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I. Pendahuluan 

Katarak merupakan kelainan pada lensa mata berupa kekeruhan yang 

menyebabkan tajam penglihatan penderita berkurang. Katarak lebih sering 

dijumpai pada orang tua dan merupakan penyebab kebutaan nomor satu di seluruh 

dunia. Kekeruhan yang terjadi pada katarak diakibatkan oleh hidrasi, denaturasi 

protein dan proses penuaan sehingga memberikan gambaran area berwarna putih 

seperti awan pada mata. Kekeruhan ini menyebabkan sulitnya cahaya mencapai 

retina sehingga penderita katarak mengalami gangguan penglihatan.
1,2,7 

Penatalaksanaan kasus katarak dapat dilakukan dengan cara operasi. Operasi 

katarak merupakan sebuah prosedur pengeluaran lensa mata kemudian 

menggantinya dengan lensa buatan. Operasi katarak ini sendiri merupakan 

prosedur operasi yang umum dilakukan di seluruh dunia. Peningkatan jumlah 

populasi dunia dengan individu berusia 65 tahun ke atas sebagai penderita katarak 

akhirnya diikuti dengan peningkatan jumlah operasi katarak di dunia. 

Keberhasilan suatu operasi katarak tidak bergantung hanya kepada proses seleksi 

pasien, namun dipengaruhi juga oleh pemeriksaan praoperasi yang baik dan 

menyeluruh. Pemeriksaan diagnostik praoperasi ini merupakan prasyarat penting 

sebelum melakukan prosedur operasi katarak. Beragam pemeriksaan diagnostik 

harus dilakukan untuk memastikan keamanan dan mencegah komplikasi yang 

tidak diinginkan selama prosedur operasi berlangsung sehingga pada akhirnya 

dapat mencapai ekspektasi pasien sebaik mungkin.
2,3,8 

Sari kepustakaan ini disusun untuk membahas tentang berbagai pemeriksaan 

diagnostik praoperasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan operasi katarak 

agar mendapatkan hasil yang optimal.  

 

II. Pemeriksaan Pasien Praoperasi 

Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan operasi 

pada masing-masing pasien, mempertimbangkan keuntungan dan resiko yang 

mungkin terjadi apabila operasi dikerjakan serta keadaan-keadaan lain yang 

menyertai kondisi pasien. Semua pemerikaan harus dilakukan dengan baik dan 

teliti.
1-4
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Pemeriksaan praoperasi berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan 

oftalmologis. Pemeriksaan umum berisi tentang anamnesis terhadap keluhan yang 

dirasakan oleh pasien. Anamnesis harus dilakukan untuk mengetahui perjalanan 

penyakit. Pasien dengan katarak biasanya mengeluhkan adanya penurunan tajam 

penglihatan berupa pandangan kabur berawan yang berlangsung lama, penurunan 

jarak pandang dekat dan jauh, pandangan silau, diplopia, penggunaan kacamata 

yang tidak lagi mampu memperbaiki penglihatan, penurunan persepsi warna serta 

melihat halo di sekitar sumber cahaya. Riwayat penyakit sistemik yang diderita 

pasien seperti diabetes mellitus, hipertensi, asma, dan gagal ginjal harus diketahui 

dengan jelas.
1,3,5,9

 

Pemeriksaan oftalmologis sebelum operasi dilakukan untuk melihat kondisi 

mata pasien saat ini. Hasil pemeriksaan dapat mempengaruhi prognosis visual 

pasien setelah operasi dilakukan. Pemeriksaan ini meliputi tajam penglihatan, 

pengukuran tekanan intraokular, pemeriksaan slitlamp, pemeriksaan segmen 

posterior, dan pemeriksaan Relative Afferent Pupillary Defect (RAPD).
1-3,6

 

 

III. Pemeriksaan Diagnostik Praoperasi 

Keberhasilan suatu operasi katarak tidak bergantung hanya kepada proses 

seleksi pasien, namun dipengaruhi juga oleh pengukuran diagnostik praoperasi 

yang baik dan menyeluruh. Pengukuran ini meliputi ukuran pupil, pengukuran 

biometri yang akurat, keratometri, topografi kornea, dan berbagai pengukuran 

lainnya. Pengukuran ini penting dilakukan agar dapat mencapai hasil yang 

optimal dan mengurangi risiko komplikasi intraoperasi.
2,3,8

  

