
0 
 

GAMBARAN PASIEN RETINOBLASTOMA DI PUSAT MATA 

NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO PERIODE 

JANUARI 2009 – DESEMBER 2017 

 

 

  

 

Disusun oleh: 

 

Angel Siahaan 

NPM 131221150501 

 

 

PENELITIAN OBSERVASIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJAJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT ATA CICENDO 

BANDUNG  

2018 

GAMB

ARAN 

PASIE

N 

RETIN

OBLAS

TOMA 

DI 

PUSAT 

MATA 

NASIO

NAL 

RUMA

H 

SAKIT 

MATA 

CICEN

DO 

PERIO

DE 

JANUA

RI 2009 

– 

DESE

MBER 

2017 

 

 

  

 

Disusun 

oleh: 

 

Angel 

Siahaan 

NPM 

1312211

50501 

 

 

PENEL

ITIAN 

OBSER

VASIO

NAL 

 

 

 

 

 



1 
 

Penelitian Observasional 

 

 

 

 

GAMBARAN PASIEN RETINOBLASTOMA DI PUSAT MATA 

NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO PERIODE 

JANUARI 2009 – DESEMBER 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

 

Angel Siahaan 

NPM 131221150501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telah disetujui oleh: 

Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

Maya Sari Wahyu, dr., SpM(K), M.Kes 

GAMB

ARAN 

PASIE

N 

RETIN

OBLAS

TOMA 

DI 

PUSAT 

MATA 

NASIO

NAL 

RUMA

H 

SAKIT 

MATA 

CICEN

DO 

PERIO

DE 

JANUA

RI 2009 

– 

DESE

MBER 

2017 

 

 

  

 

Disusun 

oleh: 

 

Angel 

Siahaan 

NPM 

1312211

50501 

 

 

PENEL

ITIAN 

OBSER

VASIO

NAL 

 

 

 

 

 



2 
 

Gambaran Pasien Retinoblastoma di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo Periode Januari 2009 – Desember 2017 

Angel Siahaan, Maya Sari Wahyu 

Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

 

ABSTRACT 

Introduction: Retinoblastoma is the most common intraocular primary malignant tumor 

in children, and occupies 11% of all cancers in the first year of life of a child. The survival 

rate of retinoblastoma patients in 5 years has increased rapidly in developed countries, but 

still low in developing countries. The distinctions in survival rates emphasizes the 

importance of diagnosis and appropriate therapy. 

Purpose: To describe the characteristic of retinoblastoma patients between January 2009 

until December 2017 in Cicendo National Eye Hospital. 

Methode: This study is a retrospective study. Data from medical records were collected 

between January 2009 until December 2017. Subjects in this study were retinoblastoma 

patients with age under 18 years old in Cicendo National Eye Hospital. Data categorized 

by gender, age at first admission, clinical sign, duration of clinical sign, laterality, 

metastatic, grading, survival, modality of therapy and therapy outcome. 

Result: There were 215 patients with age under 18 years old (283 eyes) diagnosed with 

retinoblastoma, 119 patients (55.5%) of them were female. Age of diagnosis at most was 

range between 13 months to 36 months in 122 patients (56.8%). The most presenting sign 

was leucocoria in 175 patients (81.4%), with the range of duration at most was 0-6 months 

in 116 patients (53.9%). The laterality at most was unilateral retinoblastoma in 147 

patients (68.4%), most of the tumors shown no metastatic in 146 patients (68%). The 

retinoblastoma grading at most was grade E in 163 patients (57.6%). Sixty eight patients 

(31.6%) treated by enucleation followed by chemotherapy. The follow up made in 2018 

reported 67 patients (31.2%) survived and remission in 38 patients (17.7%), but there was 

118 patients (54.9%) that lost to follow up. 

Conclusion:     Retinoblastoma patients from January 2009 to December 2017 in the 

Cicendo Eye Hospital PMN were 215 patients (283 eyes). Retinoblastoma in female were 

higher than men with the most age range 13 months to 36 months when they first came for 

treatment. The duration of symptoms suffered for 0-6 months with the most clinical 

symptoms is leucocoria. Most retinoblastoma is unilateral grade E without metastasis. 

Most retinoblastoma management in this study was enucleation followed by chemotherapy. 

