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DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF PATIENTS WITH KERATOCONUS 

  

ABSTRACT  

Introduction : Keratoconus is a non-inflammatory ectatic corneal disease 

characterized by a progressive corneal thinning and bulging, such that the cornea 

takes on the shape of a cone that results in poor vision because of irregular 

astigmatism. It is a disease that usually is diagnosed during puberty and it typically 

progresses until the fourth decade of life, when it usually stabilizes. There are 

several treatment options available, depending on the stage of keratoconus. 

Purpose : To report the diagnosis and management of patients with keratoconus.  

Case report : A 26 years-old male patient came to Cicendo National Eye Hospital 

with chief complaint of blurred of both eyes since 14 years ago. He felt his right eye 

(RE) was worse than his left eye (LE), and complained of progressively poor vision 

that not easily corrected by spectacles. Ophthalmology examination revealed 

uncorrected visual acuity of RE = 1/300 and LE = 1/60. The best corrected visual 

acuity was 0.1 with subjective correction S-16.00 for RE and 0.7 with subjective 

correction S-8.50 C-3.00 x 160 for LE. There were Munson’s sign, Rizzuti’s sign, 

and Charleux’s sign on both eyes. Patient was diagnosed as Keratoconus RLE + 

Corneal Cicatrix RE + Myop Gravior RLE + Ambliopia Anisometropia. The patient 

reffered for consideration of collagen cross-linking (CXL). Because there are scar 

in the cornea and corneal thickness is < 400 μm, CXL can’t be done. The patient 

was suggested for surgical therapy but he refused, then the patient was informed 

consent to use RGP but he was not ready yet. 

Conclusion : A thorough ophthalmologic examination and other modalities such 

as corneal topography and tomography can help to diagnose the keratoconus. The 

management of keratoconus varies depending on disease severity. 

Keywords : Keratoconus, corneal ectasia 

  

I. Pendahuluan 

     Keratokonus adalah kelainan ektasia kornea noninflamasi dengan karakteristik 

penipisan lapisan stroma kornea yang bersifat progresif, sehingga terjadi distorsi 

dan penonjolan bentuk kornea seperti kerucut yang menyebabkan astigmatisma 

ireguler. Berdasarkan American Academy of Ophthalmology, prevalensi 

keratokonus sekitar 1 berbanding 2000 pada populasi umum dan tidak memiliki 

predisposisi ras ataupun gender. Keratokonus biasanya mengenai kedua mata, 

namun bersifat asimetris. Gabungan faktor genetik dan lingkungan berperan dalam 

timbulnya dan perkembangan keratokonus.1-4 

    Terdapat beberapa pilihan untuk tatalaksana keratokonus, yaitu penggunaan 

kacamata, lensa kontak, corneal collagen cross-linking, implantasi intrastromal 

corneal ring segment, and prosedur keratoplasi lamelar atau penetrating 
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keratoplasty. Tatalaksana keratokonus dipilih berdasarkan derajat keparahannya. 

Tujuan tatalaksana keratokonus yaitu mengoreksi kelainan refraksi yang terjadi 

akibat iregularitas permukaan kornea agar memberikan penglihatan optik yang 

baik, memperbaiki bentuk kornea atau menghentikan progresivitas keratokonus. 

Laporan kasus ini akan membahas mengenai diagnosis dan tatalaksana pasien 

dengan keratokonus.4,5 

 

II. Laporan Kasus 

 Pasien Tn. G, seorang laki-laki usia 26 tahun datang ke Poliklinik Lasik PMN 

RS Mata Cicendo pada tanggal 25 Juni 2019 dengan keluhan kedua mata buram 

sejak kurang lebih 14 tahun yang lalu. Buram dirasakan semakin bertambah 

terutama pada mata kanan, sehingga pasien datang untuk memeriksakan matanya. 

