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ABSTRAK 

 

Latar Belakang:. Pil kontrasepsi kombinasi oral merupakan salah satu dari 

beberapa terapi sistemik yang dapat dihubungkan dengan perubahan permukaan 

okular. Pemeriksaan sitologi permukaan okular adalah suatu teknik pemeriksaan 

yang dapat menilai kondisi permukaan okular termasuk densitas sel goblet dan 

derajat metaplasia sel epitel konjungtiva. 

Tujuan: Melihat pengaruh penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral terhadap 

gambaran perubahan sitologi permukaan okular. 

Metode: Penelitian potong lintang pada bulan Maret 2019  di Puskesmas Sukajadi 

Bandung, dengan 40 subjek penelitian yang dibagi menjadi kelompok A : 

pengguna pil kontrasepsi kombinasi oral 1-12 bulan (n=20) dan B: kontrol (n= 20) 

dengan matcthing usia, paritas dan Indeks Massa Tubuh (IMT). Pemeriksaan 

sitologi permukaan okular dilakukan untuk menilai densitas sel goblet dan derajat 

metaplasia sel epitel konjungtiva,serta dilakukan juga pemeriksaan tear break up 

time (TBUT), Schirmer test 1 dan Ocular Surface Disease Index (OSDI) score. 

Uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk. Uji statistik non parametrik 

Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan perbedaan densitas sel goblet 

dan derajat metaplasia sel epitel konjungtiva. Hasil pengujian dikatakan bermakna 

bila nilai p<0,05. 

Hasil: Rerata usia subjek penelitian adalah 32,80 tahun SD(3,80) pada kelompok 

A dan 32,75 tahun SD(3,71) pada kelompok B. Mayoritas subjek penelitian 

adalah  paritas 2(45%) dengan rerata IMT 22,03 SD(1,71) pada kelompok A, 

sedangkan pada kelompok B : paritas 2(55%), rerata IMT 21,89 SD(1,40). Pada 

kedua kelompok tidak terdapat perbedaan densitas sel goblet (p= 0,841) maupun 

derajat metaplasia sel epitel konjungtiva (p=0,947). Terdapat perbedaan TBUT, 

Schirmer test 1 dan OSDI score pada kedua kelompok (p<0.001). 

Simpulan: Tidak terdapat perbedaan densitas sel goblet dan derajat metaplasia sel 

epitel konjungtiva pada kelompok yang menggunakan pil kontrasepsi kombinasi 

oral dengan kelompok kontrol.  

Kata kunci: pil kontrasepsi, gangguan permukaan okular, sitologi impresi, 

konjungtiva 
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ABSTRACTS 

 

Introduction: Oral combined contraceptive pill is one of systemic therapy that 

can be associated with ocular surface changes. Conjungtival impression cytology 

(CIC) is an examination that can assess ocular surface conditions by assessing 

goblet cell density and the degree of conjunctival epithelial cell methaplasia. 

Objective: To see the effects of oral combined contraceptive pill on the CIC 

changes. 

Methods: This is a cross-sectional study conducted in March 2019 at Sukajadi 

Primary Health Care (PHC) Bandung. A number 40 female participants aged 21-

40 years old were enrolled and divided into two groups with age, parity and Body 

Mass Index (BMI) matching. Group A consist of participants whose on oral 

combined contraceptive pill therapy for 1-12 months (n=20) and group B as the 

control group (n=20). CIC was performed to assess goblet cell density and 

conjunctival epithelial cell methaplasia. Tear break up time (TBUT), Schirmer-1 

test and ocular surface disease index (OSDI) score examination were also 

performed. Shapiro-wilk analysis was used to evaluate the normality of the data. 

The goblet cell density and the degree of conjunctival epithelial cell methaplasia 

were then statisticly calculated using Mann-Whitney test. The result was 

statistically significant if p<0,05. 

Results: The mean age of the participants was 32.80 years SD(3.80) in group A 

and 32.75 years SD(3.71) in group B. Most of the participants were with parity 2 

(45%) participants with the  mean BMI 22.03 SD(1.71) in group A, while in group 

B: parity 2 (55%), mean BMI 21.89 SD(1.40). The results showed no difference in 

goblet cell density (p=0.841) and the degree of conjunctival epithelial cell 

methaplasia (p=0.947) between the two groups. However, TBUT, Schirmer-1 test, 

and OSDI score were different between the two groups (p<0,001). 

Conclusions: There were no different in goblet cell density and conjunctival 

epithelial cell methaplasia in both groups. 

Keywords: contraceptive pill, ocular surface disease, conjunctival impression 

cytology 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

     Mata kering atau keratokonjungtivitis sika adalah penyakit lapisan air mata dan 

permukaan okular yang bersifat  multifaktorial yang dapat mempengaruhi  fungsi 

visual dan kualitas hidup seseorang.
 
Kondisi ini berhubungan dengan  gangguan  

pada lacrimal functional unit (LFU), berupa gangguan integrasi antara kelenjar 

lakrimal, permukaan okular (kornea, konjungtiva, kelenjar meibom), kelopak 

mata dan inervasi sensorik maupun motorik yang menghubungkannya.
1-6

 

     Mata kering merupakan salah satu penyebab utama kunjungan ke dokter mata 

di Amerika Serikat  dan diperkirakan prevalensinya 5-35% dari populasi. Studi di 

Inggris menunjukkan prevalensi mata kering berkisar 10% pada pasien usia di 

bawah 60 tahun.
 
The Beaver Dam Study melaporkan insidensi mata kering sebesar 

21,6% pada populasi usia 43-86 tahun, yang meningkat pada perempuan serta 

dengan  pertambahan usia. Studi yang dilakukan Johnson dan Murphy 

menunjukkan prevalensi mata kering pada usia dewasa berkisar 10-20%. Hikichi 

dkk menemukan sebanyak 17% pasien baru didiagnosis mata kering di Pusat 

Mata Jepang.
1,7-12

 

     Laporan dari  International Dry Eye Workshop (DEWS) II 2017 menunjukkan 

terdapat beberapa pengobatan sistemik yang dapat dihubungkan dengan  mata 

kering  seperti terapi antihistamin, Triycyclic antidepressant (TCA), diuretik, beta
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bloker, sedangkan penggunaan kontrasepsi oral belum terbukti kuat sebagai 

penyebab mata kering.
13-15

 

     Data dari WHO (World Health Organization) tahun 2009 menunjukkan  60-

70% wanita menggunakan satu dari metode kontrasepsi.
 
Kontrasepsi hormonal 

terdiri dari dua tipe yaitu yang mengandung progesteron dan kombinasi estrogen 

dan progesteron.
 
Kontrasepsi ini telah digunakan lebih dari 100 juta wanita di 

seluruh dunia, diantaranya intrauterine devices (IUD), pil kontrasepsi kombinasi 

estrogen dan progesteron oral dan sediaan progestin baik oral, implan maupun 

suntikan.
16-18 

     
Profil Kesehatan Indonesia 2015 menunjukkan sebagian besar pasangan usia 

subur peserta keluarga berencana (KB) aktif di Indonesia menggunakan 

kontrasepsi suntikan (47,78%) dan pil (23%) dari total pengguna kontrasepsi. 

Jawa Barat dalam angka 2016, melaporkan pemakaian  kontrasepsi  pasangan usia 

subur peserta KB aktif didominasi oleh suntik (51,34%), pil (23,68%)  dan implan 

sebanyak 5%.
19,20 

     Pengaruh hormonal pada fisiologi film air mata dapat terjadi pada penggunaan 

kontrasepsi hormonal, atau  selama menopause ketika terjadi perubahan status 

hormonal yang signifikan. Pil kontrasepsi oral yang mengandung estrogen 

menurunkan volume air mata, produksi mukus, dan Tear Break Up Time 

(TBUT).
21-23 

      
Penelitian Saif dkk menunjukkan penggunaan kontrasepsi kombinasi estrogen 

dan progesteron lebih berisiko terjadi mata kering dibanding dengan progesteron 

saja.
 

Sharma dkk melaporkan  bahwa penurunan profil androgen terkait 
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penggunaan kontrasepsi oral dapat menjadi faktor etiologi mata kering.
 
Hasil yang 

berbeda ditemukan Tomlinson dkk yaitu penggunaan pil kontrasepsi oral  tidak 

berpengaruh terhadap pengukuran fisiologi air mata. Chen dkk melaporkan tidak 

ada perbedaan osmolaritas air mata  pada penggunaan pil kontrasepsi oral 

dibanding dengan yang  tidak memakai.
1,7,22,24,25 

Evaluasi pasien dengan mata kering dapat dilakukan secara subjektif dan 

objektif. Evaluasi subjektif dilakukan melalui anamnesis dan gejala mata kering 

yang dirasakan oleh pasien atau kusioner yang telah tervalidasi, seperti 

McMonnies Dry Eye Index dan The Ocular Surface Disease Index (OSDI).  

Pemeriksaan objektif pada mata kering dilakukan untuk mengevaluasi film air 

mata dan produksi air mata, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

pemeriksaan TBUT, schirmer test, pewarnaan kornea dan konjungtiva dengan 

rose bengal ataupun lisamine green, penilaian osmolaritas air mata dan sitologi 

permukaan okular.
2,3,6,14 

     Pemeriksaan sitologi permukaan okular adalah suatu teknik yang sederhana, 

kurang invansif dan banyak digunakan sebagai alat diagnostik untuk menilai 

berbagai keadaan  patologis dan kondisi permukaan okular, termasuk mata kering, 

yang dapat menilai perubahan epitel permukaan okular, termasuk sel goblet. 

Pemeriksaan ini dapat memonitor progresivitas dari perubahan permukaan okular 

seperti adanya metaplasia sel epitel konjungtiva dan densitas sel goblet. Penelitian 

sitologi permukaan okular untuk mata kering yang dikaitkan dengan penggunaan 

kontrasepsi pil kontrasepsi kombinasi oral belum ada sampai saat ini 
2,6,26,27 
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     Berdasarkan uraian di atas, disusunlah tema sentral penelitian sebagai berikut : 

     Perubahan gambaran sitologi permukaaan okular dapat terjadi pada kondisi 

patologis pada permukaan okular. Penggunaan obat-obat tertentu dapat 

menyebabkan gangguan pada permukaan okular, salah satunya penggunaan pil 

kontrasepsi kombinasi oral. Penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral dapat 

mengubah fisiologi film air mata yang akan menyebabkan kerusakan pada 

permukaan okular. Pemeriksaan sitologi permukaan okular dapat menilai 

perubahan yang terjadi pada epitel permukaan okular, termasuk sel goblet. 

Penelitian ini dilakukan untuk menilai pengaruh pil kontrasepsi kombinasi oral 

terhadap gambaran sitologi permukaan okular. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Apakah  penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral menyebabkan penurunan 

densitas sel goblet ? 

2. Apakah penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral menyebabkan  

peningkatan  derajat metaplasia sel epitel konjungtiva ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui efek penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral terhadap 

permukaan okular dengan menilai  penurunan densitas sel goblet. 

2. Mengetahui efek penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral terhadap 

permukaan okular dengan menilai  peningkatan derajat metaplasia sel epitel 

konjungtiva. 
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1.4.   Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan sitologi 

permukaan okular yang terjadi pada pengguna pil kontrasepsi kombinasi oral. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Apabila terbukti terdapat gambaran perburukan sitologi permukaan okular 

pada penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral, maka perlu dipertimbangkan 

pemilihan kontrasepsi  yang sesuai dengan kondisi permukaan okular pasien serta 

pemberian  terapi untuk mencegah kerusakan permukaan okular yang lanjut.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, PREMIS DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1.   Kajian Pustaka 

2.1.1 Anatomi dan Fisiologi Permukaaan Okular 

     Permukaan okular terdiri dari kornea, konjungtiva bulbi dan konjungtiva 

tarsalis.
 
Permukaan okular dilapisi oleh lembaran epitel yang meliputi kornea, 

permukaan anterior bulbi, dan tarsus yang berlanjut hingga mucocutaneus 

junction pada margo palpebra.
 
Hidrasi dari permukaan okular dipelihara oleh 

lapisan prekornea film  air mata yang terdiri dari tiga lapisan.
 
Air mata terbanyak 

disekresikan oleh kelenjar lakrimal, dengan tambahan dari konjungtiva, termasuk 

sel goblet dan kelenjar meibom.
 

Kelenjar lakrimal, permukaan okular dan 

persarafan sensoris maupun motoris merupakan suatu kesatuan yang dikenal 

sebagai LFU.
14,28

 

     Permukaan okular yang terpapar dengan dunia luar, akan selalu beresiko untuk 

mengalami stres desikasi melalui penguapan air mata, tapi hal ini dapat dicegah 

dengan adanya mekanisme homeostasis yang mengatur sekresi air mata dan 

respons terhadap sinyal dari permukaan okular. Kondisi yang mengubah produksi, 

komposisi dan distribusi film air mata dapat mengakibatkan gejala dan tanda 

kerusakan pada permukaan okular.
13,14 
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2.1.2 Lapisan Film Air Mata 

     Pemahaman mengenai struktur dari lapisan air mata telah berkembang. 

Lapisan film air mata preokular merupakan lapisan yang akan meliputi dan 

membasahi konjungtiva dan kornea.
 
Lapisan film air mata mengandung protein-

protein yang mengontrol flora normal okular. Lapisan film air mata ini berperan 

sebagai lapisan pelindung dari iritan dan patogen-patogen, serta melarutkan toksin 

dan alergen-alergen. Lapisan film air mata merupakan media refraksi yang paling 

penting dan fungsi primernya adalah berperan dalam menjaga permukaan optik 

yang merata diantara waktu berkedip. Fungsi lain film air mata yaitu untuk 

proteksi mekanik dan imunitas, membuang sel-sel epitel permukaan okular yang 

berdeskuamasi, menjaga kelembapan dan melubrikasi permukaan anterior okular, 

dan memberikan suplai oksigen serta nutrisi terhadap epitel kornea.2,29,30  

 

 
Gambar 2.1 Lapisan film air mata 
                   Dikutip dari :  Bowling B

30 
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     Lapisan film air mata  ini kemudian terbagi menjadi  tiga struktur lapisan yang 

terdiri dari lipid, akuos dan musin. Lapisan film air mata dianggap sebagi gel yang 

terdiri dari mukus yang larut, yang disekresikan oleh sel goblet konjungtiva, 

bercampur dengan cairan dan protein yang disekresikan oleh kelenjar lakrimal, 

yang dilapisi lipid pada permukaan luar yang berasal dari kelenjar meibom.
 

