterbatasan, yaitu waktu kunjungan 
kontrol yang singkat, data tipe 
katarak didapatkan dari penilaian 
oleh beberapa pengamat, data 
mengenai keadaan segmen posterior 
tidak lengkap, dan bedah 
fakoemulsifikasi pada penelitian ini 
dilakukan oleh beberapa operator.  
 
Simpulan  

Bedah fakoemulsifikasi pada 
katarak senilis dengan miopia aksial 
tinggi memiliki hasil yang baik dan 
komplikasi yang rendah. Penilaian 
segmen posterior dan pengukuran 
biometri pra-bedah merupakan faktor 
yang penting dalam menentukan 
hasil tajam penglihatan pasca-bedah.  

Penelitian selanjutnya yang dapat 
dilakukan adalah menganalisis 
hubungan masing-masing keadaan 
pra-bedah dengan tajam penglihatan 
pasca bedah dan laju komplikasi, 
baik selama maupun pasca-bedah 
fakoemulsifikasi. Data kunjungan 

kontrol yang lebih lama dapat 
memberikan informasi tambahan 
terkait komplikasi pasca-bedah. 
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