 

3.1 Ukuran Pupil 

Pengukuran diameter pupil dalam keadaan skotopik merupakan parameter 

penting dalam operasi bedah refraktif. Keluhan visual postoperatif berupa halo, 

glare, atau kesulitan berkendara pada malam hari merupakan keluhan yang 

berhubungan dengan fungsi penglihatan dalam keadaan skotopik karena pada 

keadaan ini, ukuran diameter pupil menjadi lebih besar dari zona fungsional optik 

sehingga cahaya akan tersebar di permukaan kornea. Oleh sebab itu, pengukuran 
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diameter pupil praoperasi yang akurat merupakan hal yang penting dilakukan 

untuk mengurangi keluhan postoperatif yang muncul sesudah operasi. Pengukuran 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bernama Morton’s pupillometer 

berupa strip dengan beragam ukuran lubang untuk mengukur diameter pupil.
2,3,8,9

 

Pupilometer dengan menggunakan teknologi inframerah juga dapat 

digunakan untuk mengukur secara kuantitatif diameter pupil pada keadaan 

skotopik sebenernya atau mesopik rendah. Pengukuran secara inframerah ini 

menunjukkan bahwa diameter pupil skotopik pada mata myopia berukuran lebih 

besar daripada mata emetropia.
2,3,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
Gambar 3.1 Pupilometer Inframerah NeurOptics 

               Dikutip dari: Olson JR2 

 

Pentingnya ukuran diameter pupil pada pemeriksaan praoperasi dapat dilihat 

pada pengukuran kemampuan optimal optik dan visual lensa intraokular (LIO) 

multifokal. Semakin besar ukuran pupil, semakin baik tajam penglihatan jauh 

seseorang yang menggunakan LIO multifokal, meskipun dalam jarak tertentu, 

ukuran pupil ini dapat juga mempengaruhi kualitas tajam penglihatan dekat.
2,3,10 
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3.2 Biometri 

3.2.1 Pengukuran Panjang Aksial Bola Mata 

Panjang aksial bola mata adalah kunci dalam penghitungan kekuatan LIO. 

Salah satu faktor terbesar dalam kegagalan pengukuran kekuatan LIO adalah 

pengukuran panjang aksial bola mata yang tidak akurat. Kesalahan sebanyak 100 
μm dalam pengukuran panjang aksial dapat mengakibatkan kesalahan pasca 

operasi sebesar 0.28 D. Ada beberapa teknik untuk mengukur panjang aksial, 

namun dengan teknik apapun itu, akan sangat membantu untuk mempunyai data 

kedua mata walaupun operasi direncanakan hanya untuk satu mata saja. 

Perbedaan panjang aksial antara kedua mata seharusnya tidak lebih dari 0,3 mm.
2-

4,11 

Metode pengukuran panjang aksial yang pertama adalah ultrasound A-scan 

yaitu dengan metode imersi dan aplanasi. Prinsip pengukuran ultrasound tersebut 

adalah mengukur waktu transit dari sinyal gelombang suara, dengan 

menggunakan perkiraan rata-rata kecepatan melalui berbagai media yaitu kornea, 

aqueous, lensa dan vitreous.
1-3,9

 

Ultrasound dengan teknik imersi menggunakan probe yang terletak 5.0 

sampai 10.0 mm di atas kornea dibatasi oleh suatu media tertutup berisi cairan 

sehingga pengukuran panjang aksial lebih akurat dan menurunkan variabilitas 

panjang aksial. Pemeriksaan dengan teknik ini mempunyai keuntungan yaitu alat 

tidak menekan langsung ke kornea penderita.
1-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Biometri dengan Teknik Imersi 
         Dikutip dari: Malhotra R5 
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Ultrasound dengan teknik kontak aplanasi meletakkan probe langsung diatas 

kornea. Pemeriksa harus berhati-hati untuk tidak menekan kornea karena dapat 

mengakibatkan hasil pengukuran lengkung aksial menjadi lebih pendek.
2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Gambar 3.3 Biometri dengan Teknik Aplanasi 

            Dikutip dari: Malhotra R5 

 