Ketebalan film air mata berbeda-beda, yaitu sekitar 2-5,5 μm dan volumenya 

kurang lebih 8 ± 3 μL
2,29,31

. 

 

 

Gambar 2.2 Struktur film air mata (menunjukkan musin dan galektin dari     

glycocalyx, musin dan protein pada lapisan mukoakuous dan lapisan 

lipid) 
            Dikutip dari : Wilcox MDP

31 
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     Lapisan lipid dalam film air mata merupakan lapisan terluar dari film air mata 

yang berasal dari reservoir lipid pada margo palpebra yang akan tersebar pada 

film air mata setiap kali mata mengedip. Lapisan ini mempunyai rerata ketebalan 

42 nm (15-157 nm) dan mempunyai peranan utama untuk mencegah terjadinya 

penguapan air mata dari permukaan okular yang terpapar dunia luar.
29,30

   

     Lapisan selanjutnya dari lapisan film air mata adalah lapisan akuos yang 

merupakan lapisan paling tebal dari film air mata yang banyak mengandung 

garam dan protein dalam jumlah yang besar yang berasal dari kelenjar lakrimal 

dan konjungtiva. Protein yang terkandung berupa faktor pertumbuhan dan faktor 

pertahanan seperti lysozyme, laktoferin, protein D surfaktan dan immunoglobulin 

A. Jumlah protein yang terkandung pada lapisan ini dapat berkurang pada kondisi 

mata kering, sehingga menyebabkan permukaan okular lebih rentan terhadap 

terjadinya infeksi. Lapisan terdalam dari film air mata merupakan lapisan musin 

yang dihasilkan oleh sel goblet konjungtiva berupa gel musin (membrane 

associated mucin/ MUC5AC) yang disekresikan dalam air mata yang berfungsi 

untuk lubrikasi permukaan okular.
29,30 

 

2.1.3 Konjungtiva 

      Konjungtiva merupakan membran mukus dengan  lamina propia dari jaringan 

ikat longgar, yang dilapisi oleh epitel yang menjaga kelembapannya. Konjungtiva 

dapat dibagi menjadi tiga zona yaitu palpebra, forniks dan bulbi. Konjungtiva 

palpebra dimulai dari mucocutaeous junction dari kelopak mata yang melapisi 

bagian dalam dari kelopak mata. Bagian ini saat melekat   kuat dengan tarsus. 
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Jaringan konjungtiva menjadi longgar dan dapat digerakkan dengan mudah di 

daerah forniks konjungtiva. Ketebalan epitel dari konjungtiva bervariasi antara 

dua sampai lima sel. Sel bagian basal berbentuk kuboid dan berubah menjadi 

bentuk memipih saat mencapai permukaan, terutama di daerah karankula dan 

plika semilunaris.
32 

     Konjungtiva berperan sebagai sawar terhadap lingkungan luar dan 

menghasilkan sekresi akuos dan mukus dalam lapisan film air mata, berperan 

penting di dalam memodulasi volume, osmolaritas dan konsentrasi elektrolit dari 

lapisan film air mata.
 
Sekresi cairan dari epitel konjungtiva dapat mencapai 50 µl 

tiap jam.
 
Beberapa jenis kelenjar terdapat pada konjungtiva yang dibagi menjadi 

dua kelompok besar yaitu  kelenjar penghasil musin  (sel goblet,  crypts of Henle), 

lalu kelenjar asesoris lakrimalis (Krause dan Wolfring). Sel goblet terbanyak 

berada pada bagian medial dan inferior  dari konjungtiva, terutama di daerah 

karankula dan plika semilunaris. Sel goblet ini tersebar di seluruh bagian 

konjungtiva kecuali di daerah limbus.
32,33 

     
Konjungtiva merupakan penghasil musin dari film air mata. Glycocalyx dari 

permukaan okular yang dibentuk dari ikatan membran musin MUC1, MUC2 dan 

MUC16 memegang peranan penting dalam mengubah wettability menjadi 

membran sel hidrofobik pada permukaan epitel okular.
 
Membrane

 
Associated 

Mucin (MUC5AC) dipercaya memegang peranan penting dalam meningkatkan 

viskositas, stabilitas dan mengembalikan wettability permukaan okular setelah 

terdapat trauma pada epitel. Konjungtiva juga berperan sebagai perlindungan   
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imun terhadap antigen tertentu.
 
Konjungtiva merupakan sumber jaringan limfoid 

permukaan dan antimikrobial yang lain yang melindungi permukaan okular.
14,33 

 

2.1.4 Sel Goblet Konjungtiva 

    Sel goblet dapat ditemukan di seluruh permukaan konjungtiva dan merupakan 

sel yang berukuran besar, oval atau bulat menyerupai sel lipid dan mempunyai 

nukleus yang pipih. Sel goblet banyak ditemukan pada karankula, plika 

semilunaris dan area forniks. Sel goblet tidak ditemukan di daerah limbus. 

Sitoplasma dari sel goblet  tersusun dengan rope like mucin yang dikeluarkan ke 

permukaan konjungtiva. Sel goblet ini terdistribusi  secara acak di antara sel epitel 

konjungtiva.
34

 

     Sel ini dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe yaitu tipe kecil, matur dan 

hipermatur. Sel goblet yang kecil dikenali dengan permukaan yang rata, elips 

dengan mikrovili yang pendek. Sel goblet matur akan terlihat lebih globular dan 

lebih menonjol dibandingkan jaringan di sekitarnya. Sel goblet  yang hipermatur  

juga berbentuk globular tetapi tanpa adanya mikrovili. Sel goblet yang telah 

mensekresikan isinya akan ditemukan  adanya retraksi ke jaringan di sekitarnya, 

meninggalkan defek kecil pada permukaan  yang akan dilapisi dengan berjalannya 

waktu.
34 

      Kepadatan sel goblet konjungtiva  sangat bervariasi dari satu regio ke regio 

yang lain dan dari satu individu dengan individu normal lainnya  dengan rentang 

24 sampai 2226 sel/mm
2
.
 

Penelitian yang dilakukan oleh Torricelli dkk 

menemukan bahwa kepadatan sel konjungtiva  pada konjungtiva tarsalis lebih 
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tinggi dibandingkan pada  konjungtiva bulbi.
 
Sel goblet dapat dengan mudah 

terlihat melalui mikroskop cahaya dengan pewarnaan isi mukusnya dengan 

menggunakan Periodic Acid-Schiff (PAS).
26,27,35

 

     Populasi sel goblet menunjukkan derajat diferensiasi atau maturasi epitel 

konjungtiva yang menggambarkan kondisi kesehatan permukaan okular. 

Penurunan jumlah sel goblet dilaporkan pada beberapa kasus inflamasi 

permukaan bola mata. Ruizz dkk meneliti perubahan fungsi sel goblet pada 

konjungtiva tikus oleh sitokin inflamasi, terbukti bahwa interferon-γ (IFN-γ) dan 

tumor necrosis factor-α (TNF-α) menghambat stimulus kolinergik sehingga 

menurunkan sekresi musin dan menyebabkan apoptosis sel goblet.
36

  

 

2.1.5 Kornea 

     Kornea merupakan salah satu struktur yang menyusun permukaan anterior bola 

mata dan merupakan jaringan yang transparan dan avaskular. Perbatasan antara 

kornea dan sklera disebut sebagai limbus. Kornea terdiri dari lima lapisan yaitu 

lapisan superfisial yang terdiri dari epitel skuamosa berlapis tidak berkeratin, 

membran bowman, stroma, membran descemet, serta endotel.
2,32 

     Epitel dan endotel kornea memiliki fungsi untuk menjaga agar cairan pada 

stroma kornea tetap dalam keadaan stabil. Sel-sel pada kedua lapisan ini kaya 

akan lipid dan bersifat hidrofobik (sedangkan stroma bersifat hidrofilik) sehingga 

kelarutan garam menjadi rendah. Sel epitel memiliki junction complexes yang 

mencegah masuknya air mata kedalam kornea atau keluarnya cairan dalam kornea 

ke lapisan film air mata prekornea. Sel endotel juga memiliki junction complexes 
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namun influks dari cairan akuos dapat terjadi dengan adanya mekanisme transpor 

aktif Na-K ATPase.
2,32 

      Nutrisi untuk kornea bergantung pada difusi glukosa dari humor akuos dan 

difusi oksigen melalui film air mata, sedangkan bagian perifer kornea mendapat 

suplai oksigen dari vaskularisasi di sekitar limbus. Kornea merupakan salah satu 

dari struktur yang memiliki densitas nerve endings, dan memiliki sensitivitas 

seratus kali dari konjungtiva.
 
Serabut saraf sensoris berasal dari nervus siliaris 

longus dan membentuk pleksus subepitelial. Neurotransmiter yang terdapat pada 

kornea diantaranya  asetil kolin, katekolamin, substansi P, calcitonin gene-related 

peptide, neuropeptida Y, intestinal peptida, galanin dan methionine-enkephalin.
2,32 

     Bagian permukaan kornea dan bulbi  yang terpapar dilapisi oleh film air mata 

prekornea yang terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan lipid superfisial yang 

terbanyak dihasilkan oleh kelenjar meibom, lapisan tengah yang berupa lapisan 

akuos yang diproduksi terutama berasal dari kelenjar lakrimal dan lapisan musin 

yang terdapat pada lapisan paling dalam  yang berasal dari sel goblet 

konjungtiva.
2,32

    

     Pemeliharaan dari lapisan film air mata ini sangat diperlukan untuk fungsi 

kornea yang normal. Lapisan film air mata ini  dapat melubrikasi permukaan 

kornea dan konjungtiva, menghasilkan permukaan optik yang rata, 

memungkinkan terjadinya difusi oksigen dan nutrisi lainnya, serta mengandung 

imunoglobulin, lysozyme dan laktoferin. Abrasi pada lapisan film air mata yang 

dapat terjadi akibat berbagai kondisi misalnya mata kering, blefaritis  dapat 
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mempengaruhi integritas permukaan okular sehingga akan mempengaruhi 

penglihatan pasien.2,3 

 

2.1.6 Gangguan Permukaan Okular 

    Permukaan okular mengalami hidrasi yang terus-menerus dengan adanya 

lapisan air mata, yang membasahi permukaan okular sehingga dapat 

menghasilkan  permukaaan film air mata yang  tidak rusak dengan paparan 

lingkungan luar. Air mata terutama diproduksi oleh kelenjar lakrimal dengan 

tambahan yang berasal dari konjungtiva, termasuk sel goblet dan kelenjar 

meibom. Permukaan okular yang terpapar dengan lingkungan luar akan selalu 

beresiko untuk terjadinya desikasi melalui evaporasi dari air mata, namun hal ini 

dapat dicegah dengan adanya mekanisme homeostasis yang mengatur sekresi dan 

distribusi air mata.
13,14

  

     Kegagalan dalam pengaturan mekanisme homeostasis film air mata yang 

terjadi pada mata kering akan menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitatif 

yang akan menyebabkan penurunan ketidakstabilan film air mata, wetting defects 

dan stres hiperosmolar, peningkatan friksi dan iritasi kronis pada permukaan 

okular. Hal ini akan menginisiasi rantai inflamasi dan kerusakan permukaan 

okular. Kondisi yang mengubah produksi, komposisi, atau distribusi lapisan air 

mata dapat mengakibatkan gejala atau tanda-tanda kerusakan untuk permukaan 

bola mata. Situasi ini dapat menyebabkan iritasi, penurunan fungsi visual, dan 

perubahan struktur jaringan. Kondisi ini berhubungan dengan kelainan struktur 

atau fungsi dari kelopak mata, kelenjar-kelenjar kelopak mata dan sekresinya, 
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konjungtiva, atau kornea. Berdasarkan International Dry Eye Workshop (DWES) 

tahun 2007 kelainan permukaan okular dibagi menjadi dua penyebab, yaitu dry 

eye dan non-dry eye, dimana mata kering disebabkan oleh berkurangnya produksi 

atau jumlah air mata dan area penguapan yang berlebihan.
13,14,37 

 

2.1.6.1 Mata Kering 

     Mata kering yang dikenal juga sebagai keratokonjungtivitis sika merupakan 

kondisi yang ditandai dengan adanya iritasi okular dan gangguan visual yang 

disebabkan oleh perubahan film air mata dan permukaan okular.
 
