
 
 
 

KARAKTERISTIK KLINIS RETINOPATI DIABETIK PADA PENDERITA 

DIABETES MELITUS DI KECAMATAN TEMPURAN, KABUPATEN 

KARAWANG, JAWA BARAT 

 

 

 

Disusun oleh :  

 

Degiana Syabdini Edwiza 

NPM 131221160009 

 

 

 

PENELITIAN OBSERVASIONAL 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

BANDUNG 

2019 

 

 

 

 

 



 

 

Penelitian Observasional 

 
 
 
 

KARAKTERISTIK KLINIS RETINOPATI DIABETIK PADA PENDERITA 

DIABETES MELITUS DI KECAMATAN TEMPURAN, KABUPATEN 

KARAWANG, JAWA BARAT 

 
 
 
 
 

Disusun oleh :  

 

Degiana Syabdini Edwiza 

NPM 131221160009 

 
 
 
 
 
 
 
 

Telah disetujui oleh : 

Pembimbing 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. R. Angga Kartiwa, dr., SpM(K)., MKes 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 

KARAKTERISTIK KLINIS RETINOPATI DIABETIK PADA PENDERITA 

DIABETES MELITUS DI KECAMATAN TEMPURAN, KABUPATEN 

KARAWANG, JAWA BARAT 

 

Degiana Syabdini Edwiza, R. Angga Kartiwa, Mas Rizky A.A. Syamsunarno, 

Aldiana Halim, Andika Prahasta 

Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

 

ABSTRACT 

Introduction: Diabetic retinopathy (DR) is a major diabetic microvascular complication, 
affect 1 in 3 person with Diabetes Mellitus (DM). DR remains a leading cause of severe, 

irreversible visual impairment, and blindness in working aged population worldwide. 

Screening, early detection and prompt treatment of Vision-Threatening Diabetic Retinopathy 
(VTDR) allow prevention of diabetes-related visual impairment. Poor access to eye health care 

in rural area may become a factor of increasing number of underdiagnosed of DR.  

Purpose: To identify characteristic of DR and its associated risk factor in primary health care 
in Tempuran, Karawang, West Java. 

Methods: A cross-sectional study was conducted on 57 participants met the inclusion criteria 

and the fundus photograph was done to evaluate the retinal status. Demographic data, visual 

acuity, and other ocular comorbidities was also documented. 
Results: A total of 57 participants with diabetes were examined for fundus photograph. Any 

DR, diabetic macular edema (DME), and VTDR in this study were found 54,4%, 14%, and 

15,8% respectively. DR were found higher in participants with older age, women, shorter 
duration of diabetes, hyperglycemia, and hypertension. 

Conclusion: This study identified the characteristic of DR in primary health care in Tempuran, 

Karawang, West Java. The results of this study may be a recommendation for periodic diabetes 

screening of DR in the region. 
Keywords: diabetic retinopathy, screening of DR, VTDR, risk factor 

 

 

PENDAHULUAN 

Retinopati Diabetik (Diabetic 

Retinopathy/DR)) merupakan salah 

satu komplikasi mikrovaskular yang 

umum terjadi pada pasien Diabetes 

Melitus (DM). Retinopati diabetika 

merupakan salah satu penyebab 

kebutaan pada usia 20-64 tahun, baik 

pada pasien DM tipe I maupun DM tipe 

2. Berdasarkan World Health 

Organization (WHO), diperkirakan 

total jumlah penderita DM akan 

berlipat ganda dari 171 juta orang pada 

tahun 2000 menjadi 366 juta orang 

pada tahun 2030. Indonesia menempati 

urutan terbesar kelima populasi 

diabetes onset dewasa di dunia. 