However, there were high rates of lost to follow up on survival and therapeutic results in 

this study. 

Keywords: Retinoblastoma, characteristic, survival 

PENDAHULUAN 

     Retinoblastoma adalah tumor 

ganas primer intraokuler yang paling 

sering terjadi pada anak-anak, dan 

menempati 11% dari semua kanker 

dalam 1 tahun kehidupan pertama 

seorang anak. Retinoblastoma 

dihubungkan dengan mutasi terhadap 

gen supresor tumor RB1 pada lengan 

panjang dari kromosom 13 (13q). 

Proses terjadinya tumor akibat defek 

pada gen supresor tumor terjadi 

melalui mekanisme “double hit”. 

Perkiraan insidensi retinoblastoma 

adalah 1 dalam 16.000-18.000 

kelahiran setiap tahun dengan kasus 
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baru antara 7.000 sampai 8.000 per 

tahun di seluruh dunia.1,2 

     Tingkat kelangsungan hidup 

penderita retinoblastoma dalam 

waktu 5 tahun meningkat pesat di 

negara maju, namun masih rendah di 

negara berkembang.  Tingkat 

kelangsungan hidup pasien 

retinoblastoma dalam 5 tahun di 

Eropa sebesar 95%, Amerika Serikat 

87% sedangkan di negara 

berkembang seperti Uzbekistan 

sebesar 66.6%. Sebagian besar kasus 

retinoblastoma di Amerika Serikat 

terdiagnosis sejak tumor masih di 

intraokular tanpa invasi lokal atau 

metastasis jauh. Di negara 

berkembang, diagnosis sering dibuat 

setelah penyakit menyebar keluar 

mata dan ekstraokular. Perbedaan 

dalam tingkat kelangsungan hidup 

tersebut menekankan pentingnya 

diagnosis yang tepat waktu dan terapi 

yang tepat. Diagnosis yang tepat 

didapatkan bila mengenal 

karakteristik penyakit dengan baik.3,4 

     Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan karakteristik dan 

gambaran pasien retinoblastoma di 

PMN RS Mata Cicendo. 

 

METODE 

     Desain penelitian ini adalah 

retrospektif dengan teknik 

pengambilan sampel secara total 

sampling. Pengambilan data 

dilakukan dari rekam medis pasien 

dengan diagnosa retinoblastoma yang 

berusia <18 tahun di PMN RS Mata 

Cicendo mulai Januari 2009 sampai 

Desember 2017. Data dikelompokkan 

menurut jenis kelamin, usia saat 

datang, gejala klinis, durasi gejala, 

lateralitas, metastasis, grading 

retinoblastoma, ketahanan hidup, 

modalitas terapi, dan hasil terapi. 

Kriteria inklusi penelitian ini adalah 

semua pasien yang terdaftar sebagai 

pasien retinoblastoma di PMN RS 

Mata Cicendo. Kriteria eksklusi 

penelitian ini adalah pasien dengan 

rekam medis yang tidak dapat 

ditemukan di PMN RS Mata Cicendo. 

     Umur dikelompokkan berdasarkan 

usia saat didiagnosis pertama kali 

yaitu: 0–< 12 bulan, 12–< 36 bulan, 

37–60 bulan, > 60 bulan. Durasi 

gejala adalah lamanya interval antara 

gejala awal dengan saat diagnosa 

ditegakkan. Pembagian durasi gejala 

yaitu: 0-6 bulan, 7-12 bulan dan 

>12bulan. Gejala klinis adalah 

keluhan utama yang menyebabkan 

penderita dibawa ke rumah sakit, 

yang diperiksa secara klinis saat 

didiagnosis pertama kali sebagai 

retinoblastoma di PMN RS Mata 

Cicendo. Lateralitas dibagi menjadi 

unilateral (salah satu mata), bilateral 

(kedua mata) dan trilateral 

(keganasan ke intrakranial).5 

     Grading menggunakan klasifikasi 

retinoblastoma berdasarkan The 

International Classification for 

Intraocular Retinoblastoma oleh 

Murphree. Grup A (tumor intraretinal 

kecil yang jauh dari foveola dan 

diskus): semua tumor berukuran 3 

mm atau lebih kecil dalam dimensi 

terbesar, terbatas pada retina, dan 

semua tumor yang terletak lebih dari 

3 mm dari foveola dan 1,5 mm dari 

diskus optikus. Grup B (tumor diskrit 

yang terbatas pada retina): semua 

tumor lainnya yang terbatas pada 

retina dan tidak dapat masuk dalam 

grup A, atau terdapat keterlibatan 

cairan subretinal terkait tumor kurang 

dari 3 mm dari tumor tanpa subretinal 

seeding. Kelompok C (tumor tersebar 

diskrit dengan subretinal seeding atau 
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vitreous seeding minimal): tumor 

