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Emmetropia at Day 1 After Cataract Surgery 

Abstract 

Introduction: The cataract surgery have been evolved in a line with advanced 

technology development. Not only the technique that evolved, but also other aspects 

such as intraocular lenses, biometry measurement are also improve and together 

make the visual outcome after cataract surgery better. Nowdays, patient expectation 

mostly is to achieve best visual acuity without additional refractive correction. To 

achieve that demand, precision in all aspect is needed. 

Purpose: To learn more about factors that affect the best visual outcome after 

cataract surgery, especially the role of biometric measurement 

Case: A 54 male came to policlinic in Cicendo National Eye Center Hospital with 

chief complain of blurring vision and glare since 2 months. Patient had  

hypermetropia eyes with spectacle correction. He also had Diabetes Mellitus II on 

therapy. On ophthalmologist examination, visual acuity of right eye was 0,125 ph 

0,4F and left eye was 0,2 ph 0,8. There were lens opacification grade NO3 NC3 P4 

on right eye with anterior capsule opacification on right eye an grade C2 on left eye. 

The right eye was planned to be operated first. The biometric measurement need to 

be repeated 3 times to gain the accurate measurement in axial length using IOL 

Master 500, NIDEK, and A-Scan TOMEY. The cataract surgery then performed with 

phacoemulsification technique on right eye that performed in 14 minutes. Visual acity 

at day 1 achieved 1.0 with flare cell +1/+1 and at 1 week follow up, visual acuity was 

1,0 with resolved inflammation 

Conclusion: Preoperative evaluation including biometric measurement and 

uneventful surgery are important to meet a good visual outcome.  

Keywords: biometry, emmetropia, cataract surgery 

 

I. Pendahuluan 

     Operasi katarak merupakan salah satu jenis operasi mata terbanyak. Sebanyak 3 

juta operasi katarak dilakukan di Amerika setiap tahunya. Volume operasi katarak 

secara konsisten bertumbuh dengan annual rate 3%.  Teknik operasi katarak sendiri 

turut berevolusi dari teknik Ekstraksi Katarak Intrakapsular (EKIK), Ekstraksi 

Katarak Ekstrakapsular (EKEK), hingga teknik yang kini umum dipakai adalah 

teknik fakoemulsifikasi , disertai dengan berkembangnya teknologi Femtosecond 

laser.
1–3
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    Pada tahun 1967 metode Fakoemulsifikasi mulai dikenal dan berkembang luas.  

Seiring dengan berkembanganya teknologi dan evolusi dalam teknik fakoemulsifikasi 

disertai dengan modalitas biometri dengan partial coherence interferometry (PCI) 

dan swept source optical coherence tomography (OCT), terjadi peningkatan pada 

visual outcome. Operasi bedah katarak telah berevolusi menjadi operasi bedah 

refraktif. Tidak hanya pasien dengan tajam penglihatan yang buruk yang menjalani 

operasi bedah katarak, pasien dengan tajam penglihatan preoperatif baik pun dapat 

menjalani operasi ini dan umumnya memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap hasil 

postoperatif. Tajam penglihatan tanpa koreksi tambahan kacamata merupakan hasil 

yang diharapkan.
1,3,4

 

    Presisi dalam berbagai aspek diperlukan untuk mencapai hal tersebut. Salah satu 

aspek penting lainnya adalah lensa intraokular. Lensa intraokular premium saat ini 

mulai populer digunakan. Kalkulasi yang tepat untuk menentukan kekuatan lensa pun 

semakin berekembang, mulai dari teknologi biometri, keratometri, dan formula lensa 

intraokular.
2,3,5

 Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor yang 

diperlu diperhatikan, terutama peran pengukuran biometri untuk dapat mencapai 

visual outcome terbaik setelah operasi bedah katarak.  