Berdasarkan data International 

Diabetes Federation (IDF), terdapat 

sekitar 10,2 juta kasus diabetes di 
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Indonesia dengan prevalensi 6,7% pada 

tahun 2017. Jumlah ini tidak termasuk 

orang dengan diabetes yang tidak 

terdiagnosis, yang menyumbang 

hampir 50% dari total diabetes kasus 

dalam populasi.1–4 

Data dari 35 penelitian berbasis 

populasi di seluruh dunia, diperkirakan 

prevalensi dari DR, Proliferative 

Diabetic Retinopathy (PDR), dan 

Vision-Threatening DR (VTDR) yaitu 

34,6%, 7,0%, dan 10,2% pada individu 

dengan DM pada tahun 2010. Durasi 

DM dan derajat keparahan 

hiperglikemia merupakan faktor resiko 

terjadinya retinopati diabetika. Faktor 

sistemik lainnya seperti hipertensi 

dikatakan berhubungan dengan 

prevalensi dan progresivitas DR.   

Tatalaksana retinopati diabetika yang 

paling utama adalah mengontrol 

glukosa darah, baik dengan 

medikamentosa maupun dengan 

insulin.1,5,6 

Langkah-langkah penting untuk 

mencegah kehilangan penglihatan 

akibat DR meliputi; deteksi dini 

retinopati dengan skrining, pemantauan 

kondisi klinis dengan pemeriksaan 

fundus secara reguler, dan 

penatalaksanaan dengan laser secara 

efektif pada waktu yang tepat bila 

diperlukan. American Diabetes 

Association (ADA) dan American 

Academy of Ophthalmology (AAO) 

merekomendasikan Dewasa dan Anak-

anak usia ≥10 tahun dengan DM tipe I 

harus melakukan pemeriksaan 

oftalmologis komprehensif oleh 

oftalmologis dalam 3-5 tahun pertama 

diagnosis DM. Hal yang sama pada DM 

tipe 2, pasien harus melakukan skrining 

DR pada saat pertama terdiagnosis. 

Pemeriksaan oftalmologis lengkap 

awal meliputi pemeriksaan fundus 

dilatasi dan follow-up paling kurang 

setiap 1 tahun sesudahnya. Adanya DR 

(NPDR, PDR, dan edema makula) 

mengindikasikan rujukan ke 

oftalmologis dan direkomendasikan 

evaluasi yang lebih sering.7,8 

Strategi skrining retinopati diabetik 

yang ideal masih belum ada. Namun 

dengan perkembangan teknologi 

fotografi di bidang oftalmologi dan 

komunikasi, digital fotografi 

dilaporkan menjadi metode terbaik 

untuk skrining DR.7,9 

Pemerintah Indonesia telah 

mengembangkan strategi untuk 

menanggulangi DM di Indonesia, salah 

satunya dengan Program 

Penanggulangan Penyakit Kronis 

(PROLANIS). PROLANIS merupakan 

suatu pelayanan asuransi kesehatan 

pemerintah terhadap penderita DM dan 

Hipertensi di Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas). Penelitian ini 

bertujuan mengetahui karakteristik 

penderita DR pada populasi DM di 

Puskesmas Kecamatan Tempuran, 

Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 

terintegrasi dengan program 

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) 
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sebagai revitalisasi Bumi Walagri 

Universitas Padjadjaran.10–12 

 

MATERIAL DAN METODE 

Desain dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif. Pengambilan data dilakukan 

secara cross-sectional. Sampel diambil 

secara konsekutif pada pasien-pasien 

PROLANIS dan non-PROLANIS di 

Puskesmas Lemahduhur dan 

Puskesmas Tempuran, Kecamatan 

Tempuran, Kabupaten Karawang. 

Kecamatan Tempuran, Kabupaten 

Karawang, Jawa Barat, mempunyai 

jumlah penduduk 63.516 orang, dengan 

jenis kelamin laki-laki 30.929 orang 

dan perempuan 30.368 orang. Sebagian 

besar penduduk berprofesi sebagai 

petani, buruh, ibu rumah tangga, dan 

nelayan. Kecamatan Tempuran 

mempunyai 2 Puskesmas, Puskesmas 

Tempuran dan Puskesmas Lemahduhur 

dengan cakupan wilayah kerja 9 desa 

dan 5 desa.  