Metode yang kedua adalah metode optikal dengan menggunakan alat 

bernama IOLMaster. Saat ini, pengukuran biometri dengan menggunakan 

IOLMaster merupakan pengukuran yang paling akurat. Dengan menggunakan 

biometri optikal, panjang aksial bola mata diukur melalu aksis visual dari verteks 

kornea langsung ke fovea. Pengukuran dengan metode ini menjadi keuntungan 

tersendiri untuk pengukuran pada mata yang mengalami myopia tinggi atau mata 

stafilomatous. Pada keadaan kedua mata tersebut, pengukuran dengan 

menggunakan metode ultrasound sulit dilakukan. Selain itu, biometri optikal juga 

unggul dalam hal pengukuran mata pseudofakik dan terisi silicone oil (silicone 

oil-filled eye). Kelemahan biometri ini adalah pengukuran tidak bisa digunakan 

pada media refraksi yang keruh, seperti misalnya kekeruhan kornea, beberapa 

bentuk katarak, dan perdarahan vitreous.
2-5

 

Pengukuran IOLMaster yang baik dapat dilihat pada nilai SNR (signal-to-

noise ratio). Semakin baik nilai SNR, semakin akurat panjang aksial yang 

dihasilkan. SNR <2.1 mengindikasikan kualitas yang buruk dan menghasilkan 

pembacaan panjang aksial yang tidak baik. Hasil akurat panjang aksial didapatkan 

jika nilai SNR bernilai 5 atau lebih.
1-3
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    Gambar 3.4 IOLMaster500 
                       Dikutip dari: Olson JR2 

 

3.2.2 Anterior Chamber Depth (ACD) 

Anterior chamber depth (ACD) merupakan pengukuran penting dalam 

pengukuran kekuatan LIO yang lebih baik. Kedalaman bilik anterior menentukan 

kesuksesan sebuah operasi katarak. Bilik anterior yang dangkal dapat 

meningkatkan risiko komplikasi intraoperasi karena membatasi ruang gerak kerja 

operator, terutama saat prosedure kapsulorheksis berlangsung. Adanya bilik 

anterior yang dalam juga seharusnya meningkatkan kecurigaan apakah terdapat 

keadaan patologis lainnya pada mata sebelum operasi dilakukan. 

Metode pengukuran ACD dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ultrasonik 

(berdasarkan refleksi gelombang suara), fotografik (berdasarkan prinsip 

Scheimpflug), dan optikal (berdasarkan prinsip Jaeger). Terdapat berbagai macam 

alat yang dapat mengukur kedalaman ACD. Alat bernama Pentacam 

menggunakan kamera Scheimpflug yang dapat berotasi dan alat Orbscan 

menggunakan slit beam untuk mengukur jarak antara permukaan posterior kornea 

dengan permukaan anterior lensa. Selain itu, IOLMaster juga dapat mengukur 

jarak antara permukaan anterior kornea dengan permukaan anterior lensa dalam 

pengukuran kedalaman ACD. Studi terakhir mengungkapkan bahwa setelah 

prosedur fakoemulsifikasi dan implantasi LIO yang dapat dilipat, diafragma iris 
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melengkung ke posterior, menambah kedalaman ACD sebanyak 850 μm dan 

membuka sudut iris sebanyak 10 derajat.
2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Pengukuran ACD 
                   Dikutip dari: Olson JR2 

 

3.2.3 White-to-White Corneal Diameter (WTW) 

Pengukuran diameter kornea dari limbus ke limbus (WTW) merupakan 

suatu metode untuk mengestimasi diameter horizontal permukaan anterior kornea. 

Pengukuran WTW ini penting dalam prosedur implantasi lensa fakik dalam hal 

pengukuran ukuran LIO dan pengukuran kalkulasi kekuatan LIO dengan 

menggunakan formula Holladay II. WTW ini dapat diukur dengan menggunakan 

IOLMaster, Visante OCT, Pentacam, Orbscan, dan kaliper. Nilai rata-rata jarak 

WTW pada mata dewasa normal berukuran 12.02 sampai 12.17 mm. Studi 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang rendah antara diameter kornea dengan 

diameter lensa sehingga pengukuran WTW tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi dimensi lensa kristalina manusia. 
2-4
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Gambar 3.5 Pengukuran WTW dengan IOLMaster 