 

II. Laporan Kasus 

    Seorang laki-laki, usia  54 tahun, datang ke Poli Paviliun Pusat Mata Nasional 

Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 24 Juni 2019 dengan keluhan utama mata 

kanan buram dan silau sejak 2 bulan. Penglihatan semakin lama semakin buram. Hal 

ini dirasakan mengganggu kegiatan sehari-hari dan aktivitas pasien. Tidak terdapat 

keluhan mata merah berulang, riwayat trauma, ataupun riwayat operasi mata 

sebelumnya. Terdapat riwayat penggunaan kacamata. Pasien memiliki riwayat 

penyakit sistemik diabetes mellitus II (DM II) dalam pengobatan. Pasien bekerja 

sebagai karyawan swasta dengan kegiatan sehari-hari bekerja di lapangan. 

    Pemeriksaan oftalmologis pada kedua mata didapatkan visus mata kanan 0,125 ph 

0,4F dan visus mata kiri 0,2 ph 0,8. Ukuran kacamata pasien S+1,00 mata kanan, 
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S+2,00 mata kiri, dan add+2,25 mata kanan dan kiri. Visus dengan kacamata pasien 

sendiri pada mata kanan 0,16F2, mata kiri 0,63. Koreksi tajam penglihatan jauh pada 

mata kanan dengan S+2,00 mencapai 0,32 ph 0,4, pada mata kiri dengan S+2,00 

mencapai 0,8. Tajam penglihatan dekat dengan add+2,25 0,8M/30cm. Tekanan bola 

mata kanan dengan non contact tonometer (NCT) 16, mata kiri 20. Posisi mata 

orthotropia. Gerak bola mata baik kesegala arah. 

    Pemeriksaan segmen anterior pada kedua mata dalam batas normal dengan lensa 

pada mata kanan terdapat kekeruhan NO3 NC3 P4 dengan fibrosis kapsul anterior 

dan pada mata kiri terdapat kekeruhan lensa C2. Pemeriksaan segmen posterior pada 

mata kedua mata kesan tidak terdapat tanda-tanda retinopati diabetikum. Pasien 

didiagnosis dengan katarak senilis imatur subkapsularis posterior mata kanan, katarak 

senilis imatur mata kiri, hipermetropia mata kanan dan kiri, dan DM II. Pasien 

direncanakan untuk tindakan ekstraksi lensa dengan teknik fakoemulsifikasi dan 

implantasi lensa intraokular (LIO) dan diberikan terapi tetes mata pirenoxine 4xOD. 

Pemeriksaan penunjang kemudian dilakukan sebagai persiapan operasi. 

    Tidak dapat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan IOL Master 500 untuk 

mata kanan. Pemeriksaan kemudian diulang menggunakan optikal biometer AL-Scan 

NIDEK tetapi tidak mendapatkan hasil. Pengukuran kemudian dialihkan 

menggunakan ultrasound biometer NIDEK dan didapatkan hasil panjang aksial bola 

mata kanan  22,59 mm. kedalaman bilik mata depan 3,95 mm, ketebalan lensa 

2,67mm. 

     Perhitungan LIO dilakukan otomatis dengan formula SRK/T, konstanta 118.0 

didapatkan kekuatan lensa yang dipilih +22,0 D. Pada hasil pemeriksaan ini akan 

tetapi didapatkan grafik biometri A-scan yang kurang baik pada bagian spike retina. 

Biometri kemudian diulang dengan ultrasound biometer A-scan aplanasi TOMEY 

dan didapatkan hasil panjang aksial mata kanan 23,26mm, mata kiri 23,43mm.  

Grafik A-scan baik. Perhitungan LIO dilakukan otomatis dengan formula SRK/T, 

konstanta 118.0 dan didapatkan kekuatan lensa yang dipilih  +19,5 D/ 118.0. 
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Pemeriksaan rata-rata keratometri mata kanan 44,75 dengan, k1 44,75, k2 44,75 mata 

kiri, 44,50 dengan k1 44,25, k2 45,00. Hasil pemeriksaan spekular mikroskop 

didapatkan sel endotel mata kanan 2607,3, mata kiri 2819,7. 