Pengambilan data pada tanggal 13 

September 2018 di Puskesmas 

Lemahduhur dan 6 Oktober 2018 di 

Puskesmas Tempuran. Kriteria inklusi 

yaitu pasien yang telah terdiagnosis 

DM atau gula darah sewaktu 

≥200mg/dL didiagnosis dengan DM 

sesuai dengan kriteria diagnosis DM 

menurut ADA. Seluruh partisipan 

dilakukan pemeriksaan foto fundus 

stereoskopis untuk evaluasi retina.  

 

Prosedur Skrining  

Pengambilan data demografis 

mengenai usia, jenis kelamin, riwayat 

DM, durasi DM, pendidikan, dan 

pekerjaan, dicatat secara lengkap. 

Seluruh pasien dilakukan pemeriksaan 

awal tekanan darah, gula darah sewaktu 

yang diukur dengan alat Accu-Check 

Blood Glucouse Meter, tajam 

penglihatan dievaluasi dengan snellen 

chart pada jarak 6 meter, status lensa 

dinilai dengan dengan loupe dan torch 

dan komorbiditas okular lain dicatat. 

 

Foto Fundus dan Klasifikasi DR 

Seluruh partisipan yang memenuhi 

kriteria inklusi dilakukan pemeriksaan 

foto fundus stereoskopis 2-lapang 

pandang (sentrasi makuka dan sentrasi 

papil) dengan alat Smartscope Pro 

Portable Fundus Camera (Optomed, 

Oulu, Finland). Foto fundus dilakukan 

oleh oftalmik fotografer terlatih setelah 

pupil dilatasi dengan pemberian 

midriatika tetes mata tropicamide 1%. 

Kualitas foto fundus dinilai sebagai 1 

(dapat dinilai secara keseluruhan); 2 

(dapat dinilai sebagian); 3 (tidak dapat 

dinilai); 4 (tidak ada foto). Foto fundus 

dengan kualitas yang tidak dapat dinilai 

karena kekeruhan media dieksklusi dari 

penelitian ini. Seluruh foto fundus 

dievaluasi oleh 1 orang certified 

grader, dilakukan pencatatan status 

retinopati dan klasifikasi DR.  

Klasifikasi DR berdasarkan ETDRS 

adalah; mild NPDR apabila terdapat 
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paling tidak 1 mikroanuerisma, 

moderate NPDR apabila terdapat 

mikroaneurisma, perdarahan 

intraretina, hard exudate, cotton-wool 

spot, venous beading, atau Intraretinal 

Microvascular Abnormality (IRMA), 

severe NPDR apabila perdarahan dan 

mikroaneurisma pada 4 kuadran, 

venous beading pada minimal 2 

kuadran, dan IRMA pada minimal 1 

kuadran, Proliferative Diabetic 

Retinopathy (PDR) apabila terdapat 

neovaskularisasi retina dan sekitar 

disus optikus, perdarahan preretina, 

atau perdarahan vitreus. Edema makula 

(DME) dikatakan positif apabila 

terdapat hard exudate, 

mikronaneurisma, dot-hemorrhage 

dalam 1 diameter diskus optikus dari 

sentral fovea. Vision-Threatening 

Diabetic Retinopathy (VTDR) 

didefinisikan sebagai adanya PDR atau 

edema makula pada derajat DR 

berapapun. Rekomendasi rujukan 

dilakukan berdasarkan International 

Council of Ophthalmology (ICO) 

dengan kriteria: (1) tajam penglihatan 

<6/12 atau mempunyai keluhan 

penglihatan; (2) derajat moderate 

NPDR atau lebih berat; (3) bila tajam 

penglihatan atau pemeriksaan retina 

tidak dapat diperoleh dari pemeriksaan 

skrining.13 

 

Pengolahan Data 

Data diolah dengan program 

Microsoft Excel Office 2013 dan IBM 

SPSS statistik 24.0. Data deskriptif 

tentang karakteristik partisipan 

dipresentasikan dalam bentuk tabel.  