bersifat diskrit, terdapat keterlibatan 

cairan subretina, tanpa retina seeding, 

vitreous seeding lokal berlokasi dekat 

dengan tumor diskrit, atau lokal 

subretinal seeding dengan jarak 

kurang dari 3 mm (2 DD) dari tumor. 

Grup D (Tumor difus dengan vitreous 

seeding atau subretinal seeding yang 

signifikan, tumor yang masif atau 

menyebar, terdapat cairan subretinal 

tanpa subretinal seeding hingga 

ablasi retina total, keterlibatan vitreus 

secara difus atau masif dengan 

gambaran “greasy” atau gambaran 

massa tumor avaskular, penyebaran 

subretinal yang difus termasuk plak 

atau nodul tumor subretina. Grup E 

(terdapat salah satu atau lebih dari 

tanda-tanda prognosis yang buruk): 

tumor menyentuh lensa, tumor 

mencapai bagian anterior vitreus yang 

melibatkan badan siliaris atau segmen 

anterior, retinoblastoma infiltratif, 

glaukoma neovaskular, kekeruhan 

media karena perdarahan, tumor 

nekrosis dengan selulitis orbita 

aseptik, atau ptisis bulbi.6 

     Metastasis ekstraokular berupa 

retinoblastoma yang telah melakukan 

ekstensi keluar dari mata, dapat 

terbatas pada jaringan lunak di sekitar 

mata. Metastasis intrakranial berupa 

invasi retinoblastoma pada daerah 

kranial. Ketahanan hidup didapatkan 

dari rekam medis dan telepon.2,7 

     Modalitas terapi berupa terapi 

laser TTT (Transpupillary Thermo 

Theraphy), terapi bedah (enukleasi), 

dan kemoterapi. Ketahanan hidup 

adalah lama hidup sejak diagnosa 

retinoblastoma ditegakkan hingga 

waktu penelitian berakhir. Ketahanan 

hidup pasien diketahui dengan 

melakukan pengecekan melalui 

panggilan telepon. Ketahanan hidup 

dikelompokkan yaitu: 0-12 bulan, 13-

24 bulan, 25-36 bulan, 37-48 bulan, 

49-60 bulan dan >60 bulan. Hasil 

terapi dalam penelitian ini dibagi 

menjadi remisi parsial, remisi 

lengkap, rekurensi, lost to follow up 

dan kematian. Remisi parsial adalah 

pasien dengan regresi retinoblastoma 

dalam perawatan dan belum 

dilakukan tindakan bedah. Remisi 

lengkap adalah retinoblastoma sudah 

tidak ada. Rekurensi adalah pasien 

dengan keganasan pada keadaan 

setelah operasi. Lost to follow up 

adalah pasien yang tidak dapat 

dihubungi. Kematian adalah pasien 

yang tidak bertahan hidup pada saat 

penelitian dilakukan.5,8 

 

HASIL 

     Pasien dengan retinoblastoma 

selama sembilan tahun yaitu dari 

bulan Januari 2009 hingga Desember 

2017 (Tabel 1) adalah sebanyak 215 

pasien dengan 283 mata.  

     Jenis kelamin penderita 

retinoblastoma terbanyak pada 

penelitian ini adalah perempuan yaitu 

119 pasien (55.3%), sedangkan 

pasien berjenis kelamin laki-laki 

terdapat sebanyak  96 pasien (44.7%). 

Kelompok usia pasien saat datang 

terbanyak terdapat pada dua 

kelompok usia, yaitu pada kelompok 

usia 13 bulan sampai 24 bulan dan 

kelompok usia 25 bulan sampai 36 

bulan masing-masing terdapat 61 

pasien (28.4%).  