Keluhan buram tidak disertai mata merah, silau, ataupun nyeri. Riwayat pemakaian 

kacamata sejak 14 tahun yang lalu dengan ukuran OD S -12.00 dan OS S -5.00, 

sudah 6 kali mengganti kacamata, terakhir ganti kacamata pada tahun 2014 dengan 

ukuran OD S -16.00 dan OS S -8.00, namun pandangan kedua mata dirasakan masih 

kurang jelas. Pasien memiliki riwayat alergi, mata terasa gatal sehingga pasien suka 

menggosok-gosok matanya. Riwayat trauma sebelumnya disangkal. Riwayat laser 

pada kedua mata pada tahun 2012. Riwayat anggota keluarga yang memakai 

kacamata tebal dan memiliki keluhan serupa disangkal.  

     Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam penglihatan dasar mata kanan 

1/300 dan mata kiri 1/60. Pemeriksaan refraksi objektif dengan refraktometer 

didapatkan hasil OD tidak terukur dan OS S -11.00 C -3.00 x 152. Pemeriksaan 

kacamata sendiri dengan lensometer didapatkan OD S -16.00 = 0.1 dan OS S -8.00 

C -2.00 x 178 = 0.6. Koreksi penglihatan jauh terbaik yaitu VOD  S -16.00 = 0.1 

dan VOS S -8.50 C -3.00 x 160 = 0.7. 

     Pemeriksaan gerak bola mata normal ke segala arah. Pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan dan mata kiri didapatkan hasil palpebra tenang, konjungtiva 

tenang, kornea terdapat scar pada mata kanan, kornea mata kiri jernih, terdapat 

vogt’s striae (+), thinning (+), tanda Munson (+) dan tanda Rizzuti (+) pada kedua 

mata, bilik mata depan VH grade III flare/sel -/-, pupil bulat, iris sinekia (-), lensa 
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jernih. Pada pemeriksaan funduskopi kedua mata didapatkan refleks fundus (+), 

pupil bulat batas tegas, tanda Charleux / oil droplet (+), retina flat.  

 

         
 Gambar 2.1  Tanda Munson pada kedua mata pasien 
             Dikutip dari : RS Mata Cicendo 
 

   
    Gambar 2.2  Tanda Rizzuti pada kedua mata pasien 
               Dikutip dari : RS Mata Cicendo  

 

     Hasil pemeriksaan keratometri memperlihatkan kekuatan refraktif kornea mata 

kanan pada kedua meridian yaitu 54.00 D dan 65.00 D dengan perbedaan sebesar -

11.00 D, sedangkan mata kiri 48.50 D dan 51.25 D dengan perbedaan sebesar -2.75 

D. Dilakukan pemeriksaan topografi dan tomografi kornea untuk kedua mata 

pasien. Pada mata kanan didapatkan Sim-K steep K 65.55 D, flat K 55.02 D, delta 

K -10.53 D. Pada mata kiri didapatkan Sim-K steep K 50.98 D, flat K 47.8 D, delta 

K -3.17 D. 
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 Gambar 2.3  Gambaran topografi kornea mata kanan 
           Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

               
 Gambar 2.4  Gambaran topografi kornea mata kiri 
           Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

                  
           Gambar 2.5  Gambaran pentacam mata kanan 
                    Dikutip dari : RS Mata Cicendo 
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 Gambar 2.6  Gambaran pentacam mata kiri 
                    Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

     Pasien didiagnosis dengan keratokonus ODS + sikatrik kornea OD + miop 

gravior ODS + ambliopia anisometropia OD. Pasien dikonsulkan ke unit Infeksi 

dan Imunologi untuk pertimbangan tindakan collagen cross-linking (CXL). Pada 

kornea mata kanan terdapat scar dan ketebalan kornea kedua mata < 400 μm, 

sehingga tindakan CXL tidak dilakukan. Pasien disarankan untuk tindakan 

pembedahan tetapi pasien menolak. Pasien kemudian di informed consent untuk 

pemakaian lensa kontak, tetapi pasien belum bersedia dan memilih untuk memakai 

kacamata. 