 

HASIL PENELITIAN 

Partisipan awal yang memenuhi 

kriteria inklusi sebanyak 66 orang 

dilakukan foto fundus. Sembilan orang 

dieksklusi karena kualitas foto fundus 

pada kedua mata tidak dapat dinilai 

akibat kekeruhan media. Partisipan 

final berjumlah 57 orang dengan 

karakteristik partisipan dijabarkan pada 

Tabel 1.  

Rerata usia partisipan pada 

penelitian adalah 57,33±9,15. 

Partisipan paling banyak terdapat pada 

kelompok usia 60 – 69 tahun (38,6%) 

dan  50 – 59 tahun (35,1%). Jenis 

kelamin terbanyak pada penelitian ini 

adalah perempuan dengan 61,4% dan 

laki-laki 38,6%.  

Sebanyak 80,7% partisipan 

mengetahui adanya riwayat DM. 

Durasi DM  terbanyak yaitu < 5 tahun  

didapatkan pada 68,4% partisipan. 

Hasil pemeriksaan GDS ≥200mg/dL 

didapatkan pada 54,4% partisipan. 

Tekanan darah sistolik <140mmHg dan 

diastolik <90mmHg didapatkan pada 

49,1% dan 47,4% partisipan. Partisipan 

pada penelitian ini sebagian besar 

memiliki tingkat pendidikan sekolah 

dasar (SD) pada 36 orang (63,2%). 

Profesi terbanyak yang didapatkan 

adalah ibu rumah tangga (IRT) pada 23 

partisipan (40,4%). 
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Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian 

Karakteristik Jumlah 

(N=57) 

Persentase 

(%) 

Usia (tahun) Rerata ± SB 57,33 ± 9,15 

40 – 49 9 15,8% 

50 – 59   20 35,1% 

60 – 69  22 38,6% 

≥ 70  6 10,5% 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 22 38,6% 

Perempuan 35 61,4% 

Riwayat DM   

Ya 46 80,7% 

Tidak tahu 11 19,3% 

Durasi DM   

<5 39 68,4% 

5-10 3 5,3% 

>10 4 7,0% 

Tidak Tahu 11 19,3% 

GDS(mg/dL)   

<200 26 45,6% 
≥200 31 54,4% 

TDS (mmHg)   

< 140 28 49,1% 

140 – 159  7 12,3% 

160 – 179  13 22,8% 

≥ 180 9 15,8% 

TDD (mmHg)   

< 90 27 47,4% 

≥ 90 30 52,6% 

Pendidikan   

SD 36 63,2% 
SMP 4 7% 

SMA 1 1,7% 

PT 2 3,5% 

Tidak Sekolah 14 24,6% 

Pekerjaan   

Petani/Buruh 15 26,3% 

Pedagang 7 12,3% 

IRT 23 40,4% 

Tidak Bekerja 6 10,5% 

Lain-lain 6 10,5% 
Keterangan: SB=simpang baku; GDS=Gula Darah 

Sewaktu; TDS=tekanan darah sistolik; 

TDD=tekanan darah diastolic 

 

Tabel 2 menunjukkan data mengenai 

status oftalmologis partisipan dengan 

total 114 mata. Tajam penglihatan pada 

rentang ≥6/18 dan 3/60 – 6/60 

didapatkan pada 36,8% dan 26,3% total 

partisipan secara berurutan. Hasil 

pemeriksaan status lensa didapatkan 

sebanyak 72,8% (83 mata) memiliki 

katarak senilis, 7,9% (9 mata) dengan 

pseudofakia, dan 2 mata dengan lensa 

sulit dinilai akibat adanya keratopati. 