 

     

 

 

 

 

Gambar 1. A Scan NIDEK 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. A Scan TOMEY 
      

    Persiapan lainnya yaitu persiapan kondisi sistemik pasien. Pemeriksaan penunjang 

dilakukan dengan hasil gula darah puasa mencapai 151 dengan HbA1C 9.7 pada 

tanggal 3 Juli 2019. Pasien dikonsultasikan ke unit penyakit dalam untuk regulasi 

sistemik terlebih dahulu.  Setelah diregulasi dilakukan pemeriksaan ulang dengan 

hasil gula darah 122 dan HbA1C 7.5 pada tanggal 21 Agustus 2018. Pasien kemudian 

dijadwalkan untuk operasi dan diberikan terapi preoperatif yaitu diazepam 2x2,5 mg, 

tetes mata levofloxacin 6xOD, dan tetes mata nepafenac 4xOD. 
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     Pasien kemudian dilakukan operasi pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan teknik 

fakoemulsifikasi. Langkah awal dilakukan insisi pada bagian temporal kornea 2,75 

mm dengan kapsulektomi dengan teknik continuous curvilinier capsulorhexis (CCC), 

kemudian dilakukan implantasi LIO Rayner dengan kekuatan +19.5D, konstanta 

118.0, target refraksi emetropia yang dipasang in the bag. Cairan viskoelastik yang 

digunakan yaitu healon 5. Operasi berlangsung selama 14 menit tanpa komplikasi.  

Terapi post operatif yang diberikan antara lain tetes mata levofloksasin 6xOD, 

prednisolone asetat 6xOD, ciprofloksasin tablet 2x500mg, dan tetes mata nepafenac 

4xOD yang dilanjutkan hingga 2 minggu post operatif. 

 

     

 

Gambar 3. Lensa Intra Okular yang diimplantasikan pada pasien 

 

      Pasien kontrol 1 hari setelah operasi. Visus mata kanan 1 hari pasca operasi 

didapatkan 1,0 dengan kornea jernih dan terdapat flare/cell +1/+1 di bilik mata depan. 

Terapi post operatif tetap dilanjutkan dengan tapering off prednisolone asetat. Pasien 

kemudian kontrol kembali 1 minggu paska operasi dengan visus mata kanan 1,0, 

kornea jernih, dan peradangan sudah tenang. Prognosis pasien ini quo ad vitam ad 

bonam, quo ad functionam ad bonam, quo ad sanationam dubia ad bonam. 

III. Diskusi 

    Indikasi operasi bedah katarak kini tidak lagi berdasarkan tajam penglihatan yang 

buruk. Suatu studi pada database Belanda, Swedia, dan Malaysia menunjukan 

terdapat tren tajam penglihatan preoperatif yang lebih baik  Indikasi operasi katarak 

yang paling umum adalah keinginan pasien untuk meningkatkan tajam penglihatan 

oleh karena penurunan fungsi visual yang dirasakan mengganggu keseharian pasien.  

Indikasi lainnya yaitu indikasi medis seperti kondisi lensa yang memicu timbulnya 
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glaukoma sekunder dan dislokasi lensa. Operasi katarak juga dapat berperan dalam 

diagnostik jika kekeruhan lensa menyebabkan segmen posterior tidak dapat 

dievaluasi.
2,6

  Pada pasien ini pasien mengeluhkan penglihatan lebih buram dan silau 

selama 2 bulan. Indikasi dalam operasi bedah katarak pada pasien ini yaitu kondisi 

penurunan tajam penglihatan yang mengganggu keseharian dan aktivitas dan indikasi 

diagnostik untuk evaluasi segmen posterior terutama untuk melihat tanda-tanda 

adanya retinopati diabetika. 

     Evaluasi preoperatif meliputi kondisi okular dan kondisi umum kesehatan pasien. 