 

III. Diskusi 

 Keratokonus berasal dari bahasa Yunani yaitu “kerato” yang berarti kornea dan 

“konos” yang berarti kerucut. Keratokonus merupakan kelainan yang bersifat 

progresif dan asimetris yang dikarakteristikan dengan penipisan, penonjolan dan 

distorsi kornea sehingga menyebabkan astigmatisma ireguler. Awitan keratokonus 

umumnya terjadi pada saat pubertas sampai pertengahan 20 tahun dan berlanjut 

makin progresif sampai dengan usia dekade ketiga atau keempat kehidupan. Pada 

pertengahan perjalanan penyakit keratokonus didapati periode progresifitas yang 

relatif stabil atau lambat, yang bisa diselangi dengan sejumlah episode progresifitas 

cepat, lalu diakhiri pada usia tertentu yang bervariatif. Sorbara, dkk melaporkan 

prevalensi keratokonus bervariasi dari 50 sampai 230 per 100.000 pada populasi 
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umum, atau sekitar 1 berbanding 2000. Studi oleh Romero-Jimenez menunjukkan  

keratokonus dapat mengenai laki-laki maupun perempuan dan dapat terjadi pada 

semua ras. Pasien seorang laki-laki berusia 26 tahun, dengan keluhan kedua mata 

buram sejak kurang lebih 14 tahun yang lalu, yaitu bermula saat kurang lebih usia 

12 tahun yang termasuk ke dalam usia remaja awal perkembangan keratokonus.2,4,6 

     Keratokonus terjadi bilateral pada sekitar 96% kasus. Kelainan ini biasanya 

lebih dahulu ditemukan pada satu mata dan pada mata tersebut biasanya memiliki 

progresivitas yang lebih cepat dibandingkan mata sebelahnya. Keratokonus 

berkaitan dengan predisposisi genetik dan faktor lingkungan seperti sindrom Down, 

adanya anggota keluarga yang menderita keluhan serupa terutama apabila sama-

sama terjadi di usia muda, alergi okular, riwayat atopi, faktor mekanik seperti 

menggosok-gosok mata akibat gatal atau kelainan palpebra, floppy eye syndrome, 

kelainan jaringan ikat (sindrom Marfan), sindrom Ehler-Danlos, dan amaurosis 

kongenital Leber. Sebagian besar kasus keratokonus bersifat sporadis, tetapi sekitar 

10% pasien memiliki riwayat keluarga. Keluhan pandangan buram dirasakan pada 

kedua mata, namun dirasakan lebih berat pada mata kanan pasien. Hal ini sesuai 

dengan perjalan penyakit keratokonus yang bersifat bilateral dan asimetris. 

Keratokonus pada pasien bersifat sporadis karena tidak ada riwayat anggota 

keluarga dengan keluhan serupa, tetapi pasien memiliki faktor risiko terjadinya 

keratokonus seperti riwayat alergi dan riwayat suka menggosok mata.2,4,7 

     Berdasarkan Global Consensus on Keratoconus and Ectatic Diseases, 

keratokonus terdapat tiga kriteria yaitu ektasia kornea posterior yang abnormal, 

distribusi ketebalan lapisan kornea yang abnormal, dan penipisan lapisan kornea 

yang bersifat non-inflamatif. Terdapat trias perubahan histologis yang terjadi pada 

keratokonus, yaitu penipisan stroma kornea, break pada membran Bowman, dan 

deposisi zat besi pada lapisan basal dari epitel kornea. Hal ini menyebabkan 

penipisan kornea bagian sentral, protrusi ke arah apikal, steepening dari kurvatura 

kornea, dan pembentukan jaringan parut dengan berbagai derajat yang 

menyebabkan astigmatisma ireguler. Penurunan tajam penglihatan secara bertahap 

dan tidak maksimal walaupun sudah dikoreksi dengan kacamata merupakan 

keluhan yang sering dirasakan, hal ini serupa dengan yang dialami oleh pasien ini.4,8 
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     Tanda sangat awal dari keratokonus adalah refleks scissoring yaitu refleks 

bayangan merah yang berlawanan arah pada saat pemeriksaan oftalmoskopi atau 

retinoskopi. Tanda khas yang dapat terlihat dari pemeriksaan lampu celah 

biomikroskopi adalah Vogt’s striae, cincin Fleischer, dan sikatrik kornea. Vogt’s 

striae yaitu garis-garis vertikal pada lapisan stroma yang menghilang dengan 

penekanan ringan dari bola mata dan muncul kembali apabila tekanan dihilangkan. 