 

Tabel 2. Status Oftalmologis Subjek 

Penelitian 
Karakteristik N=114 mata 

(%) 

Tajam Penglihatan  

≥6/18 42 (36,8) 

>6/60 – <6/18  15 (13,2) 

3/60 – 6/60  30 (26,3) 

<3/60 27 (23,7) 

Status Lensa  

Jernih 17 (14,9) 

Agak Keruh 83 (72,8) 

Keruh 3 (2,6) 

Pseudofakia 9 (7,9) 

Tidak dapat dinilai 2 (1,8) 

Penyakit Mata Lain  
Pterygium 3 (2,6) 

Keratopati 2 (1,8) 

Atrofi papil 1 (0,9) 

Fibrosis subretina 4 (3,5) 

 

Data mengenai penyakit mata lain 

ditemukan pterygium pada 3 mata 

(2,6%), keratopati pada 2 mata (1,8%), 

atrofi papil pada 1 mata (0,9%), dan 

fibrosis subretina pada 4 mata (3,5%). 

Sebanyak 114 mata dilakukan 

pemeriksaan foto fundus, 5 mata 

dieksklusi karena kualitas foto yang 

kurang baik. Jumlah mata yang 

didiagnosis DR sebanyak 49 mata 

(44,95%) dengan persentase terbanyak 
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adalah mild NPDR pada 29 mata 

(26,6%).  

 

Tabel 3. Klasifikasi DR  

Klasifikasi DR N (%) 
Mata (n=109) 49 44,95% 

Mild NPDR 29 26,6% 

Moderate NPDR 10 9,2% 
Severe NPDR 8 7,3% 

PDR 2 1,8% 

Edema Makula 9 7,9% 

VTDR 11 9,6% 

No DR 60 55,05% 

   

Individu (n = 57) 31 54,4% 

Mild NPDR 17 29,8% 

Moderate NPDR 8 14% 

Severe NPDR 5 8,8% 

PDR 1 1,8% 

Edema Makula 8 14% 
VTDR 9 15,8% 

No DR 26 45,6% 

 

DR ditemukan pada populasi 

penelitian sebanyak 31 individu 

(54,4%), dengan klasifikasi terbanyak 

yang didiagnosis pada mata dengan 

derajat yang lebih berat yaitu mild 

NPDR pada 17 individu (29,8%),   

moderate NPDR didapatkan pada 8 

individu (14%), severe NPDR pada 5 

individu (8,8%), dan PDR dengan 

klinis ablatio retina traksional 

ditemukan pada kedua mata pada 1 

individu. Edema makula didapatkan 

pada 9 mata dari 8 individu (14%), dan 

VTDR didapatkan pada 11 mata dari 9 

individu  (15,8%).   

Pada penelitian ini didapatkan 

penderita DR terbanyak pada usia lebih 

dari 50 tahun pada 26 partisipan 

(83,87%) dan jenis kelamin wanita 

pada 19 partisipan (61,3%).  Durasi 

DM kurang dari 5 tahun partisipan 

dengan DR (67,74%). Hasil 

pemeriksaan gula darah sewaktu 

didapatkan GDS ≥200mg/dl pada 17 

partisipan (54,84%). Partisipan dengan 

TDS ≥140mmHg sebanyak 21 orang 

(67,74%) dan TDD ≥90mmHg pada 20 

orang (64,52%).  

 

Tabel 4. Distribusi DR Berdasarkan 

Faktor Resiko 
Variabel Jumlah 

(n=31) 

Persentase 

(%) 

Usia (tahun)   

< 50 5 16,13% 

≥ 50 26 83,87% 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 12 38,7% 

Perempuan 19 61,3% 
Durasi DM   

<5 21 67,74% 

5-10 8 25,80% 

≥10 2 6,45% 

GDS (mg/dL)   

<200 14 45,16% 

≥200 17 54,84% 

TDS (mmHg)   

<140 10 32,26% 

≥140 21 67,74% 

TDD (mmHg)   
<90 11 35,48% 

≥90 20 64,52% 

 

 

DISKUSI 

Retinopati diabetik (DR) merupakan 

komplikasi mikrovaskular pada 

diabetes melitus tipe 1 dan 2. Retinopati 

diabetik terjadi pada hampir seluruh 

penderita DM tipe 1 dan 77% pada DM 

tipe 2 yang telah menderita DM 20 

tahun. American Academy of 
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Ophthalmology merekomendasikan 

penderita DM tipe 1 untuk melakukan 

pemeriksaan oftalmologis sejak 5 tahun 

terdiagnosis, dan pada saat pertama 

terdiagnosis pada DM tipe 2. 