Kondisi medis yang perlu diperhatikan antara lain diabetes mellitus, penyakit jantung 

iskemik, penyakit paru obstruktif, dan kelainan hematologi. Beberapa studi 

menyarankan untuk mengontrol status gula darah terlebih dahulu sebelum operasi dan 

memberikan obat nonkortikosteroid untuk mengurangi kemungkinan terjadinya 

makular edema pascaoperasi. Pasien dengan DM kemunginan memiliki compromised 

kornea sehingga teknik operasi dengan fakoemulsifikasi memiliki outcome visual 

yang lebih baik. Teknik ini memiliki insisi yang kecil dibandingkan dengan teknik 

EKIK dan EKEK sehingga penyembuhan luka berlangsung lebih cepat. Dengan 

kondisi compromised kornea pada pasien DM, durasi operasi yang panjang dapat 

meningkatkan risiko komplikasi edema kornea.
2,7

 Pada pasien ini didapatkan riwayat 

penyakit sistemik DM II.  Telah dilakukan regulasi sistemik kontrol gula darah 

terlebih dahulu dan diberikan tetes mata nonkortikosteroid dalam persiapan 

preoperatif. Teknik operasi bedah katarak yang dipilih pada pasien ini yaitu teknik 

operasi fakoemulsifikasi dengan durasi operasi 14 menit tanpa komplikasi. Durasi 

operasi kurang dari 15 menit disertai teknik yang tepat diharapkan memberikan 

outcome post operatif yang sesuai.   

     Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pengukuran untuk menentukan kekuatan 

lensa intraokuler. Terdapat 3 faktor utama yang menentukan akurasi kekuatan LIO, 

yaitu panjang aksial, kurvatura kornea, posisi LIO di dalam mata. Pengukuran 

biometri dapat dilakukan dengan berbagai modalitas dengan prinsip optikal biometer 
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ataupun dengan ultrasound biometer. Pada katarak yang tebal, umumnya tidak dapat 

ditembus dengan modalitas optikal biometer sehingga lebih dipilih modalitas yang 

menggunakan prinsip ultrasound biometer. Grafik A-scan yang kurang baik dan 

perbedaan panjang aksial lebih dari 0,3mm pada kedua mata  merupakan indikasi 

pengulangan pengukuran biometer. 
2,4,5,8

  

    Pada pasien ini pengukuran biometri mata kanan awalnya dilakukan dengan IOL 

Master 500 tetapi tidak memberikan hasil. Pengukuran kemudian diulang dengan 

modalitas yang lainnya yaitu AL-Scan NIDEK optikal biometer dan tetap tidak 

memberikan hasil. Hal ini dikarenakan kekeruhan kapsul posterior yang cukup tebal. 

Pengukuran ulang diganti dengan ultrasound biometer NIDEK dan didapatkan hasil 

pengukuran panjang aksial, kedalaman bilik mata depan, dan ketebalan lensa. 

Pengukuran biometri kembali diulang setelah melihat grafik A-scan yang kurang 

baik. Pemeriksaan kemudian dilakukan dengan ultrasound biometer A-scan aplanasi 

TOMEY. Pada pasien ini dilakukan pengukuran biometri ulang sebanyak 3 kali 

sampai mendapatkan pengukuran biometri yang tepat.  

     Pada grafik A-scan terdapat 5 echo spike yaitu echo dari kornea, kapsul anterior 

dan posterior lensa, retina, sclera, dan orbital fat. Pengukuran panjang aksial 

memerlukan posisi probe yang tegak lurus dengan apex kornea dan makula. Posisi 

probe menunjukan alignment yang tegak lurus jika terdapat echo kornea yang tinggi, 

echo yang tinggi dari lensa bagian anterior dan posterior dengan ketinggian echo dari 

bagian anterior lensa harus lebih dari 90% bagian posterior lensa tingginya 50-75%, 

echo retina yang tinggi dengan bentuk yang langsung tegak lurus dengan tinggi lebih 

dari 75%,  echo yang tidak terlalu tinggi dari sclera, echo yang rendah yang berasal 

dari lemak orbita. Pada A-scan NIDEK pasien ini didapatkan echo retina yang tidak 

tinggi sementara seharusnya echo dari retina tinggi, menukik tajam tegak lurus. Hal 

ini dapat disebabkan beberapa hal antara lain posisi probe yang tidak tegak lurus, 

ataupun kekeruhan lensa yang menyebabkan absorbsi gelombang suara berkurang 
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sehingga spike retina dan sklera berkurang. Jika hal tersebut terjadi dapat gain dapat 

ditingkatkan.
1,2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Contoh grafik A-scan yang baik 