Kondisi mata 

kering merupakan penyakit permukaan okular  yang multifaktor, ditandai dengan  

hilangnya homeostasis film air mata, yang disertai gejala okular, dengan 

ketidakstabilan film air mata dan hiperosmolaritas, inflamasi dan kerusakan 

permukaan okular serta gangguan neurosensoris sebagai etiologi.
13,14,38 

 

Gambar 2.3 Unit Fungsional Lakrimal 
             Dikutip dari : Bron AJ

14 



16 

 

 

  Gangguan yang terjadi pada mata kering menunjukkan adanya gangguan dari 

LFU, yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi antara kelenjar lakrimal, 

permukaan okular meliputi kornea, konjungtiva dan kelenjar meibom, kelopak 

mata dan juga sistem persarafan sensoris maupun motoris yang 

menghubungkannya. Lacrimal Functional Unit ini bertugas mengatur komponen 

utama dari film air mata dalam berespon terhadap lingkungan, endokrin dan 

pengaruh dari kortikal. Fungsi LFU secara  umum adalah untuk menjaga integritas 

film air mata, kesehatan permukaan okular dan kualitas bayangan yang 

diproyeksikan ke retina.
2,14 

 

 

Gambar 2.4 Skema Penyebab Mata Kering 
     Dikutip dari : DEWS 2007

5 
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     Hiperosmolaritas, ketidakstabilan film air mata dan inflamasi merupakan 

mekanisme sentral penyebab mata kering. Asia Dry Eye Society (ADES) tahun 

2014 mendefinisikan mata kering sebagai  suatu penyakit multifaktorial yang 

memiliki karakteristik ketidakstabilan film air mata yang menyebabkan gejala 

yang bervariasi dan atau gangguan visual, yang berpotensi disertai dengan 

kerusakan permukaan okular. International Dry Eye Workshop (DWES) II tahun 

2017 mendefinisikan mata kering sebagai penyakit multifaktorial dari permukaan 

okular yang ditandai dengan hilangnya homeostasis dari film air mata yang 

disertai gejala okular, dengan ketidakstabilan film air mata, hiperosmolaritas, 

inflamasi, kerusakan permukaan okular, dan kelainan neurosensoris memegang 

peranan sebagai etiologi. Mata kering diklasifikaskan menjadi dua tipe yaitu 

defisiensi akuos dan evaporatif.
3-6

  

     Mata kering yang terjadi pada tipe defisiensi akuos, terjadi akibat 

berkurangnya produksi air mata kelenjar lakrimal yang disebabkan oleh proses 

inflamasi pada kelenjar lakrimal  yang melibatkan sel limfosit T. Kelainan yang 

terjadi pada mata kering tipe evaporatif adalah kelainan yang menyebabkan 

disfungsi kelenjar meibom, yang mengakibatkan terjadinya perubahan 

metabolisme lipid, sehingga terjadi perubahan lemak tidak jenuh menjadi lemak 

jemuk, mengubah kelenjar meibom dan menyebabkan obstruksi dari kelenjar 

meibom. Hal ini menyebabkan adanya instabilitas film air mata, penguapan air 

mata, hiperosmolaritas air mata, yang akan menginisiasi siklus inflamasi.
2,14 
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Mata kering yang terjadi karena berkurangnya defisiensi akuos secara garis 

besar disebabkan oleh sindroma Sjogren dan Non-Sjogren, sedangkan mata kering 

tipe evaporatif dapat melibatkan faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik. 

Sindroma Sjögren adalah kondisi mata kering  yang dihubungkan dengan 

inflamasi autoimun dari kelenjar lakrimal. Sindroma Sjögren primer ditandai 

dengan keratokonjungtivitis sika, serostomia dan gejala glandular dan 

ekstraglandular. Sindroma Sjögren sekunder berhubungan dengan kondisi 

autoimun yang lain seperti rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, 

Wegener’s granulomatosis, skleroderma, polimiositis, dermatomiositis, 

polyarthritis, Hashimoto’s thyroiditis dan sindroma Raynaud.
2,5,28 

Tabel 2.1 Faktor Risiko Mata Kering 
Konsisten Sugestif Tidak jelas 

Usia tua 

Perempuan 

Omega 3 dan Omega  6 

 Asam lemak 

Obat-obatan 

(antihistamin) 

Penyakit jaringan ikat 

LASIK 

Radiasi terapi 

Transplantasi 

hematopoietic stem cel 

Defisiensi vitamin A 

Infeksi Hepatitis C 

Defisiensi androgen 

Ras Asia 

Obat-obatan (TCA, selective serotonin reuptakes 

inhibitor/SSRI, diuretik, beta blocker) 

Diabetes mellitus 

Infeksi HIV 

Kemoterapi sistemik 

Insisi ECCE yang lebar  

Penetrating keratoplasty 

Isotretinoin 

Kelembapan yang rendah 

Sarkoidosis 

Disfungsi ovarium 

Merokok 

Ras Hispanik 

Antikolinergik 

Ansiolitik 

Antipsikotik 

Alkohol 

Menopause 

Injeksi toksin 

botulinum 

Gout 

Jerawat 

Kontrasepsi oral 

Kehamilan 

 

Dikutip dari : Lemp
39 

 

     
 
Berbagai faktor resiko untuk terjadinya mata kering telah diteliti dan terus 

berlangsung, namun pada akhirnya patofisiologi mata kering tersebut akan 

berhubungan dengan patofisologi mata kering yaitu adanya hiperosmolaritas dan 

instabilitas dari film air mata. Kondisi-kondisi yang berhubungan dengan keadaan 
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mata kering dapat dilihat pada tabel 2.1. Pengunaan kontrasepsi oral belum 

terbukti kuat sebagai penyebab mata kering.
5,37 

 

2.1.6.2 Patogenesis Terjadinya Mata Kering 

     Studi yang dilakukan pada TFOS DEWS II 2017 menyatakan bahwa 

hiperosmolaritas dan ketidakstabilan film air mata merupakan mekanisme inti dari 

terjadinya mata kering.
 
Berkurangnya aliran akuos dari air mata dan peningkatan 

evaporasi dari komponen air mata akan menyebabkan terjadinya hiperosmolaritas. 

Hal ini dapat menunjukkan bahwa pada tipe mata kering evaporatif, 

hiperosmolaritas terjadi akibat adanya evaporasi yang berlebihan dari film air 

mata dengan fungsi kelenjar lakrimal yang normal, sedangkan pada tipe mata 

kering defisiensi akuos, hiperosmolaritas terjadi akibat berkurangnya sekresi 

lakrimal dengan laju evaporasi air mata yang normal.
14,38

 

     
Hiperosmolaritas dari air mata akan menyebabkan kerusakan dari epitel 

permukaan okular dan menyebabkan terjadinya kaskade dari jalur inflamasi yang 

akan menyebabkan terjadinya apoptosis dan kematian sel, hilangnya sel-sel 

goblet, defisiensi produksi musin, yang akhirnya akan menyebabkan instabilitas 

lapisan film air mata. Sitokin-sitokin yang terlibat diantaranya mitogen-activated 

protein (MAP) kinases, nuclear factor-κB (NF-κB), interleukin-1 (IL-1), tumor 

necrosis factor-α (TNF-α), dan matrix metalloproteinases terutama (MMP-9).
 

Aktivasi dari sitokin-sitokin ini akan merekrut  semakin banyak sel inflamasi pada 

permukaan okular, yang akan menghasilkan mediator inflamasi tambahan. 
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Mediator inflamasi ini akan mengurangi ekspresi dari  glycocalyx mucin, 

apoptosis dari sel epitel permukaan dan hilangnya sel-sel goblet.
14,37,38 

 

 

Gambar 2.5  Mekanisme terjadinya mata kering
 

                                                     Dikutip dari : Bron AJ
14 

 

     Hiperosmolaritas juga akan menginduksi terjadinya kematian sel epitel kornea 

dari jalur non apoptosis. Hilangnya sel goblet merupakan gambaran dari mata 

kering  yang diikuti dengan  menurunnya produksi MUC5AC pada air mata. Fase 

awal terjadinya mata kering, adanya inflamasi dan iritasi mekanik akan 

menstimulasi refleks sekresi dari kelenjar lakrimal dan terjadi peningkatan refleks 

mengedip.  Lacrimal Functional Unit mampu berespon pada awalnya terhadap 

kondisi ini dengan cara meningkatkan produksi akuos dari air mata untuk 
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menurunkan osmolaritas. Hal ini akan menyebabkan penurunan osmolaritas dari 

air mata pada tipe  mata kering defisiensi akuos. Kerusakan permukaan okular ini 

dengan berjalannya waktu akan mengakibatkan pengurangan sensitivitas kornea 

dan refleks tearing. Kerusakan kronik pada konjungtiva akan menyebabkan 

terjadinya metaplasia dan keratinisasi konjungtiva.
14,37,38 

    Ketidakstabilan film air mata merupakan tanda utama dari mata kering yang 

lain. Hal ini dapat dilihat dengan mengukur stabilitas air mata dengan  TBUT. 

Gangguan pada musin yang melapisi kornea berhubungan dengan cepatnya terjadi 

break up dari film air mata. Kerusakan pada lapisan musin atau gycocalyx telah 

dilaporkan berhungan dengan penggunaan sediaan topikal mata yang mengandung 

bahan pengawet. Pemahaman yang lebih baik mengenai mata kering terjadi 

dengan pengenalan inflamasi sebagai bagian yang terpenting pada patogenesis 

dari penyakit ini. Hal ini merupakan konsep yang penting untuk terapi yang lebih 

efektif.
14,37 

 
    Kondisi mata kering tipe evaporatif yang berat dapat mengakibatkan hilangnya 

sensivitas kornea yang pada akhirnya akan mengakibatkan gangguan mekanisme 

kompensasi dari sekresi lakrimal sehingga akan mengakibatkan keadaan defisiensi 

akuos juga. Hal yang sama dapat terjadi juga pada mata kering tipe defisiensi 

akuos, pada kondisi berkurangnya ketebalan film air mata akan mempengaruhi 

kemampuan  tear film lipid layer (TFLL)  untuk menyebar pada permukaan 

okular, sehingga akan mengakibatkan mata kering tipe evaporatif yang 

fungsional.
13,14
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     Berdasarkan hal ini maka pada mata kering tipe apapun , apabila tear break up 

terjadi diantara interval mengedip, komponen evaporatif juga  akan terlibat. Hal 

ini mengakibatkan mata kering yang awalnya terjadi akibat defisiensi lakrimal 

akan memiliki komponen evaporatif pada perjalanan penyakitnya.
13,14

  

     Skema terjadinya mata kering yang diperkenalkan oleh Baudouin menjelaskan 

konsep terjadinya mata kering, faktor-faktor risiko atau penyebab mata kering 

yang dapat menyebabkan kerusakan film air mata dan lapisan permukaan okular. 

Konsep ini memperlihatkan adanya suatu lingkaran kerusakan yang semakin 

memperberat mata kering. Pemberian terapi sedini mungkin dikatakan dapat 

memutuskan rantai kerusakan.
5,14,39 

 

 
2.1.7 Pengaruh Hormonal Pada Permukaan Okular 

     Mata telah diketahui sebagai target organ untuk hormon seks, hormon ini 

diduga mengatur fungsi dari kelenjar meibom dan kelenjar lakrimal pada manusia. 

Hormon androgen, estrogen dan progesteron telah ditemukan pada film air mata 

dan  jumlahnya pada lapisan film air mata berkorelasi dengan yang berada di 

serum. Reseptor androgen, estrogen dan progesteron telah ditemukan pada 

jaringan okular, hormon-hormon ini mengatur kelenjar lakrimal dan meibom, 

sehingga mata merupakan target organ bagi hormon seks. 
 
Penurunan androgen 

memicu atropi dari kelenjar lakrimal sehingga berhubungan dengan penurunan 

ukuran asinar, nekrosis sel asinar sehingga menyebabkan degenerasi sel yang 

luas.
15,40 
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     Reseptor androgen, estrogen, progesteron  dan prolaktin telah ditemukan di 

jaringan okular manusia. Hormon ini berfungsi untuk mengatur sistem imun dan 

fungsi sekresi dari lakrimal dan kelenjar meibom, sehingga mata merupakan 

target organ dari hormon seks. Rocha  dkk melaporkan bahwa messenger Ribo 

Nucleic Acids (mRNAs) reseptor androgen, estrogen dan progesteron terdapat 

pada sel epitel kelenjar lakrimal, kelenjar meibom, konjungtiva bulbi dan 

konjungtiva tarsalis, kornea, uvea, lensa dan retina manusia.
 
Androgen berefek 

menambah sekresi dari kelenjar lakrimal dan meningkatkan level protein di film 

air mata. Progestin menurunkan nilai Schirmer test dan Tear Break Up Time 

(TBUT) pada pasien mata kering. Pengaruh dari estrogen terhadap kelenjar 

meibom yaitu menurunkan sintesis lipid sehingga menyebabkan mata kering 

evaporatif.
 15,21-23,41-46

 

     Peranan defisiensi androgen terhadap patogenesis mata kering telah dibahas 

pada berbagai kepustakaan. Kadar yang rendah dari androgen sistemik dan kadar 

estrogen yang tinggi merupakan faktor resiko untuk perkembangan mata kering. 

Androgen yang aktif akan membantu aktivitas sekresi kelenjar lakrimal dan 

kelenjar meibom. Berbagai hubungan antara mata kering dan penyakit lain, 

dengan penurunan aktivitas androgen telah diteliti, seperti androgen insensitivity 

syndrome, premature ovarian failure dan pasien-pasien yang menjalani terapi 

antiandrogen untuk kanker prostat.
37,

 
45

 

     Androgen adalah hormon utama yang bertanggung jawab untuk meregulasi 

produksi lipid. Reseptor estrogen dan progesteron di konjungtiva dan kelenjar 

lakrimal keberadaannya penting untuk mendukung fungsi normal dari jaringan ini.
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Sistem imun  pada permukaan okular (IgA pada lapisan air mata dan komponen  

IgA transporter secretory) diatur oleh androgen. Penelitian pada hewan coba, 

menunjukkan  penurunan level androgen telah terbukti  menyebabkan apoptosis 

dari sel-sel intraselular dan sel asinar. Hormon androgen bertanggung jawab untuk 

regulasi dari kelenjar lakrimal, sehingga pada kondisi insufisiensi androgen 

(menopause, penuaan dan terapi antiandrogen) dapat menyebabkan mata kering 

tipe defisiensi akuos.
28,30,43 

     Terapi androgen menunjukkan  adanya penurunan inflamasi baik di kelenjar 

saliva dan kelenjar lakrimal. Androgen juga memberi kontribusi terhadap 

pembentukan lapisan lipid dari air mata, sehingga defisiensi androgen dapat 

dikaitkan dengan disfungsi kelenjar meibom dan mata kering tipe evaporatif. 