International Council of 

Ophthalmology (ICO) 

merekomendasikan evaluasi ulang 

berkala sesuai derajat DR. Pemeriksaan 

berkala tiap tahun disarankan untuk 

penderita DM tanpa DR. Pemeriksaan 

berkala direkomendasikan tiap 6, 3, <3 

dan 1 bulan pada mild NPDR, moderate 

NPDR, severe NPDR, dan PDR secara 

berurutan. Rekomendasi rujukan ke 

Oftalmologis berdasarkan ICO yaitu 

pada derajat moderate NPDR, severe 

NPDR, PDR, dan edema makula.13,14 

Pada penelitian ini DR didapatkan 

pada 31 dari 57 partisipan (54,4%). 

Hasil penelitian oleh Sasongko dkk 

didapatkan prevalensi DR pada dewasa 

dengan DM tipe 2 di Yogyakarta 

sebesar 43,1%. Berdasarkan data The 

DiabCare Asia 2008 study, komplikasi 

diabetes terbanyak ditemukan 

retinopati diabetik sebanyak 42%.1,15 

Prevalensi DR, DME, VTDR pada 

daerah Bandung raya, Jawa Barat yang 

diperoleh melalui program skrining DR 

di PROLANIS, didapatkan 24,7%, 

8,8%, dan 9% dari total 1649 partisipan 

dengan diabetes. Hasil pada penelitian 

ini didapatkan lebih besar dengan 

proporsi individu DR 54,4%, DME 

14%, dan VTDR 15,8% dari total 57 

partisipan. Hal ini tidak dapat 

dibandingkan mengingat jumlah 

sampel yang jauh berbeda.16 

Hasil pada penelitian ini lebih tinggi 

mungkin dapat disebabkan akses 

skrining yang rendah pada daerah 

pedesaan. Sesuai dengan penelitian di 

Cina Prevalensi DR berkisar dari 28% 

hingga 43%. Akses skrining yang 

rendah menyebabkan prevalensi DR 

lebih tinggi pada daerah pedesaan 

daripada perkotaan di Cina. Beberapa 

penelitian tingkat komunitas dilakukan 

di India. Prevalensi DR pada populasi 

di Chennai, India, didapatkan 17,6%. 

Pada suatu penelitian kohort rumah 

sakit, dari 6792 subjek DM tipe 2 yang 

mengunjungi pusat diabetes di Chennai 

di India Selatan, prevalensi DR adalah 

34,1%. Studi rumah sakit India lainnya 

menunjukkan prevalensi 28,9%. 

Raman dkk, melaporkan prevalensi DR 

pada populasi diabetes tipe 2 di daerah 

pedesaan dan perkotaan yaitu 10,3% 

dan 18%.2,17  

Prevalensi DR dan VTDR secara 

keseluruhan pada diabetes tipe 2 adalah 

25,2% dan 6,9%. Berdasarkan 

Liverpool Diabetic Eye Study and The 

United Kingdom Prospective Diabetes 

Study (UKPDS), prevalensi DR pada 

DM tipe 2 di Inggris berkisar dari 25% 

sampai 27%. Prevalensi DR pada 

Negara-negara Eropa lainnya seperti 

Swedia, Denmark, dan Italia sedikit 

lebih tinggi berkisar dari 30% hingga 

40%. Prevalensi yang lebih tinggi 

ditemukan dari populasi penelitian di 
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Jamaika sebesar 78%, sebanding 