     Gejala terbanyak yang dikeluhkan 

pasien dengan retinoblastoma pada 

penelitian ini adalah leukokoria pada 

175 pasien (81.4%). Pasien 

retinoblastoma telah mengeluhkan 
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gejala tersebut beberapa saat sebelum 

akhirnya berobat, dan lama gejala 

terbanyak yang diderita pasien 

retinoblastoma pada penelitian ini 

berada pada rentang 0-6 bulan 

sebanyak 116 pasien (53.9%).  

      

Tabel 1. Karakteristik pasien dengan 

retinoblastoma 

Karakteristik n = 215 

pasien (%) 

Jenis Kelamin 

(pasien) 

 

Laki-laki 96 (44.7) 

Perempuan 119 (55.3) 

Usia Saat Datang 

(Bulan) 
0-12 

13-24 

     25-36 

     37-48 

     49-60 

     >60 

Gejala (Pasien) 

     Leukokoria 

     Mata merah 

     Proptosis 

     Strabismus 

     Lainnya 

Durasi Gejala (Bulan) 

     0-6 

     7-12 

     >12 

Tidak ada data 

Lateralitas (Pasien) 

     Unilateral 

     Bilateral 

     Trilateral 

Metastasis (Pasien) 

     Ekstraokular 

     Intrakranial 

     Tidak ada metastasis 

     Tidak ada data 

 

 

43 (20.0) 

61 (28.4) 

61 (28.4) 

21 (9.8) 

13 (6.0) 

16 (7.4) 

 

175 (81.4) 

15 (7.0) 

15 (7.0) 

7 (3.2) 

3 (1.4) 

 

116 (53.9) 

35 (16.3) 

49 (22.8) 

15 (7.0) 

 

147 (68.4) 

66 (30.7) 

2 (0.9) 

 

14 (6.5) 

39 (18.1) 

146 (68.0) 

16 (7.4) 

 

     Berdasarkan lateralitasnya, 

retinoblastoma terbanyak adalah 

unilateral pada 147 pasien (68.4%). 

Pada penelitian ini sebagian besar 

retinoblastoma tidak mengalami 

metastasis, yaitu pada 146 pasien 

(68.0%). Sedangkan pasien yang 

mengalami metastasis sebanyak 53 

pasien, dengan metastasis intrakranial 

sebanyak 39 pasien (18.1%) dan 

metastasis ekstraokular sebanyak 14     

pasien (6.5%). Namun terdapat 16 

pasien (7.4%) yang tidak memiliki 

data metastasis 

 

Tabel 2. Grading Retinoblastoma 

Karakteristik n = mata (%) 

Grading 

A 

B 

C 

D 

E 

Orbita 

Tidak ada data 

   Total 

 

4 (1.4) 

9 (3.2) 

15 (5.3) 

45 (15.9) 

163 (57.6) 

31 (10.9) 

16 (11.0) 

283 (100) 

      

     Pada penelitian ini, dari 283 mata 

dengan retinoblastoma (Tabel 2), 

didapatkan grading retinoblastoma 

terbanyak datang pada grade E yaitu 

163 mata (57.6%) dan terdapat 16 

mata (11.0%) tidak tercatat grading 

retinoblastoma.  

     Ketahanan hidup pasien 

retinoblastoma (Tabel 3), diketahui 

dengan melakukan pengecekan 

melalui panggilan telepon. Pasien 

retinoblastoma yang dapat dihubungi 

adalah sebanyak 97 pasien. 

Diantaranya terdapat 67 pasien 

(31.2%) yang bertahan hidup, 

sedangkan 30 pasien (13.9%) 

meninggal dunia, dan 118 pasien 

(54.9%) tidak dapat dihubungi. 