           Dikutip dari: Olson JR2 

 

3.2.4 Ketebalan Lensa (Lens Thickness) 

Pengukuran biometri penting dalam komponen okular adalah panjang 

aksial, kedalaman bilik anterior (ACD), dan ketebalan lensa. Lensa mata menjadi 

lebih tebal pada pasien yang berusia tua dan memiliki mata dengan panjang aksial 

yang pendek. Dengan menggunakan pengukuran ultrasonografi imersi, nilai rata-

rata ketebalan lensa manusia sebesar 4.63 mm pada usia rata-rata 69 tahun dan 

4.93 mm pada usia rata-rata 74.4 tahun.
2
 

Ketebalan lensa berbanding terbalik dengan panjang aksial bola mata. 

Panjang aksial memiliki efek emetropisasi pada ketebalan lensa, sehingga lensa 

menjadi lebih tebal pada mata dengan panjang aksial yang pendek.
2,3

 

 

3.3 Keratometri 

Alat yang digunakan dalam pengukuran ini disebut dengan keratometer, yaitu 

alat diagnostik yang mengukur radius anterior kurvatura kornea, dalam satuan 

milimeter yang kemudian diubah menjadi dioptri. Kesalahan keratometri sebesar 

1 dioptri berakibat ketidakakuratan refraksi pasca operasi. Keratometri bisa sulit 

atau bahkan tidak mungkin digunakan pada keadaan permukaan kornea yang 
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distorsi atau irregular. Pada kasus seperti ini, pembacaan keratometri bisa 

dilakukan pada mata sebelahnya atau bisa juga dengan menggunakan topografi 

kornea.
5,6,8

 

 

3.4 Mikroskop Specular 

Endotel kornea rentan terhadap kerusakan akibat operasi katarak, sehingga 

diperlukan pemeriksaan untuk mengetahui keadaan dan jumlah endotel kornea 

sebelum operasi dengan menggunakan alat mikroskop spekular. Pemeriksaan ini 

dapat menentukan prognosis keadaan kornea pasca operasi. Apabila pada hasil 

pemeriksaan terdapat penurunan jumlah sel endotel maka keputusan operasi dapat 

dipertimbangkan kembali.
1,3,9

 

 

3.5 Topografi Kornea 

Topografi kornea memegang peranan yang penting dalam operasi 

pembedahan refraktif modern. Pemetaan kornea dapat membantu operator dalam 

menemukan kondisi praoperasi berupa astigmatisme ireguler, keratokonus, dan 

degenerasi marginal pelusid. Adanya beberapa kondisi ini dapat meningkatkan 

risiko glare dan halo pascaoperasi, menurunkan kualitas penglihatan, dan menjadi 

kontraindikasi relatif pada operasi pembedahan refraktif.
2-4,9

 

Topografi kornea dapat memberikan informasi mengenai permukaan dan 

kekuatan kornea terutama untuk pasien dengan iregular kornea. Gambaran tiga 

dimensi dari segmen anterior serta pengukuran bilik mata depan didapat dengan 

penyusunan kembali gambaran multiple cross-sectional dari segmen anterior 

menggunakan kamera Scheimflug. Pemeriksaan ini sangat membantu untuk 

menentukan lokasi insisi pada pasien dengan astigmatisme.
2-4
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Gambar 3.6 Topografi Kornea 
                      Dikutip dari: Olson JR2 

 

 

IV. Simpulan 

Katarak merupakan kekeruhan pada lensa mata yang menyebabkan penurunan 

tajam penglihatan. Penatalaksanaan kasus katarak dapat dilakukan dengan cara 

operasi. Keberhasilan suatu operasi katarak tidak bergantung hanya kepada proses 

seleksi pasien, namun dipengaruhi juga oleh pemeriksaan praoperasi yang baik 

dan menyeluruh. Pemeriksaan diagnostik praoperasi ini merupakan prasyarat 

penting sebelum melakukan prosedur operasi katarak. Beragam pemeriksaan 

diagnostik harus dilakukan untuk memastikan keamanan dan mencegah 

komplikasi yang tidak diinginkan selama prosedur operasi berlangsung sehingga 

pada akhirnya dapat mencapai ekspektasi pasien sebaik mungkin. 
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