penelitian pada populasi Africa/Afro-

Caribbean di Inggris dengan prevalensi  

54% untuk DR dan 11,5% VTDR.2,18 

Usia dan jenis kelamin dapat 

menjadi faktor resiko meningkatnya 

angka kejadian DR seiring 

meningkatnya resiko DM pada usia 

yang lebih tua. Hal ini sesuai dengan 

penelitian ini yang menggambarkan 

DR paling banyak ditemukan pada usia 

diatas 50 tahun. Hal ini hampir sama 

ditemukan pada penelitian Kumar dkk 

yang melaporkan DR terbanyak pada 

kelompok usia diatas 60 tahun. Namun 

suatu penelitian di Inggris 

menyebutkan usia dapat menjadi faktor 

resiko progresifitas DR, namun tidak 

untuk angka kejadiannya. Variasi usia 

sebagai faktor resiko dapat disebabkan 

oleh faktor perancu seperti faktor 

lingkungan dan individu, variasi 

genetik, dan prosedur seleksi yang 

terlibat saat melakukan penelitian.17,19 

Beberapa penelitian menyebutkan 

faktor resiko jenis kelamin belum 

membuktikan secara jelas hubungan 

dengan jenis kelamin terhadap kejadian 

retinopati diabetik. Studi longitudinal 

oleh Shani dkk menemukan bahwa DR 

lebih banyak terjadi pada wanita namun 

tidak terbukti signifikan meningkatkan 

resiko kejadian NPDR. Penelitian 

cross-sectional oleh Giloyan dkk 

melaporkan 57,6% DR terjadi pada 

wanita. Nadarajan dkk melaporkan 

proporsi pria dengan DR relative lebih 

banyak, namun tidak signifikan secara 

statistik. Pada penelitian ini ditemukan 

proporsi DR terbanyak pada jenis 

kelamin perempuan sebesar 61,3%.17,20 

Nadarajan dkk melaporkan resiko 

DR relatif lebih tinggi pada individu 

pada kelompok status sosial ekonomi 

menengah, dan terbanyak pada individu 

yang tidak bekerja. Beberapa penelitian 

epidemiologi sebelumnya 

mengevaluasi kejadian DR pada pasien 

dengan latar belakang status 

sosioekonomi rendah. Hal ini tidak 

menjadi suatu faktor resiko utama 

dalam peningkatan kejadian DR, 

namun kontrol gula darah yang buruk, 

durasi DM yang lebih lama, serta akses 

ke pelayanan kesehatan mata terdekat 

mungkin lebih umum terjadi pada 

kelompok dengan status sosioekonomi 

yang lebih rendah. Avon dan Somerset 

menyebutkan bahwa pasien dengan 

tingkat pendidikan rendah lebih 

mungkin terkena DR daripada individu 

dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

ini ditemukan bahwa partisipan 

mayoritas dengan status sosioekonomi 

dan tingkat pendidikan yang rendah 

mungkin menjadi penyebab tingginya 

DR pada penelitian ini.17,21 

Faktor resiko sistemik seperti durasi 

DM, kontrol gula darah, hipertensi, dan 

obesitas berpengaruh terhadap 

peningkatan kejadian DR. Penelitian di 

Malaysia oleh Kumar dkk menemukan 

prevalensi DR terbanyak dengan durasi 
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DM 5-10 tahun, sedangkan pada 

penelitian oleh Keah dkk pada 

pelayanan kesehatan primer, 

menemukan DR terbanyak pada 

kelompok durasi DM kurang dari 5 

tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian 

ini, DR terbanyak pada partisipan 

dengan durasi DM kurang dari 5 

tahun.19,22,23  

The Jamaican Study melaporkan 

bahwa kepatuhan terhadap pengobatan 

DM dan peningkatan rerata nilai gula 

darah lebih mungkin untuk 

berkembang menjadi DR dan 

meningkatkan progresivitas DR. 