Sebelum akhirnya meninggal, 

ketahanan hidup pasien 

retinoblastoma yang terbanyak yaitu 

selama 0-12 bulan sebanyak 13 

pasien (6.0%). 
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Tabel 3. Ketahanan hidup  

Ketahanan 

Hidup 

Jangka 

Waktu 

(bulan) 

n = pasien 

(%) 

Hidup 0 - 12  7 (3.2)  

 13-24 26 (12.1) 

 25-36 17 (7.9) 

 37-48 10 (4.7) 

 49-60 5 (2.3) 

  > 60  2 (1.0) 

JUMLAH 

HIDUP 
 67 (31.2) 

Meninggal 0 - 12  13 (6.0) 

 13-24 3 (1.4) 

 25-36 7 (3.2) 

 37-48 2 (1.0) 

 49-60 1 (0.4) 

  > 60  4 (1.9) 

JUMLAH 

ME-

NINGGAL 30 (13.9) 

Tidak Dapat 

Dihubungi 118 (54.9) 

TOTAL 215 (100) 

 

     Pada penelitian ini, modalitas 

terapi terbanyak (Tabel 4) yang 

dilakukan pada pasien retinoblastoma 

adalah enukleasi yang diikuti dengan 

kemoterapi yaitu sebanyak 68 pasien 

(31.6%) namun 63 pasien (23.9%) 

pasien menolak terapi. Terdapat 38 

pasien (17.7%) yang berhasil 

mencapai remisi setelah dilakukan 

terapi. Namun demikian, sebanyak 

118 pasien (54%) tidak dapat 

diketahui hasil terapi dikarenakan 

tidak dapat dihubungi.  

 

Tabel 4. Modalitas dan Hasil 

Terapi 

Karakteristik n = pasien 

(%) 

Modalitas Terapi  

(n=215 pasien) 

 

Terapi Lokal 2 (1.0) 

Terapi lokal dan   

     Kemoterapi 

3 (1.4) 

Enukleasi 39 (18.1) 

Enukleasi dan  

     Kemoterapi 

68 (31.6) 

Enukleasi, 

     Kemoterapi 

     dan Terapi Lokal 

5 (2.3) 

Eksenterasi 4 (1.9) 

Eksenterasi dan  

     Kemoterapi 

2 (1.0) 

Kemoterapi 29 (13.4) 

Menolak terapi 63 (29.3) 

Hasil Terapi  

(n= 215 pasien) 

 

Remisi 38 (17.7) 

Remisi parsial 29 (13.4) 

Rekuren + meninggal 2 (1.0) 

Belum terapi + 

     meninggal 

8 (3.7) 

Meninggal 

Lost to follow up 

20 (9.3) 

118 (54.9) 

Tabel 5. Distribusi Metastasis Ekstraokular Retinoblastoma Menurut Lama 

Gejala 

Lama Gejala 

(bulan) 

Ekstraokular  

n = pasien (%) 

Intraokular (%) 

n = pasien (%) 

Jumlah (%) 

n = pasien (%) 

0-6  28 (14.1) 81 (40.7) 109 (54.8) 

7-12  9 (4.5) 29 (14.6) 38 (19.1) 

>12 16 (8.0) 36 (18.1) 52 (26.1) 

TOTAL 53 (26.6) 146 (73.4) 199 (100) 
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     Pada Tabel 5 terdapat 109 pasien 

retinoblastoma (54.8%) yang datang 

pada rentang usia terbanyak yaitu 0-6 

bulan, mengalami retinoblastoma 

terbanyak yaitu retinoblastoma 

intraokular yaitu 81 pasien (40.7%). 

 

DISKUSI 

     Penderita retinoblastoma pada 

penelitian ini lebih banyak pada jenis 

kelamin perempuan yaitu sebanyak 

119 pasien (55.3%), sedangkan jenis 

kelamin laki-laki dengan 

retinoblastoma sebanyak 96 pasien 

(44.7%). Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Owoeye dkk yang 

memaparkan bahwa kejadian 

retinoblastoma pada perempuan lebih 

banyak dibanding pada laki-laki 

dengan perbandingan 1,2:1. Namun 

hasil yang didapatkan pada penelitian 

ini berbeda dengan beberapa 

penelitian lain. Pada penelitian 

Antoneli dkk memberikan hasil 

bahwa jenis kelamin laki-laki lebih 

banyak (53%), sejalan dengan 

penelitian Kim dkk dengan laki-laki 

lebih banyak 63 pasien dan wanita 55 

pasien.  Meski demikian, belum 

terbukti terdapat kecenderungan jenis 

kelamin dilaporkan pada penelitian 

lain.2,9,10,25 

     Usia terbanyak saat pertama 

pasien pertama datang dan 

didiagnosis retinoblastoma di Pusat 

Mata Nasional RS Mata Cicendo 

memiliki rentang antara 13 bulan 

hingga 36 bulan (53.9%). Hasil 

penelitian Abramson memberikan 

hasil bahwa usia saat pertama 

didiagnosis mempunyai rentang 

antara usia antara 1 bulan hingga 30 

bulan. Sehingga pada penelitian ini 

dapat diketahui bahwa terdapat 

perbedaan usia pasien saat pertama 

datang ke PMN RS Mata Cicendo 

lebih lama dibanding penelitian 

sebelumnya. 