Inflamasi pada permukaan okular merupakan konsekuensi tambahan. 
5,28 

 
     Peneliti beranggapan bahwa penggunaan kontrasepsi oral dapat mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas perubahan dari film air mata. Beberapa studi telah 

dilakukan pada wanita usia reproduktif untuk menilai efek kontrasepsi oral 

terhadap mata kering. Kontrasepsi oral dapat menjadi penyebab yang penting 

defisiensi androgen pada usia subur. Kontrasepsi oral juga dapat menurukan 

produksi mukus, meningkatkan sensasi benda asing pada kornea, menurunkan 

toleransi penggunaan lensa kontak dan meningkatkan resiko mata kering pada 

wanita pengguna kontrasepsi.
7,47

 

     Kontroversi mengenai penggunaan kontrasepsi dalam patogenesis mata kering 

telah dilaporkan. Sullivan dkk mengatakan bahwa defisiensi androgen memegang 

peranan yang penting dalam pathogenesis mata kering tipe evaporatif pada 



25 

 

 

wanita. Penggunaan kontrasepsi oral merupakan penyebab penting defisiensi 

androgen pada wanita usia subur. Beberapa penelitian menunjukkan tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara level progesteron dalam serum, sekresi air mata 

dan stabilitas film air mata. Penelitian juga tidak menemukan hubungan antara 

stabilitas film air mata dan penggunaan kontrasepsi hormonal suntikan pada 

wanita usia subur.
7,21,48-50 

     Fisiologi air mata dipengaruhi oleh  hypothalamic pituitary gonadal axis, 

terutama dipengaruhi oleh hormon seks steroid (androgen, estrogen dan 

progesteron). Pemberian androgen akan meningkatkan volume air mata yang 

dihasilkan oleh kelenjar lakrimal  dan meningkatkan  level protein. Estrogen 

menunjukkan penurunan output air mata sementara progesteron diketahui dapat 

menurunkan nilai Schirmer test dan TBUT pada pasien mata kering. Reseptor 

androgen, estrogen dan  progesteron  mRNAs dilaporkan terdapat pada sel epitel 

dari kelenjar lakrimal, kelenjar meibom, kelopak mata , palpebral dan konjungtiva 

bulbi, kornea, uveal body, lens, dan retina manusia. Perubahan hormonal pada 

pengunaan kontrasepsi hormonal, kehamilan dan menopause merupakan faktor 

resiko terjadinya mata kering. Wanita yang menerima terapi sulih hormon 

estrogen  pascamenopause akan meningkatkan resiko mata kering.
22,26,49 

     Hubungan antara kejadian mata kering dengan terapi hormonal telah dilakukan 

oleh Schaumberg dkk, di dalam penelitian ini didapatkan peningkatan prevalensi 

sindroma mata kering pada pasien yang mendapatkan terapi sulih hormon 

dibandingkan yang tidak mendapatkan terapi, ditemukan 69% pasien pada 

pengguna estrogen dan 29% pada pengguna terapi kombinasi estrogen  dan 
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progesteron. Pemberian kombinasi 17-β estradiol dan progesteron akan 

meningkatkan ekspresi gen yang mengatur kematian sel pada kelenjar lakrimal, 

seperti Nuclear Factor Kappa B (NFkB), dibandingkan pemberian terapi 

progesteron saja. Semakin lama durasi terapi hormonal maka semakin tinggi 

resiko terjadi mata kering.
51,52 

     
Penelitian yang dilakukan oleh Suzuki dan Sullivan menyatakan 17 β-estradiol 

mengatur gen ekspresi dari sitokin pro inflamasi dan MMP pada sel epitel kornea 

manusia. Pemberian estrogen secara signifikan meningkatkan jumlah dari IL-1β, 

IL-6, IL-8, dan Granulocyte- macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) 

mRNAs,  begitu pula  MMP 2, 7, dan 9 mRNAs. Efek estrogen ini didapatkan 

setelah 6-24 jam setelah pemberian terapi hormonal.
 
Kontrasepsi oral di Indonesia 

dikenal dengan nama pil Keluarga Berencana (KB), sebagian besar pil KB yang 

tersedia di pusat layanan primer merupakan pil kombinasi yang mengandung 

estrogen dan progesteron. Selain yang mengandung kombinasi estrogen dan 

progesteron tersedia juga pil KB yang mengandung progesteron saja tetapi tidak 

tersedia pil KB yang hanya mengandung estrogen saja. 
19,20,50,51 

 

2.1.8 Pemeriksaaan Sitologi Permukaan Okular 

     Sitologi permukaan okular adalah metode yang praktis dan invasif minimal 

yang dilakukan dengan menggunakan anestesi topikal untuk mendapatkan sel-sel 

permukaan dengan aplikasi membran  kecil pada permukaan konjungtiva. 

Kegunaan metode ini sangat berguna untuk penegakan diagnosis mata kering. 

Sitologi permukaan digunakan secara luas di bidang oftalmolgi untuk diagnosis, 
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terapi dan prognosis pada gangguan permukaan okular. Teknik ini berguna untuk 

menegakkan diagnosis mata kering, yang memberikan gambaran penurunan 

densitas sel goblet. Sitologi permukaan okular semakin banyak digunakan untuk 

mendiagnosis ganguan permukaan okular, membantu memahami patofisiologi 

penyakit permukaan okular.
53

 

     Pemeriksaan dengan menggunakan sitologi permukaan okular dapat menilai 

dua jenis kerusakan permukaan okular berdasarkan fenotipe epitelnya. Kerusakan 

pertama adalah metaplasia skuamosa, yaitu perubahan patologis sel-sel epitel 

permukaan okular normal yang tidak berkeratin. Hal ini terjadi pada konjungtiva 

dengan diawali oleh menghilangnya sel goblet. Hilangnya sel goblet dan ekspresi 

musin menyebabkan perubahan sel  menjadi berkeratin. Keadaan ini menunjukkan 

terjadinya perubahan diferensiasi sel pada permukaan okular menjadi sel epitel 

non wettable. Kerusakan kedua yaitu digantikannya sel epitel kornea normal oleh 

epitel konjungtiva, proses ini disebut sebagai defisiensi sel limbal.
54,55 

     Sitologi permukaan okular memberikan metode kualitatif untuk melihat 

perubahan morfologi konjungtiva dan kepadatan sel konjungtiva pada kondisi 

mata kering. Teknik ini pertama kali diperkenalkan di bidang oftalmologi oleh 

Egbert 1977, dengan mengambil sitologi permukaan konjungtiva dengan 

menggunakan kertas selulosa asetat dan mewarnai lapisan sel yang melekat. 

Teknik ini merupakan metode standar yang digunakan untuk mempelajari 

berbagai kondisi permukaan okular seperti pada konjungtivitis viral, mata kering 

atau keratokonjungtivitis sika, defisiensi vitamin A, keganasan permukaan okular. 
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Metode ini adalah metode yang sangat sensitif untuk mendeteksi perubahan 

patologi dari permukaan konjungtiva dan untuk konfirmasi diagnosis.
56 

     Sitologi permukaan dengan menggunakan kertas saring selulosa asetat adalah 

teknik inovatif untuk menilai viabilitas dari konjungtiva. Teknik ini merupakan 

teknik non invasif atau biopsi invasif minimal dari epitel permukaan tanpa efek 

samping dan kontraindikasi. Metode ini telah semakin sering digunakan untuk 

diagnosis dan penelitian, menambah pengertian patofisiologi  penyakit permukaan 

okular dan menjadi biomarker yang digunakan untuk mengukur outcome dalam 

penelitian.
6,57 

     Sitologi impresi merupakan pemeriksaan morfologi permukaan okular dengan 

mengambil 1-3 lapis sel epitel permukaan konjungtiva. Pemeriksaan ini dapat 

menunjukkan morfologi konjungtiva dibandingkan dengan cara smear yang dapat 

merusak susunan sel. Dasar dari sitologi konjungtiva adalah abnormalitas sel 

epitel skuamos dan sel goblet. Tehnik ini relatif mudah dikerjakaan, invasif 

minimal, dapat memberikan informasi sel pada area yang diperiksa tanpa 

mengganggu kenyamanan pasien.
58,59 

     Penilaian dilakukan pada perubahan morfologi sel epitel, rasio nucleus: 

cytoplasma (N:C) dan kepadatan sel goblet. Terdapat beberapa metode dalam 

menilai sel epitel dan sel goblet konjungtiva secara histopatologi, diantaranya 

metode Nelson dan Tseng. Gradasi Nelson 0-3  diperiksa berdasarkan bentuk sel 

epitel, rasio nucleus : cytoplasm  (N:C), dan jumlah sel goblet. Kriteria Tseng 

mengklasifikasikan hasil pemeriksaan sitologi impresi menjadi derajat 0-5 yang 

berdasarkan ada atau hilangnya sel goblet, densitas sel goblet, perubahan 
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morfologi nukleus,  rasio  (N:C), dan perubahan warna pada sitoplasma, serta ada 

atau tidaknya keratinisasi sel epitel konjungtiva.
6,60 

     Metode sitologi permukaan menggunakan kertas saring selulosa dengan pori 

berukuran 0,2 µm. Pasien diberi anestesi topikal tetrakain 0,5% dan ditunggu 

sampai rasa perih hilang. Letakkan kertas filter di permukaan konjungtiva bulbi 

dan kornea, fiksasi salah satu ujung dengan pinset konjungtiva dan tekan secara 

perlahan. Air mata yang menggenang kemudian  diserap dengan medical quick 

absorber (mqa) sebelum kertas filter dilepas. Lepaskan kertas filter dan pindahkan 

spesimen ke atas kaca objek. Sediaaan difiksasi dengan alkohol 95% kemudian 

diwarnai. Pewarnaan sel goblet dapat dilakukan dengan PAS, Papaniculao atau 

Hematoxylin eosin (HE), sediaan kemudian diperiksa dibawah mikroskop dengan 

pembesaran 400 x. Rata-rata kepadatan sel goblet dapat dihitung dari total jumlah 

sel goblet per lapang pandang atau rata-rata jumlah sel goblet dalam tiga area 

yang berkaitan dinyatakan dalam jumlah sel/mm
2 6,34,58

 

 

2.2.   Kerangka Pemikiran
 

     Kondisi mata kering merupakan penyakit permukaan okular  yang multifaktor, 

ditandai dengan  hilangnya homeostasis film air mata, yang disertai gejala okular, 

dengan ketidakstabilan film air mata dan hiperosmolaritas, inflamasi dan 

kerusakan permukaan okular serta gangguan neurosensoris sebagai etiologi.
13,14 

     
Kegagalan dalam pengaturan mekanisme homeostasis film air mata yang terjadi 

pada mata kering akan menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitatif yang akan 

menyebabkan penurunan ketudakstabilan film air mata, wetting defects dan stress 
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hiperosmolar, peningkatan friksi dan iritasi kronis pada permukaan okular. Hal ini 

akan menginisiasi rantai inflamasi dan kerusakan permukaan okular.
13,14 

    Mata telah diketahui sebagai target organ untuk hormon seks, hormon ini 

diduga mengatur fungsi dari kelenjar meibom dan kelenjar lakrimal pada manusia.
 

Hormon androgen, estrogen dan progesteron telah ditemukan pada film air mata 

dan jumlahnya pada lapisan film air mata berkorelasi dengan yang berada di 

serum. Reseptor androgen, estrogen dan progesteron telah ditemukan pada 

jaringan okular, hormon-hormon ini mengatur kelenjar lakrimal dan  meibom, 

sehingga mata merupakan target organ bagi seks hormon. Berbagai faktor resiko 

untuk terjadinya mata kering telah diteliti, salah satunya yang dapat dianggap 

sebagai faktor resiko adalah penggunaan kontrasepsi oral. 
5,15,37,40

    

     Androgen memiliki efek untuk menambah sekresi dari kelenjar lakrimal dan 

meningkatkan level protein di film air mata.
 
 Efek dari estrogen terhadap mata 

kering masih kontroversi, dan belum sejelas pengaruh androgen terhadap 

permukaan okular. Penelitian yang dilakukan Sullivan dkk, menunjukkan  bahwa 

estrogen dapat menurunkan produksi lipid dan kelenjar sebasea.
 
Pengaruh dari 

estrogen terhadap kelenjar meibom ini berlawanan dengan pengaruh androgen 

terhadap kelenjar meibom, yaitu menurunkan sintesis lipid dan menyebabkan 

disfungsi dari kelenjar meibom sehingga menyebabkan mata kering 

evaporatif.
15,21,22,46 

Penelitian yang dilakukan oleh Erdem dkk, melaporkan bahwa pada pasien 

wanita  pascamenopause yang asimtomatik setelah diberikan sulih hormon dengan 

estrogen/progesteron setelah tiga bulan terjadi sindroma mata kering
.
. Pengaruh 
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hormonal pada fisiologi film air mata dapat terjadi pada penggunaan kontrasepsi 

oral, atau selama menopause ketika terjadi perubahan status hormonal yang 

signifikan. Pil kontrasepsi oral yang mengandung estrogen dapat menurunkan 

volume air mata dan menurunkan TBUT. Kontrasepsi oral yang mengandung 

estrogen dapat menurunkan produksi mukus, meningkatkan sensasi benda asing 

pada mata, dan meningkatkan resiko mata kering pada wanita yang 

menggunakannya.
21-23

        
 

     Penelitian telah dilakukan untuk mencari pengaruh penggunaan pil kontrasepsi 

oral terhadap mata kering, namun masih terdapat perbedaan hasil. Penelitian yang 

dilakukan Saif dkk menunjukkan penggunaan kontrasepsi kombinasi antara 

estrogen dan progesteron lebih besar kemungkinan untuk terjadinya mata kering 

dibandingkan pasien yang menggunakan kontrasepsi yang hanya mengandung 

progesteron.
24

 

     Sharma dkk di dalam penelitiannya mendapatkan terjadinya penurunan profil 

androgen pada wanita yang menggunakan pil kontrasepsi oral, sehingga 

penggunaan kontrasepsi dapat menjadi faktor etiologi pada patogenesis mata 

kering.
 
 Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian pada Tomlinson dkk 

mendapatkan hasil bahwa perubahan hormonal yang diinduksi oleh penggunaan 

pil kontrasepsi oral  tidak berpengaruh terhadap pengukuran fisiologi air mata.
 

Chen dkk menemukan tidak ada perbedaan osmolaritas air mata  pada 

penggunaan pil kontrasepsi oral pada wanita muda dibandingkan dengan yang  

tidak memakai, namun kombinasi penggunaan kontrasepsi oral dan kontak lensa 

dapat meningkatkan keparahan gejala mata kering.
1,7,25 
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     Kontrasepsi oral dapat menjadi penyebab yang penting defisiensi androgen 

pada usia subur. Kontrasepsi oral juga dapat menurunkan produksi mukus , 

meningkatkan sensasi benda asing pada kornea, menurunkan toleransi 

penggunaan lensa kontak dan meningkatkan resiko mata kering pada wanita 

pengguna kontrasepsi.
 