Diabetes memiliki resiko dua kali lipat 

untuk terjadinya hipertensi 

dibandingkan individu non-diabetes 

menurut Jamaican Hypertension 

Prevalence Study. Penelitian oleh Jee 

dkk di Korea Selatan melaporkan 

durasi DM, HbA1C (glycated 

hemoglobin), dan tekanan darah sistolik 

dikonfirmasi menjadi faktor resiko 

independen terhadap retinopati 

diabetik. Pada penelitian ini ditemukan 

gula darah yang tinggi pada 54,84% 

partisipan dengan DR, dan tekanan 

darah sistolik ≥140mmHg didapatkan 

pada 67,74%. Faktor resiko lainnya 

yang dapat berhubungan dengan DR 

termasuk obesitas dan profil lipid. 

Jamaican Study juga melaporkan >80% 

pasien diabetes memiliki body mass 

index (BMI) > 25kg/m2. Penelitian ini 

tidak mengevaluasi HbA1C, BMI, dan 

profil lipid, namun dapat disarankan 

untuk penelitian selanjutnya.5,18,22,24  

Komorbiditas lainnya yang 

ditemukan pada pasien penelitian ini 

adalah katarak. Katarak dianggap 

sebagai penyebab utama gangguan 

penglihatan pada pasien diabetes 

dengan meningkatnya angka kejadian 

katarak pada pasien diabetes. Becker 

dkk melaporkan hasil penelitian 

observasional bahwa angka kejadian 

diagnosis katarak pada pasien dengan 

diabetes lebih tinggi daripada non-

diabetes, khususnya pada usia lebih 

muda. Resiko katarak meningkat 2 kali 

lipat sehubungan dengan diabetes dan 

meningkat dengan durasi diabetes. 

Sehubungan dengan hal ini, gangguan 

penglihatan pada partisipan penelitian 

ini tidak hanya disebabkan oleh DR, 

namun juga akibat katarak. Rujukan 

untuk pemeriksaan lebih lengkap ke 

Oftalmologis, dilakukan pada pasien 

DR berdasarkan rekomendasi rujukan 

ICO, dan pada pasien dengan katarak 

dengan gangguan penglihatan yang 

berat.25,26 

Pemeriksaan status retina dengan 

foto fundus stereoskopis 2-lapang 

pandang dengan midriatik merupakan 

kelebihan dari penelitian ini. 

Pemeriksaan foto fundus lapang 

pandang tunggal dan tanpa midriatika 

dikatakan dapat menurunkan 

sensitivitas terhadap deteksi DR. Salah 

satu keterbatasan pada penelitian ini 

yaitu jumlah sampel yang sedikit 
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sehingga tidak dapat mewakili populasi 

beresiko pada daerah tersebut. 

Penelitian ini juga memiliki 

keterbatasan data mengenai faktor 

resiko lainnya yang berhubungan 

dengan DR seperti; pengobatan DM, 

BMI, profil lipid, HbA1C, pengobatan 

hipertensi, dan faktor resiko merokok. 

Hal ini disebabkan karena keterbatasan 

alat pemeriksaan. Penelitian 

selanjutnya disarankan untuk dilakukan 

pada populasi dengan sampel yang 

lebih besar, pencatatan dan pengukuran 

data lengkap mengenai faktor resiko 

berkaitan dengan diabetes melitus dan 

retinopati diabetik.  

 

SIMPULAN  

Retinopati diabetik cukup tinggi 

ditemukan pada populasi beresiko di 

Puskesmas di Kecamatan Tempuran, 

Kabupaten Karawang dari penelitian 

ini. Faktor resiko seperti usia, jenis 

kelamin, kontrol gula darah, hipertensi, 

dan status sosioekonomi mungkin 

berperan dalam kejadian DR pada 

wilayah ini. Temuan klinis pada 

penelitian ini dapat menjadi acuan 

untuk peningkatan program skrining 

dan sistem rujukan terhadap retinopati 

diabetik selanjutnya pada wilayah ini. 

Penelitian lanjutan mungkin diperlukan 

untuk menganalisis faktor resiko dan 

prevalensi individu dengan retinopati 

diabetik. 
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