     Penelitian Chantada et al 

menjelaskan bahwa perbedaan usia 

saat diagnosis ditegakkan ini 

menunjukkan keterlambatan 

diagnosis. Hal tersebut dapat 

disebabkan kurangnya pendidikan 

orang tua, fasilitas kesehatan serta 

tingkat sosial ekonomi keluarga. 

Menurut Truong et al., status 

ekonomi rendah merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi 

keterlambatan diagnosa.3,11 

     Gejala klinis yang paling banyak 

dikeluhkan adalah leukokoria yaitu 

pada 175 pasien (81.4%). Keadaan ini 

menunjukkan bahwa pengasuh 

maupun orang tua belum mengerti 

bahwa leukokoria merupakan tanda 

adanya suatu tumor mata. Hasil ini 

serupa dengan penelitian di Amerika 

yang menyatakan bahwa gejala klinis 

tersering adalah leukokoria diikuti 

strabismus dan mata merah. Gejala 

klinis pertama ini penting untuk 

dikenali baik oleh pengasuh atau 

orang tua maupun orang lain sebagai 

penyaringan awal, seperti paramedis, 

dokter umum, dokter anak dan dokter 

mata. Oleh karena itu penting 

memberikan penyuluhan dan 

penjelasan kepada pihak-pihak 

seperti yang tersebut di atas untuk 

melakukan pemeriksaan sebagai 

penyaringan awal.5,16
 

     Rentang durasi gejala terbanyak 

selama 0 bulan hingga 6 bulan yaitu 

pada 116 pasien (53.9%). Lamanya 

gejala diderita dapat menggambarkan 

keterlambatan diagnosis yang dapat 

mempengaruhi stadium 

retinoblastoma. Keterlambatan 

diagnosis merupakan faktor 

prognostik yang memperburuk 

seperti yang dikemukakan oleh 
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Singh, bahwa keterlambatan dalam 

diagnosis lebih dari 6 bulan 

merupakan faktor prognostik yang 

jelek dan mempunyai risiko 

terjadinya invasi lokal. Hal senada 

juga diungkapkan oleh Posner et al., 

bahwa keterlambatan diagnostik 

memberikan prognosis yang lebih 

buruk seperti kematian, 

retinoblastoma ekstraokular, dan 

retinoblastoma risiko tinggi secara 

histopatologi pada grup E.3,24,26 

     Angka kejadian terbanyak 

penelitian retinoblastoma ini pada 

mata unilateral adalah sebanyak 147 

pasien (68.4%), sedangkan 

retinoblastoma bilateral terdapat pada 

66 pasien (30.7%), dan trilateral 

terdapat pada 2 pasien (0.9%). Hasil 

yang serupa dilaporkan pada 

penelitian oleh Grossniklaus yang 

memberikan hasil retinoblatoma 

unilateral terdapat sebesar 60%–70%, 

sedangkan retinoblastoma bilateral 

sebesar 30–40%. Demikian juga 

penelitian Essuman dkk di Ghana 

yang mendapatkan bahwa 

retinoblastoma unilateral lebih 

banyak (82,6%) dibandingkan 

retinoblastoma bilateral (17,4%).13,14  

     Dalam penelitian Richter dkk, 

terdapat korelasi yang signifikan 

antara lateralisasi retinoblastoma dan 

status keturunan. Dari penelitiannya, 

Richter menemukan bahwa semua 

pasien retinoblastoma unilateral 

berasal dari kelompok tanpa hereditas 

dan terdapat korelasi yang signifikan 

antara lateralisasi retinoblastoma dan 

status keturunan. Ini menunjukkan 

kemungkinan bahwa lateralisasi 

dapat digunakan sebagai indikator 

klasifikasi retinoblastoma menurut 

hereditas. Sedangkan retinoblastoma 

bilateral terjadi pada pasien dengan 

riwayat keluarga menderita 

retinoblastoma. Lateralisasi tumor 

merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pilihan modalitas 

terapi, keberhasilan terapi dan 

tindakan preventif.15 

     Retinoblastoma dapat mengalami 

metastasis ekstraokular maupun 

metastasis hingga ke intrakranial. 