Perubahan hormonal pada pengunaan kontrasepsi 

hormonal, kehamilan dan menopause merupakan faktor resiko terjadinya mata 

kering. Wanita yang menerima terapi sulih hormon estrogen pascamenopause 

akan meningkatkan resiko mata kering. Pemberian kombinasi 17-β estradiol dan 

progesteron akan meningkatkan ekspresi gen yang mengatur kematian sel pada 

kelenjar lakrimal, seperti Nuclear Factor Kappa B (NFkB), dibandingkan 

pemberian terapi progesteron saja. Penelitian yang dilakukan oleh Lei dkk, 

menunjukkan efek antiinflamasi dari progesteron, dengan penurunan TNF-α, 

penurunan aktivasi NFkB dan MAPK 
7,24,45,47,60 

      Suzuki dan Sullivan menyatakan estrogen yang mengandung 17 β-estradiol 

dapat meningkatkan  ekspresi dari sitokin pro-inflamasi dan MMP pada sel epitel 

kornea manusia, sehingga menimbulkan kerusakan permukaan okular. Pemberian 

estrogen secara signifikan meningkatkan jumlah dari IL-1β, IL-6, IL-8, dan GM-

CSF mRNAs,  begitu pula  MMP 2, 7, dan 9 mRNAs.
50

 

      Salah satu pemeriksaan objektif untuk mengevaluasi derajat kerusakan 

permukaan okular adalah pemeriksaaan sitologi permukaan. Pemeriksaan sitologi 

permukaan dapat dilakukan untuk mengetahui gambaran sel epitel konjungtiva, 

kornea, dan sel goblet sehingga metaplasia sel epitel skuamos dan sel goblet pada 

mata kering dapat diketahui dari pemeriksaan ini.
56,58,59 
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Gambar 2.7 Kerangka alur pikir 

 

 

Gangguan stabilitas 

film air mata 
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          Proses pada permukaan okular 

          Efek pil kontrasepsi kombinasi oral 

 (estrogen + progesteron) 

           Efek progesteron 

           Efek estrogen 
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2.3. Premis 

Melalui kerangka pemikiran tersebut maka dapat ditarik premis sebagai berikut : 

Premis 1: Pil  kontrasepsi kombinasi oral merupakan salah satu penyebab  

terjadinya mata kering.
7,24,25 

Premis 2 : Kerusakan permukaan okular diawali dengan penurunan jumlah sel 

goblet dan ekspresi musin, diikuti oleh diferensiasi sel epitel 

permukaan okular (metaplasia skuamosa), serta penghambatan 

proliferasi epitel kornea.
54,55 

Premis  3: Estrogen yang terkandung dalam pil kontrasepsi kombinasi oral 

mengandung 17 β - estradiol akan  meningkatkan  ekspresi dari 

sitokin pro inflamasi dan MMP pada sel epitel kornea manusia,  serta 

peningkatan ekspresi gen NFkB sehingga menimbulkan kerusakan 

permukaan okular.
45,50

 

Premis 4 : Estrogen dapat menurunkan profil androgen sehingga  menurunkan 

sintesis lipid pada kelenjar meibom, menyebabkan ketidakstabilan 

film air mata, peningkatan evaporasi, dan hiperosmolaritas dari film 

air mata sehingga terjadi  kerusakan dari epitel  permukaan 

okular.
14,22,37,38,58,59 

Premis 5 : Estrogen dapat menurunkan  profil androgen sehingga terjadi atrofi 

kelenjar lakrimal sehingga akan menyebabkan penurunan produksi 

air mata.
7,15,45 

Premis 6 : Progesteron dapat menurunkan profil androgen sehingga  menurunkan 

sintesis lipid pada kelenjar meibom, menyebabkan ketidakstabilan 
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film air mata, peningkatan evaporasi, dan hiperosmolaritas dari film 

air mata sehingga terjadi  kerusakan dari epitel  permukaan okular.
 

14,22,37,38,58,59 

Premis 7 :  Progesteron dapat menurunkan  profil androgen sehingga terjadi atrofi 

kelenjar lakrimal sehingga akan menyebabkan penurunan produksi 

air mata.
7,15,45 

Premis 8 :
 
Progesteron memiliki efek antiinflamasi dengan menurunkan TNF 

α,menurunkan aktivasi NFkB dan MAPK.
60 

 

2.4.   Hipotesis 

1. Terdapat penurunan densitas sel goblet pada pasien pengguna pil kontrasepsi 

kombinasi oral (Premis 1-7). 

2. Terdapat peningkatan derajat metaplasia sel epitel konjungtiva pada pasien 

pengguna pil kontrasepsi kombinasi oral (Premis 1-7). 
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BAB III 

SUBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian 

     Subjek penelitian adalah wanita usia 21 - 40 tahun  pengguna pil kontrasepsi 

kombinasi oral ≥  satu siklus sampai dengan dua belas siklus, dan yang tidak 

pernah menggunakan kontrasepsi hormonal jenis apapun sebagai kontrol, 

memenuhi kriteria inklusi, tidak termasuk kriteria eksklusi, serta bersedia 

mengikuti penelitian dengan mengisi lembar persetujuan (informed consent). 

 

3.1.1 Populasi Penelitian 

     Populasi target adalah pasien pengguna pil kontrasepsi kombinasi oral di 

masyarakat. Populasi terjangkau adalah pasien pengguna pil kontrasepsi 

kombinasi oral yang datang ke Puskesmas Sukajadi di kota Bandung yang 

ditentukan berdasarkan convinience sampling selama periode penelitian yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta bersedia mengikuti penelitian dengan 

mengisi lembar persetujuan (informed consent). 

 

3.1.2 Cara Pemilihan Sampel 

      Pemilihan sampel dilakukan secara konsekutif, baik kelompok perngguna pil 

kontrasepsi kombinasi oral dan kelompok kontrol (yang belum pernah 

menggunakan kontrasepsi hortmonal jenis apapun)  yang datang ke Puskesmas 
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Sukajadi, yang bersedia mengikuti penelitian dan memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi. 

 

3.1.3 Kriteria Inklusi  

     Kelompok Pengguna Pil Kontrasepsi Kombinasi Oral : 

1. Wanita berusia 21 - 40 tahun. 

2. Indeks Massa Tubuh (IMT) 18,5 – 24,9 kg/m
2
. 

3. Menggunakan pil kontrasepsi  kombinasi oral selama ≥ satu siklus sampai 

dengan dua belas siklus. 

4. Tidak pernah menggunakan jenis kontrasepsi hormonal yang lain. 

 

     Kelompok Kontrol : 

1. Wanita berusia 21 - 40 tahun. 

2. Indeks Massa Tubuh (IMT) 18,5 – 24,9 kg/m
2
. 

3.  Tidak pernah menggunakan kontrasepsi hormonal apapun. 

 

3.1.4 Kriteria Eksklusi  

      Kelompok Pengguna Pil Kontrasepsi Kombinasi Oral : 

1. Pemakaian pil kontrasepsi kombinasi oral yang tidak teratur. 

2. Pengguna lensa kontak.  
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3. Kelainan kelopak mata seperti ektropion, entropion, trikiasis,distikiasis, 

disfungsi kelenjar meibom serta kelainan permukaan okular seperti  sikatrik 

kornea, pterigium dan defisiensi  sel punca limbal. 

5. Infeksi permukaan okular seperti keratitis, konjungtivitis dan infeksi  kelopak 

mata seperti blefaritis. 

6. Riwayat operasi mata,  trauma kimia pada mata. 

7. Riwayat operasi yang berhubungan dengan gangguan hormonal sebelumnya 

seperti kista ovarium. 

8. Sedang memakai obat topikal mata apapun jenisnya. 

9.  Pemakaian obat-obat sistemik lain yang bisa menyebabkan mata kering seperti 

anti histamin, anti hipertensi. 

 

     Kelompok Kontrol : 

1.  Pengguna lensa kontak.  

2. Kelainan kelopak mata seperti ektropion, entropion, trikiasis,distikiasis, 

disfungsi kelenjar meibom serta kelainan permukaan okular seperti  sikatrik 

kornea, pterigium dan defisiensi  sel punca limbal. 

3. Infeksi permukaan okular seperti keratitis, konjungtivitis dan infeksi  kelopak 

mata seperti blefaritis. 

4. Riwayat operasi mata, trauma kimia pada mata. 

5. Riwayat operasi yang berhubungan dengan gangguan hormonal sebelumnya 

seperti kista ovarium. 

6. Sedang memakai obat topikal mata apapun jenisnya. 
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7.  Pemakaian obat-obat sistemik lain yang bisa menyebabkan mata kering seperti 

anti histamin, anti hipertensi. 

 

3.1.5 Penentuan Ukuran Sampel 

     Ukuran sampel minimal berdasarkan tujuan penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan rumus besar sampel untuk menguji perbedaan dua rata-rata data 

tidak berpasangan yaitu : 

   
          

 

  
 

Dengan : 

n = ukuran sampel per kelompok 

S = standar deviasi gabungan 

Zα = nilai deviasi Z dari tabel distribusi normal standar untuk taraf 

signifikansi yang dipilih 

Zβ = nilai deviasi Z dari tabel distribusi normal standar untuk power test 

yang dipilih 

d = besarnya perbedaan rata-rata yang secara klinis bermakna 

     Pada penelitian ini dipilih taraf signifikansi α = 5% (Zα = 1,65); 1-β = 80% (Zβ 

= 0,84. Besarnya S ditentukan berdasarkan rumus Deming rule, S = 0,24 x rentang 

= 1,2;  dan besarnya d ditentukan 1. Berdasarkan perhitungan di atas, maka 

diperlukan ukuran sampel untuk masing-masing kelompok sebanyak 18 pasien. 
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3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Rancangan Penelitian 

     Metode pada penelitian ini merupakan penelitian cross sectional (potong 

lintang), untuk mengetahui pengaruh penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral 

terhadap sitologi permukaan okular. Kelompok di dalam penelitian ini terbagi 

menjadi dua kelompok dengan rincian : 

1. Kelompok A : Pasien yang telah menggunakan pil kontrasepsi 

kombinasi oral ≥ satu siklus sampai dengan 12 siklus. 

2. Kelompok B : Pasien yang belum pernah menggunakan kontrasepsi 

hormonal sebagai kontrol dengan matched usia dan IMT.  

 

3.2.2 Variabel Penelitian  

Tabel 3.1 Derajat Sitologi Permukaan Menurut Kriteria Tseng 
Derajat Gambaran Sitologi (rasio nukleus/sitoplasma) Derajat mata kering 

0 Tidak terdapat keratin, jumlah sel goblet sedang, sel epitel 

uniform dengan sitoplasma biru:hijau (1:1) 

Normal 

1 Tidak terdapat keratin, penurunan densitas sel goblet, sedikit 

pembesaran epitel dengan sitoplasma biru-hijau (1:2 – 1:3) 

Ringan 

2 Tidak terdapat keratin, kehilangan total sel goblet, sel epitel 

mendatar, membesar dan sitoplasma agak merah muda (1:4) 

Ringan 

3 Keratinisasi ringan, terdapat filamen keratin, tidak ada epitel sel 

goblet, perubahan metakromatik sitoplasma sel epitel skuamos 

menjadi merah muda (1:6) 

Sedang 

4 Keratinisasi sedang, filamen keratin padat, tidak ada sel goblet, 

sel epitel besar, skuamos dan metakromatik (1:8) 

Sedang 

5 Keratinisasi pada tahap lanjut, filamen keratin padat, nukleus 

piknotik, tidak ada sel goblet, sel epitel berkeratin dengan 

sitoplasma yang mengerut 

Berat 

Dikutip dari : Tseng
61 
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     Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemakaian pil kontrasepsi kombinasi 

oral. Variabel tergantung penelitian ini adalah penilaian densitas sel goblet dan 

derajat metaplasia sel epitel konjungtiva dengan menggunakan pemeriksaan 

sitologi permukaan. Variabel perancu (confounding) di dalam  penelitian ini 

adalah usia, paritas dan indeks massa tubuh (IMT). 

 

3.2.3 Definisi Operasional 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Penelitian 
Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Alat Ukur Hasil 

Ukur 

(Satuan) 

Skala 

Ukur 

Variabel bebas :Pil kontrasepsi kombinasi  oral 

Pil KB 

kombinasi 

Pil yang 

mengandung 

levonorgestrel 0,150 

mg dan ethinyl 

estradiol 0.030 mg 

dalam satu sediaan  

- - Jumlah 

pasien 

- 

Variabel tergantung : Pemeriksaan permukaan okular dengan sitologi permukaan 

1. Densitas sel 

goblet 

Kepadatan sel goblet 

yang merupakan 

penghasil musin 

Pemeriksaan 

sitologi 

impresi 

Mikroskop 

cahaya 

pembesaran 

400 x
 

Jumlah 

sel goblet 

per 

lapang 

pandang 

Ratio 

2. Metaplasia 

sel epitel 

konjungtiva 

Perubahan 

morfologi dan rasio 

nukleus/sitoplasma 

sel epitel  

Konjungtiva 

Pemeriksaan 

sitologi 

impresi 

Mikroskop 

cahaya 

pembesaran 

400 x 

Derajat 

0-5 

(kriteria 

Tseng) 

Ordinal 

 

1. Gambaran sitologi permukaan okular dinilai berdasarkan densitas sel goblet 

dan metaplasia sel epitel konjungtiva sesuai dengan kriteria Tseng.  

2. Densitas sel goblet dinyatakan dalam jumlah sel goblet perlapang pandang, 

dengan menghitung rata-rata sel goblet dari tiga lapang pandang yang 

ditentukan secara acak. 
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3. Metaplasia sel epitel konjungtiva dinilai dengan sitologi permukaan 

berdasarkan kriteria Tseng seperti pada tabel 3.1 

4. Subjek penelitian merupakan pasien pengguna pil kontrasepsi kombinasi oral ≥ 

satu siklus sampai dengan dua belas siklus. Pil kontrasepsi kombinasi oral 

merupakan pil dengan kombinasi estrogen dan progesteron dalam satu sediaan 

yang mengandung Levonorgestrel 0,150 mg dan Ethinyl estradiol 0,030 mg.  