Cincin Fleischer adalah deposit besi pada epitel kornea pada bagian dasar kerucut 

kornea yang protrusi. Hidrop akut yaitu kondisi edema stroma akibat membran 

Descemet yang robek sehingga disisipi oleh cairan akuos dan menyebabkan 

kekeruhan stroma. Dapat juga terjadi berbagai derajat sikatriks pada kornea.2,9,10  

 ,

    
Gambar 3.1  Tanda keratokonus. A. “Oil droplet” red reflex; B. Vogt striae pada 

stroma; C. Cincin Fleischer; D.  Hidrop akut 
  Dikutip dari : Kanski10 

 

     Tanda khas lain yang dapat ditemukan pada keratokonus adalah tanda Rizzuti 

dan tanda Munson. Tanda Rizutti yaitu refleksi cahaya yang berbentuk kerucut pada 
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bagian nasal kornea ketika disinari dengan cahaya dari arah temporal bola mata. 

Tanda Munson yaitu protrusi dari kelopak mata bawah yang berbentuk seperti huruf 

“V” pada saat pasien diminta untuk melirik ke bawah. Tanda Charleux atau “oil 

droplet” red reflex yaitu visualisasi refleks merah yang ireguler akibat kurvatura 

yang berbentuk kerucut menyerupai gambaran tetesan minyak. Pada pemeriksaan 

keratometri menunjukkan nilai astigmatisma yang tinggi. Pada pasien ini hasil 

refraktometer dan keratometer pasien menunjukkan nilai astigmatima yang tinggi 

dan ireguler. Dari pemeriksaan oftalmologis didapatkan adanya penipisan kornea, 

scar kornea dan tanda-tanda keratokonus seperti tanda Munson, tanda Rizzuti, dan 

tanda Charleux.2,9,10 

     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. Buxton, dkk membagi derajat 

keparahan keratokonus berdasarkan nilai keratometer. Keratokonus derajat ringan 

jika nilai keratometer kurang dari 45.00 D, keratokonus derajat sedang jika nilai 

keratometer antara 46.00 D sampai 52.00 D, keratokonus derajat lanjut jika nilai 

keratometer antara 53.00 D dan 61.00 D, keratokonus derajat berat jika nilai 

keratometer lebih dari 62.00 D. Pada pasien ini, rata-rata nilai K mata kanan 60.29 

D dan mata kiri 49.39 D, sehingga termasuk dalam keratokonus derajat lanjut untuk 

mata kanan dan derajat sedang untuk mata kiri.4,11 

     Klasifikasi Amsler-Krumeich adalah sistem pengelompokan keratokonus yang 

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

tanda-tanda klinis dari keratokonus. Pasien dapat diklasifikasikan sebagai 

keratokonus derajat IV untuk mata kanan dan derajat II-III untuk mata kiri. Hasil 

pemeriksaan mata kanan didapatkan ada scar pada kornea, nilai refraktometer tidak 

terukur, nilai keratometer 54.00 D dan 65.00 D, dan ketebalan kornea minimal dari 

Pentacam 274 μm, sedangkan untuk mata kiri didapatkan tidak ada scar pada 

kornea, nilai miopia dan/atau astigmatisma dari refraktometer S -11.00 C -3.00, 

nilai keratometer 48.50 D dan 51.25 D, dan ketebalan kornea minimal dari 

Pentacam 384 μm.5,11 
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     Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendeteksi keratokonus 

adalah pemeriksaan topografi dan tomografi kornea. Placido disk-based 

topography hanya menganalisis bagian anterior dari permukaan kornea, sedangkan 

Scheimpflug dan/atau Optical Coherence Tomography (OCT) dapat menganalisis 

bagian anterior dan posterior korena dan menghasilkan peta ketebalan kornea.1,4,9 

 
Tabel 3.1 Klasifikasi Amsler-Krumeich 

Grade I Grade II 

- Eccentric corneal steepening - Tidak ada scar 

- Miopia dan/atau astigmatisma < 5 D - Miopia dan/atau astigmatisma 5-8 D 

- Nilai keratometer ≤ 48 D - Nilai keratometer > 48 - ≤ 53 D 

- Ketebalan kornea minimal > 400 μm 

Grade III Grade IV 

- Tidak ada scar - Terdapat scar pada kornea sentral 

- Miopia dan/atau astigmatisma 8-10 D - Refraksi tidak reliabel 

- Nilai keratometer >53 - ≤55 D - Nilai keratometer >55 D 

- Ketebalan kornea minimum 300-400 

μm 

- Ketebalan kornea minimal 200 μm 

Dikutip dari : Estrada, dkk.5 

 

     Tatalaksana keratokonus dipilih berdasarkan derajat tingkat keparahannya. 