Pada penelitian ini didapatkan 

metastasis ekstraokular sebanyak 14 

pasien (6.5%), metastasis intrakranial 

sebanyak 39 pasien (18.1%), 

sedangkan pasien yang tidak terdapat 

metastasis ekstraokular sebanyak 146 

pasien (68.0%). Meski tidak terdapat 

metastasis ekstraokular, menurut 

Shields invasi koroid merupakan 

faktor risiko tinggi terjadinya 

metastasis retinoblastoma terutama 

jika terdapat invasi saraf optik.2,7,17 

     Pada penelitian ini didapatkan 

grading retinoblastoma terbanyak 

adalah pada retinoblastoma grade E 

sebanyak 163 mata (57.6%), 

sedangkan retinoblastoma grade A 

paling sedikit yaitu pada 4 mata 

(1.4%), dan tidak ada data pada 16 

mata (11.0%). Tingginya pasien pada 

grade E sama dengan hasil penelitian 

oleh ElZomor dkk di Mesir yang 

digolongkan sebagai negara 

berkembang. Grading terbanyak 

didapatkan pada pasien 

retinoblastoma grade E yang 

mencapai 75.76%. Menurut 

ElZomor, hal ini disebabkan 

keterlambatan diagnosa 

retinoblastoma.18 

     Pada penelitian ini terdapat pasien 

yang bertahan hidup sebanyak 67 

pasien (31.2%), sedangkan pasien 

yang meninggal sebanyak 30 pasien 

(13.9%). Namun jumlah pasien lost to 

follow up sebanyak 118 pasien 

(54.9%). Tingginya angka tersebut 

dikarenakan penelitian bersifat 
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retrospektif dan sebagian besar pasien 

tidak dapat dihubungi. Besar 

kemungkinan terdapat perubahan 

data pasien termasuk nomor kontak 

keluarga pasien. Mengingat 

banyaknya pasien lost to follow up 

pada penelitian ini, maka belum dapat 

ditarik kesimpulan berkenaan dengan 

ketahanan hidup pasien 

retinoblastoma periode Januari 2009 

sampai Desember 2017 di PMN RS 

Mata Cicendo. Tingginya angka lost 

to follow up ini serupa dengan 

penelitian retinoblastoma oleh Ilunga 

di Congo yang juga adalah negara 

berkembang, yaitu sebesar 37%.8 

     Pada penelitian ini, terapi 

terbanyak dilakukan dengan 

enukleasi diikuti dengan kemoterapi 

yaitu sebanyak 68 pasien (29.3%). 