5. Kelompok kontrol merupakan pasien yang tidak pernah menggunakan 

kontrasepsi hormonal sebelumnya. 

 

3.2.4 Cara Kerja dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.4.1 Tata Cara Kerja 

1. Subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak terdapat kriteria eksklusi 

diberi penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan dan kegunaan penelitian. 

2. Bila pasien setuju dan tertarik berpartisipasi pada penelitian maka akan 

diberikan lembar persetujuan (informed consent) untuk ditandatangani. 

3. Dilakukan pencatatan data umum  pasien meliputi nomor rekam medis, nama, 

usia, jenis kelamin, pekerjaan,  pendidikan, dan alamat. 

4. Pada pasien dilakukan pemeriksaan oftalmologi lengkap meliputi anamnesis, 

OSDI score, tajam penglihatan, segmen anterior dengan lampu celah  

biomikroskop dan segmen posterior dengan oftalmoskop direk, TBUT, 

Schirmer test 1 beserta diagnosis. 

5. Dilakukan pemeriksaan sitologi permukaan pada kedua kelompok sebanyak 

satu kali. 
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3.2.4.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Gambar 3.1 Alat dan Bahan Penelitian 
Keterangan : A. Preparat kaca dan diamond pen, B. Cellulose acetate filter paper milipore 

(Sartorius setedim) , C. Tetrakain HCL 0,5% dan pinset 

 

 

Alat- alat yang digunakan pada penelitian: 

1. Pinset 

2. Gunting 

3. Wadah fiksasi 

4. Diamond pen 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian: 

1. Tetrakain HCL 0,5% tetes mata 

2. Larutan fiksasi (alkohol 95%) 

3. Spons medical quick absorber (mqa) 

4. Cellulose acetate filter paper milipore (Sartorius setedim) 

5. Preparat kaca 

6. Cover glass 

 

 



44 

 

 

3.2.4.3 Prosedur Pemeriksaan 

1. Pemeriksaan segmen anterior bola mata dengan menggunakan lampu celah 

biomikroskop. 

2. Pemeriksaan Schirmer test 1 dilakukan tanpa anestesi topikal dengan 

meletakkan schirmer strip pada forniks konjungtiva inferior lalu pasien diminta 

menutup mata selama 5 menit. Jarak schirmer strip yang terbasahi oleh air 

mata diukur. Nilai normal Schirmer test 1 yaitu ± 10 mm. 

3. Pemeriksaan TBUT dilakukan dengan mengaplikasikan kertas fluorescent strip 

pada forniks konjungtiva inferior. Pasien kemudian diperiksa dengan lampu 

celah biomikroskop portable dengan menggunakan sinar cobalt blue  setelah 

mengedipkan kelopak mata beberapa  kali terlebih dahulu, kemudian dihitung 

waktu  rata-rata antara kedipan mata terakhir sampai dengan timbulnya dry 

spot  dalam 3 kali pengukuran. 

 

 

Gambar 3.2 Prosedur pemeriksaan Sitologi Permukaan Okular 
Keterangan : 1. Penempelan kertas cellulose acetate filter paper millipore pada konjungtiva,  

2. Pemindahan spesimen ke object glass, 3. Fiksasi spesimen dalam larutan alcohol 95% 

 

 

 

4. Pemeriksaaan sitologi permukaan dimulai dengan pemberian anestesi topikal 

(tetrakain HCL 0,5 %) sebanyak 1-2 tetes, genangan air mata dikeringkan 
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dengan mqa, lalu kertas filter cellulose acetate berbentuk persegi ukuran 4 x 6 

mm dengan ukuran pori-pori 0,22 µm ditempelkan pada konjungtiva bulbi 

pada bagian medial, setelah 10 detik kertas filter dilepas dan sel dipindahkan ke 

larutan fiksasi yang mengandung alkohol 95%, lalu diwarnai dengan 

modifikasi Papanicolau terhadap tehnik Gill. Spesimen diperiksa di bawah 

mikroskop cahaya dan dilakukan grading sesuai kriteria Tseng. Jumlah sel 

goblet dihitung dalam tiga lapang pandang secara acak dengan pembesaran 

400x. Rerata jumlah sel goblet per lapang pandang dihitung. Pengambilan 

spesimen dilakukan oleh peneliti. Pemeriksaan spesimen dilakukan oleh satu 

orang Spesialis Patologi Anatomi yang sama. 

  

3.2.5 Pengolahan dan Analisa Data 

     Data yang didapatkan dari hasil penelitian diolah dan disajikan secara 

deskriptif dan analitik. Perhitungan deskriptif menyajikan ukuran-ukuran statistika 

berupa nilai rata-rata, simpangan baku atau proporsi. Kategori disajikan dalam 

bentuk jumlah dan persentase. Pengukuran statistik tersebut diperoleh melalui 

pengolahan data sesuai dengan skala pengukurannya. Hasil penelitian dalam 

bentuk deskriptif ini memberikan gambaran atau keadaan tentang kelompok 

subjek yang diteliti. 

     Perhitungan analitik yang dilakukan menggunakan uji statistik. Uji 

homogenitas kedua kelompok dilakukan dengan uji t untuk usia dan IMT dan uji 

Chi-square untuk paritas. Uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk. Uji t 

test tidak berpasangan digunakan apabila data berdistribusi normal. Analisis non 
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parametrik Mann-Whitney digunakan apabila data tidak berdistribusi normal. 

Densitas sel goblet, derajat metaplasia sel konjungtiva dan OSDI score dianalisis 

dengan menggunakan analisis non parametrik Mann-Whitney. TBUT dan 

Schimer test-1 dianalisis dengan menggunakan uji t test tidak berpasangan. Hasil 

pengujian dikatakan bermakna berdasarkan nilai p<0,05. Data yang diperoleh 

dicatat dalam formulir khusus dan kemudian diolah dengan menggunakan 

program SPSS versi 24.0 for Windows. 

 

3.2.6 Waktu dan Tempat Penelitian 

     Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2019 setelah mendapat 

persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUP Dr. Hasan Sadikin 

Bandung. Penelitian dilakukan di Puskesmas Sukajadi Kota Bandung, setelah 

mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. 

 

3.3 Implikasi/ Aspek Etik Penelitian 

     Subjek penelitian baik kelompok pemakai pil kontrasepsi kombinasi oral dan 

kelompok kontrol yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi diberikan 

penjelasan mengenai prosedur penelitian, risiko, manfaat dan kemungkinan rasa 

tidak nyaman selama proses pengambilan spesimen sitologi permukan okular dan 

iritasi ringan pada mata yang dapat terjadi sebelum dilakukan pemeriksaan oleh 

peneliti. Subjek penelitian kemudian menandatangani persetujuan setelah 

penjelasan untuk ikut serta dalam penelitian. Peneliti kemudian melakukan 

anamnesis, pemeriksaan oftalmologi dan pengambilan preparat sitologi 
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permukaan okular. Ketidaknyamanan pada mata dan iritasi ringan pada mata 

dapat dirasakan oleh pasien pada saat dilakukan penetesan anestesi topikal dan 

penempelan kertas saring pada permukaan konjungtiva yang dapat diatasi dengan 

pemberian tetes air mata buatan. Hasil pengambilan preparat kemudian dibaca 

oleh satu orang dokter Spesialis Patologi Anatomi yang sama.  

     Penelitian ini berpedoman pada tiga prinsip dasar dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut : 

1. Prinsip menghormati harkat dan martabat manusia (respect for person) 

    a. Pasien mempunyai hak untuk bertanya dan berkonsultasi mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian secara jelas. 

    b. Keikutsertaan di dalam penelitian dilakukan secara sukarela dan sadar. 

Pasien dapat mempergunakan haknya untuk menghentikan keikutsertaan di 

dalam penelitian tanpa paksaan. 

2. Prinsip bermanfaat dan tidak merugikan ( beneficience and non maleficience) 

    Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

perubahan keadaan permukaan okular akibat penggunaan pil kontrasepsi 

kombinasi oral sehingga dapat diberikan terapi sedini mungkin. 

3. Prinsip Keadilan (Justice) 

    Penelitian ini dilakukan pada pasien pengguna pil kontrasepsi kombinasi oral 

dan yang tidak menggunakan pil kontrasepsi kombinasi oral sebagai kelompok 

kontrol. Pemberian pil kontrasepsi kombinasi oral tersebut diberikan oleh 

tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan kondisi klinis dan preferensi 

pasien. Subjek penelitian akan diperlakukan sama dengan pasien lainnya. 
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Pemeriksaan pasien pada penelitian ini merupakan tanggung jawab peneliti 

dengan supervisi pembimbing. Pencatatan hasil penelitian ini akan dijaga 

kerahasiaannya. 

 

3.4   Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Analisis Data 

Pemeriksaaan sitologi permukaan 

(densitas sel goblet dan metaplasia sel 

epitel konjungtiva) 

 

Pasien pengguna pil kontrasepsi 

kombinasi oral   (Levonorgestrel 

0,150 mg , Ethinyl estradiol 0,030 

mg) ≥ 1 siklus sampai 12 siklus 

(Kelompok A) 

Pasien kontrol yang tidak pernah menggunakan 

kontrasepsi hormonal jenis apapun 

(Kelompok B) 

 

Pasien yang masuk ke dalam kriteria inklusi dan tidak 

termasuk dalam kriteria eksklusi dilakukan informed consent 

dan pencatatan data 

Pemeriksaan Oftalmologi, OSDI 

score, TBUT, Schirmer test 1 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

     Penelitian tentang pengaruh pil kontrasepsi kombinasi oral terhadap gambaran 

sitologi permukaan okular telah dilakukan di Puskesmas Sukajadi Kota Bandung 

pada bulan Maret 2019. Subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok, masing-

masing berjumlah 20 subjek penelitian, sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi 

yang telah ditentukan. Kelompok A merupakan kelompok yang telah 

menggunakan pil kontrasepsi kombinasi oral 1 sampai 12 siklus (1 sampai 12 

bulan) yang datang secara konsekutif ke Puskesmas Sukajadi dan kelompok B 

sebagai kelompok kontrol yang tidak pernah menggunakan kontrasepsi hormonal 

sebelumnya.   

 

4.1 Hasil Penelitian 

     Hasil penelitian yang disajikan melipui karakteristik subjek penelitian, analisis 

perbandingan densitas sel goblet, derajat metaplasia sel epitel konjungtiva, TBUT, 

Schirmer test-1 dan OSDI score pada kelompok A (yang menggunakan pil 

kontrasepsi kombinasi oral) dengan kelompok B (kontrol). 

 

4.1.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

     Karakteristik subjek penelitian disajikan pada tabel 4.1, berupa rerata usia, 

paritas dan IMT. Berdasarkan tabel tersebut pada kelompok A didapatkan rerata 
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usia subjek penelitian adalah 32,80 tahun SD(3,80) dengan paritas 2 terbanyak 

sebanyak 8 (40%) subjek penelitian dengan rerata IMT 22,03 SD(1,71) sedangkan 

pada kelompok B didapatkan rerata usia subjek penelitian adalah 32,75 tahun 

SD(3,71) dengan paritas 2 terbanyak sebanyak 11(55%)  subjek penelitian dengan  

rerata IMT 21,89 SD(1,40). 

 

Tabel 4.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

 

 

Karakteristik 

Kelompok  

Nilai p
*) 

A 

(n=20) 

B 

(n=20) 

1. Usia (tahun) : 

Rata-rata (SD) 

Rentang 

 

2. Paritas : 

1 

2 

3 

 

3. IMT (kg/m
2
) : 

Rata-rata (SD) 

Rentang 

 

 

32,80 (3,80) 

26 – 39  

 

 

8(40%) 

9(45%) 

3(15%) 

 

 

22,03 (1,71) 

18,93 – 24,63 

 

32,75 (3,71) 

25 – 39 

 

 

6(30%) 

11(55%) 

3(15%) 

 

 

21,89 (1,40) 

19,18 – 24,77 

0,967 

 

 

 

0,784 

 

 

 

 

0,781 

Keterangan : 

*) untuk usia dan IMT dengan uji t; paritas dengan uji Chi-square. 

Kelompok A = pengguna pil kontrasepsi kombinasi oral 

Kelompok B = kontrol (tidak pernah menggunakan kontrasepsi hormonal) 

 

     Berdasarkan tabel 4.1 ini terlihat hasil uji homogenitas dengan uji t untuk usia 

dan IMT serta uji Chi-square untuk paritas didapatkan nilai p>0,05 yang berarti 

tidak ada perbedaan karakteristik subjek penelitian yang bermakna secara statistik, 

sehingga kedua kelompok memiliki karakteristik yang bersifat homogen, sehingga 

dapat dilakukan perbandingan. 
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4.1.2 Perbandingan TBUT, Schirmer test 1 dan OSDI score pada Kedua 

Kelompok Penelitian 

     Berdasarkan hasil yang terdapat di dalam tabel 4.2 ditemukan perbedaan yang 

sangat bermakna untuk nilai TBUT antara kedua kelompok (p< 0,001) dengan 

nilai rerata TBUT 7,15 detik SD(1,72) untuk kelompok A dan 11,35 detik SD 

(1,09) untuk kelompok B. Nilai Schirmer test 1 antara kedua kelompok  

ditemukan sangat bermakna (p< 0,001), dengan nilai rerata Schirmer test 1 8,05 

mm SD(2,28) untuk kelompok A dan 18,00 mm SD(3,29) untuk kelompok B.  

Perbedaan yang sangat bermakna juga ditemukan antara OSDI score pada kedua 

kelompok (p< 0,001), dengan nilai median OSDI score 22,72 untuk kelompok A  

dengan rentang 3,12-82,5 dan 2,29 untuk kelompok B dengan rentang 0-25.  