                                                          Dikutip dari: Hutahuruk
5
 

 

    Perbedaan 1 mm pada pengukuran panjang aksial dapat menghasilkan error sekitar 

2,35D pada mata dengan panjang aksial 23,5mm.  Pengukuran yang akurat 

merupakan hal yang sesnsial dalam mencapai hasil refraktif yang diinginkan. Pada 

beberapa studi ditemukan  biometric prediction error merupakan salah satu faktor 

penentu pasien tidak mencapai emetropia. Pengukuran dengan menggunakan aplanasi 

memiliki risiko pengukuran panjang aksial yang kurang akurat akibat penekanan 

yang berlebihan. Panjang aksial dapat menjadi lebih pendek dari yang seharusnya. 

2,5,9,10
   

    Pada pasien ini ketelitian  dalam membaca grafik A-scan dan keputusan untuk 

mengulang kembali biometri membuahkan hasil yang sesuai. Pada pengukuran 

menggunalan ultrasound biometer NIDEK didapatkan panjang aksial 22,59 mm 

sementara pada pengukuran dengan A-scan TOMEY didapatkan panjang aksial 23,26 

mm. Pada pengukuran pertama pasien ini panjang aksial lebih pendek dibandingkan 

pemeriksaan kedua. Jika pengukuran tidak diulang, terjadi perbedaan kekuatan lensa 

yaitu dari +22,0D dengan +19,5D. Perbedaan 2,5D tentunya memberikan dampak 

outcome visual yang berbeda.  

     Terdapat beberapa formula dalam menentukan kekuatan lensa antara lain, SRK/T 

Hoffer Q, Haigis, Holladay, hingga yang terbaru yaitu formula Barrett. Formula 

tersebut umumnya sudah termasuk pada alat biometri. Pada pasien ini dipilih formula 
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SRK/T yang merupakan formula yang dapat digunakan dengan rentang panjang 

aksial yang luas dalam pengukuran kekuatan lensa. Formula ini  dapat digunakan 

pada panjang aksial 22-29 mm. Pada pasien ini dipilih formula SRK/T sesuai dengan 

panjang aksial yaitu 23,36 mm. 
2,5,11

  

     Pemilihan lensa intraokular merupakan pilihan yang bergantung pada kebutuhan 

individual pasien. Terdapat 3 jenis material utama LIO yaitu polymethylmethacrylate 

(PMMA), silikon, dan akrilik. Akrilik sendiri dapat dibagi menjadi material hidrofilik 

ataupun hidrofobik. Material akrilik bersifat fleksibel dan dapat diinsersikan melalui 

insisi yang kecil. Hidrofobik akrilik memiliki risiko posterior capsule opacification 

(PCO) yang lebih rendah dibandingkan hidrofilik tetapi memiliki risiko peradangan 

yang lebih tinggi. Material silikon lebih dihindari pada pasien dengan retinopati 

diabetika seiring dengan risiko interaksi LIO silikon dengan silicone oil jika 

dilakukan operasi vitreoretina dengan menggunakan silicone oil sebagai 

tamponade
1,3,5,11

  Lensa asferis memiliki keuntungan dapat mengkompensasi efek 

aberasi dari kornea sehingga dapat memeperbaiki sensitivitas kontras. Pada pasien ini 

dipilih lensa intraokular C-Flex asferik akrilik. hidrofilik. single piece, square edge, 

dan haptik antivaulting.  

      

IV. Kesimpulan 

   Evaluasi preoperatif yang baik termasuk pengukuran biometri yang akurat serta 

teknik operasi bedah katarak tanpa adanya komplikasi memegang peranan penting 

dalam mencapai outcome visual yang baik pasca operasi bedah katarak.  
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