Hal ini sesuai dengan grading 

retinoblastoma terbanyak pada 

penelitian ini yaitu pada 

retinoblastoma grade E yang menurut 

The International Classification for 

Intraocular Retinoblastoma oleh 

Murprhee dapat ditatalaksana dengan 

enukleasi yang dilanjutkan dengan 

kemoterapi. Namun demikian 

sebanyak 63 pasien (29.3%) menolak 

terapi karena beberapa alasan antara 

lain masalah psikologis dan 

ekonomi.6,22,23 

     Tujuan terapi yang terpenting 

adalah menyelamatkan jiwa penderita 

dan jika memungkinkan adalah 

menyelamatkan bolamata dan 

penglihatan. Terapi dilakukan dengan 

menggunakan kombinasi kemoterapi 

dengan terapi lokal, kemoterapi, 

enukleasi, eksenterasi maupun 

kombinasi ketiganya. Kemoterapi 

bertujuan untuk mengurangi besaran 

tumor dan membuat tumor dapat 

diterapi secara lokal. Shields 

melaporkan pada 35% kasus 

retinoblastoma, ukuran tumor akan 

mengecil mendekati 50% setelah 

pemberian kemoterapi dua 

siklus.6,18,22,23 

     Enukleasi adalah suatu tindakan 

pengambilan seluruh bolamata 

dengan mempertahankan jaringan 

orbita yang lain. Eksenterasi adalah 

suatu tindakan pengambilan seluruh 

atau sebagian jaringan orbita beserta 

bolamata. Meskipun tindakan ini 

dapat menyelamatkan hidup pada 

banyak kasus, akan tetapi 

mengakibatkan keterbatasan 

penglihatan dan erat kaitannya 

dengan beberapa masalah yang biasa 

terjadi akibat anophthalmic socket, 

yaitu masalah kosmetik, dan 

infeksi.6,22,23 

     Didapatkan remisi sebanyak 38 

pasien (17.7%) hingga saat follow up 

dilakukan pada tahun 2018. Namun 

pasien lost to follow up mencapai 118 

pasien (54.9%), sehingga belum dapat 

ditarik kesimpulan berkaitan dengan 

hasil terapi pada pasien 

retinoblastoma periode Januari 2009 

sampai Desember 2017. sebagai 

perbandingan, pada penelitian Ilunga 

dkk di Republik Congo periode 

Januari 2008 sampai Januari 2012 

didapatkan 27 pasien retinoblastoma. 

Terdapat 8 pasien (29.6%) yang 

diterapi dengan enukleasi, 3 pasien 

(11.1%) dilakukan enukleasi yang 

dilanjutkan dengan kemoterapi, 7 

pasien (25.9%) mendapatkan 

kemoterapi saja dan 9 pasien (33.3%) 

tidak dilakukan terapi.     Hasil terapi 

pada pada follow up penelitian Ilung 

dkk tahun 2013 didapatkan 2 pasien 

(7.4%) remisi, 3 pasien (11.1%) 

remisi sebagian, 2 pasien (7.4%) 
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rekuren, 10 pasien (37%) meninggal 

dan 10 pasien (37%) lost to follow 

up.8 

     Pada penelitian ini didapatkan 

lama gejala saat berobat pertama kali 

terbanyak pada rentang 0-6 bulan 

yaitu sebanyak 116 pasien (53.9%) 

dengan distribusi retinoblastoma 

terbanyak yaitu retinoblastoma 

intraokular sebanyak 146 pasien 

(68.0%). Pada penelitian menurut 

Singh, keterlambatan dalam 

diagnosis lebih dari 6 bulan 

merupakan faktor prognostik yang 

jelek dan mempunyai risiko 

terjadinya invasi lokal.20,21,24 

    Menurut Banavali, retinoblastoma 

yang tidak diobati akan tumbuh dan 

dapat bermetastasis dalam waktu 12 

bulan. Penyebaran bisa melalui 

hematogen atau limfatik, yang bisa 

terjadi minimal dalam 6 bulan 

pertama apabila tumor intraokuler 

tidak diobati. Pada keadaan 

ekstraokuler dapat dijumpai masa 

jaringan lunak di sekitar mata atau 

tumor dapat sampai ke daerah nervus 

optikus, yang akan berkembang ke 

otak dan meningen.20,21,24 

 

KESIMPULAN  

     Pasien retinoblastoma periode 

Januari 2009 sampai Desember 2017 

di PMN RS Mata Cicendo sebanyak 

215 pasien (283 mata). Jenis kelamin 

perempuan 119 pasien (55.3%) lebih 

banyak daripada laki-laki dengan 

rentang usia terbanyak 13 bulan 

sampai 36 bulan yaitu pada 122 

pasien (56.8%) saat datang pertama 

untuk berobat. Lama gejala diderita 

terbanyak selama 0-6 bulan 116 

pasien (53.9%) dengan gejala klinis 

terbanyak adalah leukokoria pada 175 

pasien (81.4%). Retinoblastoma 

terbanyak adalah retinoblastoma 

unilateral pada 147 pasien (68.4%) 

dengan retinoblastoma grade E pada 

163 pasien (57.6%) yang tidak 

ditemukan metastasis pada 146 pasien 

(68.0%). Penatalaksaan terbanyak 

retinoblastoma pada penelitian ini 

yaitu enukleasi yang diikuti dengan 

kemoterapi pada 68 pasien (31.6%). 

Penelitian ini menunjukkan angka 

lost to follow up yang besar yaitu 118 

pasien (54.9%) baik untuk ketahanan 

hidup maupun hasil terapi. 
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