 

Tabel 4.2 Perbandingan TBUT, Schirmer test 1 dan OSDI score pada Kedua 

Kelompok Penelitian 

 

Variabel 

Kelompok  

Nilai p
*) 

A 

(n=20) 

B 

(n=20) 

 

1. TBUT : 

Rata-rata (SD) 

Median 

Rentang 

 

2. Schirmer test 1 : 

Rata-rata(SD) 

Rentang 

 

3. OSDI score : 

Median 

Rentang 

 

 

 

7,15 (1,72) 

7 

3 – 10     

 

 

8,05 (2,28) 

3 – 12  

 

 

22,72 

3,12 – 82,5 

 

 

11,35 (1,09) 

11,5 

10 - 13  

 

 

18,00 (3,29) 

11 – 25  

 

 

2,29 

0 – 25  

 

<0,001 

 

 

 

<0,001 

 

 

 

<0,001 

Keterangan : *) berdasarkan uji t tidak berpasangan , kecuali untuk  OSDI score dengan uji Mann-

Whitney 
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4.1.3 Perbandingan Densitas Sel Goblet dan Derajat Metaplasia Sel Epitel 

Konjungtiva pada Kedua Kelompok Penelitian 

     Berdasarkan tabel 4.3 dengan uji Mann Whitney terlihat bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang bermakna antara densitas sel goblet pada kedua kelompok dengan 

nilai (p=0,841) dengan rentang 0-2 sel goblet / High Power Field (HPF) pada 

kelompok A dan 0-3 sel/HPF pada kelompok B. Perbedaan yang tidak bermakna 

juga ditemukan antara derajat metaplasia sel epitel konjungtiva pada kedua 

kelompok terdapat dengan nilai (p=0,947), dengan rentang (1-4) pada kelompok 

A dan dengan rentang (1-3) pada kelompok B. 

 

Tabel 4.3 Perbandingan Densitas Sel Goblet dan Derajat Metaplasia Sel Epitel 

Konjungtiva pada Kedua Kelompok Penelitian 

 

Variabel 

Kelompok  

Nilai p
*) 

A 

(n=20) 

B 

(n=20) 

1. Densitas sel goblet
+
 

Rata-rata (SD) 

Median 

Rentang 

 

2. Metaplasia sel epitel 

Median 

Rentang 

 

0,55 (0,76) 

0 

0 – 2 

 

 

2 

1 – 4 

 

0,70 (1,13) 

0 

0 – 3  

 

 

2 

1 – 3 

0,841 

 

 

 

 

0,947 

 

 

 

 
Keterangan : *) berdasarkan uji Mann-Whitney, 

+
:/HPF 

 

4.2 Uji Hipotesis 

Hipotesis 1 :  

H0: Penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral tidak menyebabkan penurunan 

densitas sel goblet.  
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H1: Penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral menyebabkan penurunan densitas 

sel goblet.  

     Hasil uji hipotesis Mann-Whitney dikatakan signifikan secara statistik bila  

nilai  p<0,05 sedangkan di dalam penelitian ini didapatkan perbandingan yang 

tidak bermakna antara kelompok yang menggunakan pil kontrasepsi kombinasi 

oral dengan kelompok kontrol dengan nilai p = 0,841.  

Kesimpulan : Hipotesis nol diterima, hipotesis satu ditolak. 

Hipotesis 2 : 

H0: Penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral tidak menyebabkan peningkatan  

derajat metaplasia sel epitel konjungtiva. 

H1: Penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral menyebabkan peningkatan  derajat 

metaplasia sel epitel konjungtiva. 

     Hasil uji hipotesis Mann-Whitney dikatakan signifikan secara statistik bila  

nilai  p<0,05 sedangkan di dalam penelitian ini didapatkan perbandingan yang 

tidak bermakna antara kelompok yang menggunakan pil kontrasepsi kombinasi 

oral dengan kelompok kontrol dengan nilai p = 0,947. 

Kesimpulan : Hipotesis nol diterima, hipotesis satu ditolak. 

 

4.3 Pembahasan 

     Penggunaan pil kontrasepsi merupakan salah satu penyebab yang dapat 

mengakibatkan terjadinya perubahan permukaan okular yang dapat dikaitkan 

dengan kondisi mata kering. Pil kontrasepsi yang sediaannya dapat mengandung 

progesteron atau kombinasi estrogen dan progesteron merupakan faktor risiko 
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yang inkonklusif terhadap terjadinya kondisi mata kering berdasarkan studi TFOS 

DEWS II 2017, sedangkan faktor risiko yang konklusif terhadap mata kering 

diantaranya usia dan jenis kelamin.
7,13,24 

     
Penelitian ini dilakukan pada perempuan pengguna pil kontrasepsi kombinasi 

oral dengan melakukan matching usia dengan kelompok kontrol, dengan 

melibatkan perempuan usia 21-40 tahun, dengan rerata usia 32,80 tahun SD(3,80), 

dengan rentang usia 26–39 tahun pada kelompok pengguna pil kontrasepsi 

kombinasi oral sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan rerata usia  32,75 

tahun SD(3,71), dengan rentang usia 25-39 tahun. Sementara Saif dkk melakukan 

penelitian pada wanita usia 18-50 tahun dengan rerata usia 33,20±7,43 tahun pada 

kelompok pil kombinasi dan kelompok kontrol rerata usia 35,3±3,16 tahun.
 

Penelitian yang dilakukan oleh Sharma dkk juga melibatkan wanita usia subur 

antara 20-45 tahun.
 

Sementara penelitian yang dilakukan Chen dkk juga 

melibatkan wanita usia subur antara 18-40 tahun dengan rerata usia 26±3,7 

tahun.
1,7,31

  

     Paritas subjek penelitian ini juga dilakukan matching antara kelompok 

pengguna pil kontrasepsi kombinasi oral dengan kelompok kontrol. Hal ini 

dilakukan karena menurut laporan dari TFOS DEWS II bahwa kehamilan 

merupakan salah satu faktor risiko yang masuk ke dalam kriteria inkonklusif 

terhadap mata kering.
 
Paritas yang terbanyak adalah paritas 2, sebanyak 9 (45%) 

subjek penelitian pada kelompok A dan 11(55%) subjek penelitian pada kelompok 

B. Penelitian yang dilakukan Saif dkk menemukan bahwa pada kelompok 
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pengguna pil kontrasepsi kombinasi oral rerata paritas 3,40±1,42 dan pada 

kelompok kontrol rerata paritas 2,90±1,19.
13,24

   

     Kriteria inklusi IMT pada kedua kelompok subjek penelitian adalah 18,5 – 

24,9. Indeks massa tubuh subjek dalam penelitian ini juga dilakukan matching 

dengan rerata IMT 22,03 SD(1,71) untuk kelompok pengguna pil kontrasepsi 

kombinasi oral dan rerara IMT 21,89 SD(1,40) untuk kelompok kontrol. Hal ini 

dilakukan karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Xie dkk serta 

Leeners dkk bahwa kadar estrogen dan metabolismenya lebih tinggi pada wanita 

yang memiliki IMT dalam kategori obesitas.
 
Estrogen dikatakan mempunyai efek 

antagonis terhadap kerja dari hormon androgen. Androgen sendiri diketahui 

sebagai faktor protektif terhadap mata kering, meregulasi permukan okular dan 

adneksanya.
15.45,62,63

 Berdasarkan penelusuran literatur yang diketahui penulis 

belum ada penelitian tentang penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral terhadap 

fisiologi film air mata dan permukaan okular dengan melakukan penyesuaian IMT 

pada subjek penelitiannya. 

     Penelitian ini memasukkan salah satu kriteria inklusinya adalah pemakaian pil 

kontrasepsi kombinasi oral 1-12 siklus (1-12) bulan. Hal ini dilakukan, karena 

berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis belum ada penelitian sebelumnya 

yang menilai pengaruh pemakaian pil kontrasepsi kombinasi oral terhadap 

perubahan sitologi permukaan okular. Namun terdapat penelitian yang menilai 

efek pemakaian pil kontrasepsi terhadap TBUT dan Schirmer test yang dilakukan 

oleh Saif dkk setelah pemakaian pil tiga bulan dan Sharma dkk pada pemakaian 

satu tahun.
 
Chen dkk, melakukan penelitian pengaruh pemakaian pil kontrasepsi 
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kombinasi oral terhadap osmolaritas dan gejala mata kering pada pengguna pil 

setelah tiga bulan pemakaian.
 
Idu dkk melakukan penelitian pengaruh kontrasepsi 

suntik hormonal pada pemakaian enam bulan terhadap TBUT dan Schirmer test.
 

Feng dkk melakukan penelitian pengaruh terapi sulih hormon terhadap mata 

kering yang dievaluasi dengan Schirmer test setelah satu bulan terapi.
1,7,24,40,64 

Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian pada pengguna 

pil kontrasepsi kombinasi oral 1-12 siklus (1-12 bulan). 

     Keadaan permukaan okular yang sehat dapat dipertahankan dengan adanya 

hubungan yang erat antara epitel permukaan okular dan lapisan film air mata pada 

permukaan okular.
 
Instabilitas lapisan film air air mata akan menyebabkan suatu 

kondisi hiperosmolaritas yang merupakan inti dari mekanisme mata kering. 

Kondisi hiperosmolaritas ini kemudian akan mengaktifkan mediator-mediator 

inflamasi yang akan menurunkan densitas sel goblet, ekspresi musin, keratinisasi 

sel epitel konjungtiva sampai terjadinya apoptosis sel.
 
Kegagalan dari permukaan 

okular untuk mempertahankan fungsi dan kondisinya dibagi menjadi dua jenis 

yaitu pertama ditandai dengan adanya metaplasia sel epitel konjungtiva dan 

hilangnya sel-sel goblet dan ekspresi musin. Kondisi yang kedua ditandai dengan 

proses penggantian sel epitel kornea yang normal yang dikenal dengan defisiensi 

sel punca limbal.
 
Hilangnya sel-sel goblet dan berkurangnya ekspresi musin akan 

mengawali proses metaplasia sel epitel skuamosa konjungtiva, hal ini akan 

menyebabkan terjadinya proses keratinisasi sel-sel epitel permukaan okular.
13,55 

     Penggunaan sitologi permukaan okular telah banyak digunakan untuk 

mengevaluasi gangguan yang terjadi pada permukaan okular diantaranya kondisi 
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mata kering, xeroftalmia, ocular surface squamous metaplasia (OSSN), 

keganasan pada permukaan okular, penggunaan obat antiglaukoma, namun belum 

ada penelitian yang menilai pengaruh penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral 

terhadap perubahan gambaran sitologi permukaan okular.
54,56

  

     Peranan estrogen pada mata kering dapat dilihat dengan lebih tingginya 

prevalensi mata kering pada wanita, wanita merupakan faktor risiko yang 

konklusif untuk terjadinya mata kering.
 
Estrogen secara umum diketahui dapat 

menyebabkan penurunan produksi lipid dan ukuran dari kelejar meibom, sehingga 

kemungkinan gejala mata kering akan lebih berat dengan adanya peningkatan 

estrogen seperti pada kehamilan dan penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral 

yang mengandung estrogen.
 
Efek estrogen pada kelenjar meibom merupakan 

antagonis kerja dari androgen, Sharma dkk menemukan penurunan level androgen 

pada wanita pengguna pil kontrasepsi dibandingkan kontrol, sehingga penggunaan 

pil kontrasepsi dapat menjadi salah satu etiologi mata kering pada wanita usia 

subur.
7,13,40,46,65

 

     Liberati dkk di dalam penelitiannya menemukan penggunaan pil kontrasepsi 

dapat menurunkan aktivitas peroksidase pada air mata, sehingga menurunkan 

antioksidan pada mata, yang meningkatkan risiko gangguan permukaan okular.
 

Pemberian kombinasi 17-β estradiol dan progesteron akan meningkatkan ekspresi 

gen yang mengatur kematian sel pada kelenjar lakrimal, seperti Nuclear Factor 

Kappa B (NFkB), dibandingkan pemberian terapi progesteron saja.
 
Suzuki dan 

Sullivan menyatakan estrogen yang mengandung 17β-estradiol dapat 

meningkatkan  ekspresi dari sitokin pro-inflamasi dan MMP pada sel epitel 
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kornea manusia, sehingga menimbulkan kerusakan permukaan okular. Pemberian 

estrogen secara signifikan meningkatkan jumlah dari IL-1β, IL-6, IL-8, dan GM-

CSF mRNAs,  begitu pula  MMP 2, 7, dan 9 mRNAs.
50-52,66 

     
Densitas sel goblet tidak mengalami penurunan yang bermakna pada kelompok 

A (pengguna pil kontrasepsi kombinasi oral) dibandingkan dengan kelompok B 

(kontrol) dengan nilai (p= 0,841) di dalam penelitian ini. Peningkatan derajat 

metaplasia juga tidak ditemukan bermakna antara kedua kelompok dengan nilai 

(p=0,947). Hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan tidak ditemukan 

perbedaan yang bermakna pada gambaran sitologi permukaan okular antara kedua 

kelompok adalah bahwa pemakaian pil kontrasepsi kombinasi oral dalam 

penelitian ini terbanyak ≤ enam bulan sebanyak 16 (80%) orang dari 20 subjek 

penelitian dalam kelompok A, hanya satu orang (5%) saja yang memakai pil 

kontrasepsi kombinasi oral selama satu tahun, satu orang (5%) pengguna pil 

selama sebelas bulan, satu orang (5%) pengguna pil selama delapan bulan dan 

satu orang (5%) pengguna pil selama tujuh bulan. Pemeriksaan sitologi 

permukaan okular menunjukkan bahwa derajat metaplasia sel epitel konjungtiva 

derajat Tseng 4 dengan keratinisasi sedang hanya ditemukan pada pengguna pil 

kontrasepsi kombinasi oral selama sebelas dan dua belas bulan, tidak ditemukan 

pada kelompok kontrol. Hal ini mungkin dapat terjadi karena waktu yang 

diperlukan sampai terjadi perubahan pada sitologi permukaan okular 

membutuhkan waktu lebih dari satu tahun penggunaan pil kontrasepsi kombinasi 

oral.  
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     Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan kertas filter cellulose 

acetate dengan diameter pori-pori berukuran  0,22µm. Penelitian-penelitian yang 

dilakukan banyak menggunakan kertas  filter cellulose acetate dengan ukuran 

diameter  antara 0,22µm dan 0,44µm. Penggunakan kertas kertas  filter cellulose 

acetate dengan ukuran pori-pori yang lebih besar dikatakan akan dapat 

meningkatkan jumlah sel yang terkumpulkan, akan tetapi detail sel yang 

didapatkan akan terlihat tidak begitu jelas. Hal ini juga dapat dipertimbangkakan 

menjadi salah satu alasan mengapa tidak terdapat perbedaan densitas sel goblet 

yang bermakna antara  kedua kelompok penelitian.
58 

     Schaumberg dkk di dalam penelitiannya menemukan bahwa pada wanita 

pascamenopause yang diberikan terapi sulih hormon yang mengandung 

kombinasi progesteron dan estrogen atau progesteron saja akan mengalami 

penurunan risiko mata kering dengan nilai odd ratio (OR) 1.29 dengan confidence 

interval (CI) 95% (1.13-1.48) dibanding kelompok yang menggunakan hormon 

estrogen saja dengan nilai OR 1.69 dan CI 95% (1.49-1.91). Sehingga dari hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian progesteron dapat menurunkan 

efek dari estrogen terhadap mata kering. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakuakn oleh Lei dkk, yang menemukan bahwa progesteron memiliki efek 

antiinflamasi dengan cara menurunkan TNF-α, menurunkan aktivasi NFkB dan 

MAPK. Penelitian yang dilakukan Connor CG, juga menunjukkan kemungkinan 

efek antiinflamasi dari progesteron. Pemberian sediaan topikal progesteron 15% 

dalam bentuk krim dapat meningkatkan TBUT, Schirmer test serta menurunkan 

OSDI score pada pasien mata kering.
51,60,67

 Hal-hal tersebut juga dapat 
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dipertimbangkan menjadi alasan mengapa pada penelitian ini tidak terdapat 

perbedaan densitas sel goblet dan derajat metaplasia sel epitel konjungtiva antara 

kelompok pengguna pil kombinasi kontrasepsi oral dengan kelompok kontrol.   