Tujuan tatalaksana keratokonus adalah untuk mengkoreksi kelainan refraksi yang 

terjadi akibat iregularitas permukaan kornea untuk memberikan penglihatan optik 

yang baik bagi pasien, memperbaiki bentuk kornea atau menghentikan 

progresivitas keratokonus. Keratokonus derajat ringan dapat diberikan koreksi 

kacamata atau lensa kontak lunak, seperti soft spherical dan soft toric . Keratokonus 

derajat sedang sampai berat dapat menggunakan lensa kontak keras atau Rigid Gas 

Permeable (RGP). Keratokonus yang lebih berat yang disertasi scar pada bagian 

sentral kornea dapat dipertimbangkan untuk terapi pembedahan. Lensa kontak RGP 

menjadi pilihan yang baik dalam menetralkan astigmatisma ireguler derajat sedang-

berat pada keratokonus tanpa scar kornea. Tatalaksana alternatif lainnya yaitu 

piggyback contact lens, hybrid contact lens, ataupun corneoscleral contact lens.4-6 

     Intrastromal ring dan collagen cross-linking (CXL) dapat menjadi terapi 

tambahan untuk meratakan permukaan kornea dan menstabilkan progesivitas, 

dalam beberapa kasus dapat memperbaiki penglihatan dan memfasilitasi 

penggunaan lensa kontak. Collagen cross-linking dapat mencegah progresivitas 
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keratokonus dengan cara meningkatkan kekuatan jaringan kornea dengan 

meningkatkan ikatan kovalen kolagen, menginduksi pembentukan ikatan 

interfibrilar. CXL menginduksi ikatan kolagen secara fotokimia menggunakan 

kombinasi vitamin B2 (riboflavin) dan radiasi sinar ultraviolet A. Ivarsen, dkk 

melaporkan penurunan nilai keratometer maksimal hingga 2.0 D. Indikasi 

transplantasi kornea pada keratokonus yaitu jika terdapat intoleransi terhadap 

penggunaan lensa kontak, penglihatan yang tidak membaik dengan penggunaan 

lensa kontak, penipisan yang progresif hingga mencapai limbus. Pasien tidak 

dilakukan tindakan CXL dikarenakan adanya scar pada kornea mata kanan dan 

ketebalan kornea kedua mata < 400 μm. Pasien disarankan untuk tindakan 

pembedahan tetapi pasien menolak, lalu pasien di informed consent untuk 

pemakaian lensa kontak tetapi pasien belum bersedia dan memilih untuk memakai 

kacamata saja.12-14 

     Prognosis pasien ini quo ad vitam ad bonam karena keratokonus tidak 

mengancam jiwa. Quo ad functionam dubia ad malam karena keratokonus bersifat 

progresif sehingga fungsi penglihatan dari pasien semakin menurun. Tingkat 

keparahan pasien ini adalah keratokonus derajat lanjut untuk mata kanan dan derajat 

sedang untuk mata kiri. 

 

IV. Simpulan 

 Keratokonus merupakan kelainan ektasia kornea yang bersifat progresif. Awitan 

keratokonus terjadi pada usia remaja, bersifat bilateral namun asimetris. Penegakan 

diagnosis keratokonus berdasarkan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang 

seperti keratometri dan topografi maupun tomografi kornea. Pemilihan tatalaksana 

keratokonus berdasarkan derajat keparahan keratokonus dengan tujuan 

memperbaiki visual optik dari pasien. CXL dapat dilakukan untuk menghentikan 

progresivitas keratokonus, tetapi pada pasien ini tidak dapat dilakukan. 
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