     Penelitian yang dilakukan oleh Sharma dkk, melibatkan 50 orang wanita usia 

20-45 tahun pemakai pil kontrasepsi oral dengan pemakaian minimal satu tahun, 

menunjukkan hasil penurunan profil androgen dibandingkan dengan kelompok 

kontrol.
 

Penurunan kadar androgen sendiri merupakan faktor risiko yang 

konklusif terhadap mata kering menurut studi DEWS II.
7,13 

Namun di dalam 

penelitian ini tidak dilakukan penilaian terhadap profil androgen pasien.  

     Meskipun tidak ditemukan perbedaan yang bermakna pada densitas sel goblet 

dan derajat metaplasia sel epitel konjungtiva pada kedua kelompok penelitian 

pada tabel 4.3, akan tetapi didapatkan perbedaan nilai TBUT, Shirmer test 1 dan 

OSDI score yang sangat bermakna dengan masing-masing nilai (p<0,001) pada 

tabel 4.2. Perbedaan yang tidak bermakna pada tabel 4.3 dapat terjadi mungkin 

disebabkan karena sebanyak 80% (16) subjek penelitian pada kelompok A 

merupakan pengguna pil kontrasepsi kombinasi oral ≤  enam bulan, hanya satu 

orang subjek penelitian (5%) saja yang menggunakan pil kontrasepsi kombinasi 

oral selama dua belas bulan. Perubahan sitologi permukaan okular pada 

penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral mungkin memerlukan waktu 

penggunaan lebih  dari satu tahun. 

     Nilai OSDI score pada kelompok pengguna pil kontrasepsi kombinasi oral 

pada penelitian ini berada pada rentang 3,12-82,5. Nilai OSDI score 82,5 tersebut 

ditemukan pada satu orang subjek penelitian dengan derajat Tseng 4 dan 
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keratinisasi sedang dengan pemakaian pil kontrasepsi selama dua belas bulan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sharma dkk menunjukkan penurunan profil 

androgen dan Schirmer test yang bermakna dengan masing-masing (p=0,00) 

tetapi tidak berbeda bermakna untuk TBUT (p=0,35) antara kelompok pengguna 

pil kontrasepsi selama minimal 1 tahun dibandingkan kelompok kontrol.
 
Saif dkk 

di dalam penelitiannnya menyatakan bahwa penggunaan pil kontrasepsi 

kombinasi oral selama tiga bulan menunjukkan penurunan nilai TBUT dan 

Schirmer test yang lebih besar dibandingkan kelompok kontrol dan kontrasepsi 

hormonal lainnya dengan nilai (p=0,013 dan p=0,012).
7,24

 

     Keterbatasan di dalam penelitian ini adalah pengumpulan subjek penelitian 

dengan menggunakan metode potong lintang (cross sectional). Hal ini 

menyebabkan tidak diketahuinya kondisi awal permukaan okular pada subjek 

penelitian sebelum menggunakan pil kontrasepsi kombinasi oral. Tidak dilakukan 

randomisasi pada saat pemilihan subjek penelitian karena subjek penelitian 

dikumpulkan secara konsekutif, sehingga pada kelompok pengguna pil 

kontrasepsi kombinasi oral lama pemakaian pil kontrasepsi kombinasi oral tidak 

tersebar secara merata. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

1. Tidak terdapat penurunan densitas sel goblet pada kelompok yang 

menggunakan pil kontrasepsi kombinasi oral. 

2. Tidak terdapat peningkatan derajat  metaplasia sel epitel konjungtiva pada 

kelompok yang menggunakan pil kontrasepsi kombinasi oral. 

 

5.2 Saran 

1.   Dilakukan penelitian terhadap pengguna pil kontrasepsi kombinasi oral yang 

telah menggunakan pil tersebut > 12 siklus untuk melihat kemungkinan efek 

jangka panjang penggunaan pil kontrasepsi kombinasi oral terhadap 

perubahan sitologi permukaan okular. 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

 

Ocular Surface Disease Index © (OSDI) 

Lingkarilah angka pada kotak yang sangat mewakili jawaban anda. 

Apakah anda pernah mengalami hal-hal 

berikut seminggu terakhir ? 

Setiap 

Waktu 

Sebagian 

besar 

waktu 

Setengah 

dari 

waktu 

Beberapa 

waktu 

Tidak 

Pernah 

1. Mata yang sensitif terhadap cahaya? 4 3 2 1 0 

2. Mata terasa berpasir? 4 3 2 1 0 

3. Mata nyeri atau perih? 4 3 2 1 0 

4. Penglihata semakin kabur? 4 3 2 1 0 

5. Penglihatan semakin memburuk? 4 3 2 1 0 

 

Pernahkah masalah 

pada mata anda 

membatasi hal-hal 

berikut selama 

seminggu terakhir? 

Setiap 

waktu 

Sebagian 

besar 

waktu 

Setengah 

dari 

waktu 

Beberapa 

Waktu 

Tidak 

pernah 

Tidak 

Melakukan 

6. Membaca? 4 3 2 1 0 N/A 

7.Mengemudi saat 

malam? 

4 3 2 1 0 N/A 

8. Bekerja dengan 

komputer 

atau mesin bank 

(ATM)? 

4 3 2 1 0 N/A 

9. Menonton televisi? 4 3 2 1 0 N/A 

 
Pernakah mata anda terasa 

tidak nyaman pada hal-hal 

berikut selama seminggu 

terakhir? 

Setiap 

waktu 

Sebagian 

besar 

waktu 

Setengah 

dari 

waktu 

Beberapa 

Waktu 

Tidak 

pernah 

Tidak 

Melakukan 

10.Kondisi berangin? 4 3 2 1 0 N/A 

11. Tempat atau daerah 

dengan kelembapan rendah 

sangat kering? 

4 3 2 1 0 N/A 

12. Tempat dengan 

pendingin ruangan? 

4 3 2 1 0 N/A 

 

Nama Pasien :  Tanggal : 

Umur            : 

RM               : 



 
 

Lampiran 5 

Data Hasil Penelitian Kelompok A (Pil Kontrasepsi Kombinasi Oral) 

NO 

 

Nama 

 

Usia 

(tahun) 

Lama  

Pemakaian  

Pil (bulan) 

Paritas 

 

BB 

(kg) 

TB 

(cm) 

IMT 

(BB/TB) 

TBUT 

(detik) 

Schirmer 

 Test 1 

(mm) 

Densitas  

SelGoblet 

 

Derajat  

Tseng 

OSDI  

Score 

1 SWS 35 2 P2 54 155 22.47 8 7 2 1 25.00 

2 SNL 26 4 P1 54 161 20.83 7 8 0 2 10.41 

3 TRA 38 11 P3 62 160 24.21 5 4 0 4 33.41 

4 CSN 33 3 P2 58.5 160 22.85 7 9 1 1 27.70 

5 FHN 26 12 P1 45.5 155 18.93 3 3 0 4 82.50 

6 NUN 39 4 P3 62 160 24.21 9 12 0 2 3.12 

7 RNI 35 7 P2 50 150 22.22 7 7 0 2 61.00 

8 NSH 32 5 P2 69 168 24.44 6 11 0 2 17.85 

9 MKH 35 5 P1 48 150 21.33 7 8 0 2 34.37 

10 ASR 30 8 P1 56 164 20.82 4 8 0 3 35.00 

11 MSI 29 3 P1 57 165 20.93 8 8 1 1 19.44 

12 TRN 33 6 P1 56 153 23.92 7 7 0 2 13.88 

13 ELY 33 6 P2 54 157 21.90 6 7 0 2 39.58 

14 OYO 32 3 P2 60 165 22.03 8 7 2 1 30.55 

15 SVA 28 4 P1 61 161 23.53 9 10 0 2 20.45 

16 GNA 34 5 P1 52.5 158 21.03 8 7 0 2 16.66 

17 NGA 37 6 P3 50 155 20.81 9 9 0 2 16.16 

18 TTA 29 1 P2 48 158 19.22 8 7 2 1 19.44 

19 WW 35 1 P2 46 150 20.44 10 12 1 1 15.00 

20 TMI 37 2 P2 61,5 158 24.63 7 10 1 1 36.11 

7
3
 



 
 

Data Hasil Penelitian Kelompok B (Kontrol) 

 

NO Nama Usia Paritas BB TB IMT TBUT 

Schirmer 

Test 1 

Densitas 

Sel Goblet 

Derajat 

Tseng 

OSDI 

Score 

1 MD 39 P3 59 159 23.37 13 18 3 1 7.50 

2 AS 27 P1 47 154 19.18 12 12 0 3 0.00 

3 KD 38 P3 54 152 23.37 12 18 1 1 2.08 

4 AV 36 P2 60 167 21.51 12 17 0 2 12.50 

5 NR 34 P2 53 156 21.77 10 19 0 2 0.00 

6 TL 30 P1 56 160 21.87 13 20 0 2 0.00 

7 NM 32 P2 51,5 157 20.89 10 18 0 2 7.50 

8 AL 29 P1 56 157 22.71 11 25 1 1 2.50 

9 TD 34 P2 52 155 21.64 13 20 1 1 0.00 

10 SA 32 P2 53 155 22.06 11 17 0 2 12.50 

11 TE 25 P1 48 155 19.97 12 20 3 1 25.00 

12 DM 35 P1 47 151 20.61 10 22 0 2 12.50 

13 AG 33 P2 56 154 23.61 12 15 0 2 7.50 

14 HN 37 P3 52 155 21.64 10 11 0 3 0.00 

15 NI 28 P2 53 163 19.94 11 22 0 3 0.00 

16 TM 31 P1 52 155 21.64 10 17 3 1 20.83 

17 SN 36 P2 57 156 23.42 11 15 2 1 7.50 

18 AN 34 P2 53 158 21.23 12 17 0 2 0.00 

19 YG 34 P2 58 153 24.77 12 20 0 2 2.08 

20 DL 31 P2 62 165 22.77 10 17 0 3 0.00 

7
4
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Lampiran 6  

 

Deskriptif statistik : 
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T-Test 

 

 
 
 
NPar Tests 
Mann-Whitney Test 
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Crosstabs 

 

 
 
Means 
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NPar Tests 
Mann-Whitney Test 

 

 
 

 
 

 
Crosstabs 
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Deskriptif statistik : 
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NPar Tests 
Mann-Whitney Test 
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Nonparametric Correlations (Kelompok A) 

 
 
Nonparametric Correlations (Kelompok B) 
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Lampiran 7 

 

Tabel Korelasi  Densitas sel goblet,  Derajat Metaplasia Sel Epitel Konjungtiva, 

TBUT, Schirmer test 1 dan OSDI score  pada Kedua Kelompok Penelitian 

 

Korelasi antara 

Kelompok A Kelompok B 

Koef 

korelasi  

(r) 

 

Nilai p 

Koef korelasi  

(r)   

 

Nilai p 

Densitas sel goblet dengan metaplasia epitel 

Densitas sel goblet dengan TBUT 

Densitas sel goblet dengan Schirmer test 1 

Densitas sel goblet dengan OSDI score 

Metaplasia epitel dengan TBUT 

Metaplasia epitel dengan Schirmer test 1 

Metaplasia epitel dengan OSDI score 

TBUT dengan Schirmer test 1 

TBUT dengan OSDI score 

Schirmer test 1 dengan OSDI score 

-0,886 

0,368 

0,015 

0,014 

-0,559 

-0,297 

0,193 

0,458 

-0,607 

-0,453 

<0,001 

0,111 

0,951 

0,954 

0,010 

0,203 

0,415 

0,042 

0,005 

0,045 

-0,869 

0,222 

0,133 

0,424 

-0,313 

-0,276 

-0,499 

0,114 

-0,109 

0,018 

<0,001 

0,348 

0,576 

0,063 

0,179 

0,239 

0,025 

0,632 

0,647 

0,939 

Keterangan :  

r = koefisien korelasi rank Spearman., bermakna jika p < 0,05 
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Lampiran 8 

 

 

 

Gambar 1. Sitologi permukaan okular kelompok A dengan gambaran derajat 

metaplasia sedang 

 

 

Gambar 2. Sitologi permukaan okular Kelompok B dengan gambaran derajat 

metaplasia ringan 
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