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TERHADAP RETINOPATI DIABETIK DI KECAMATAN 

TEMPURAN, KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA 
BARAT, INDONESIA 

Vina Karina A, Nina Ratnaningsih, R. Angga Kartiwa, Mas Rizky A. A. S 
Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo  
 

ABSTRACT� 
Introduction: Diabetic retinopathy (DR) is a major microvascular complication of diabetes. 
Increasing the level of awareness of diabetic retinopathy among individuals with diabetes 
mellitus is an important factor for early diagnosis and management of diabetic retinopathy.  
Purpose: To assess awareness of diabetic retinopathy in diabetes mellitus patients at 
Tempuran, Karawang District, West Java, Indonesia.� 
Methods: A cross-sectional study was conducted on patients with diabetes mellitus that 
undergoing first time eye examination. A closed-ended questionnaire was given to the 
respondents.  
Results: A total 57 respondents were included with mean age (±SD) was 61.05±8.074 years. 
Only 29 participants (50.88%) had awareness about diabetic retinopathy and of them 16 
(55.18%) got the information from health care professionals, 7 (24.14%) know it from family 
or friends who had diabetes, 3 (10.34%) obtained the information from mass media, and 3 
(10.34%) did not know. 40.4% of the respondents conceived that DM patients should visit an 
ophthalmologist when their vision affected, 31.6% did not know when to visit ophthalmologists, 
while 15.8% reported they had visited their ophthalmologists once a year, and 12.2% visited 
the ophthalmologist every 6 months. 
Conclusion: Awareness about diabetic retinopathy in this study was still low. This result 
suggests that there is an immediate necessity for health education to increase the awareness 
about diabetic retinopathy and the importance of regular eye examination for the early 
detection and treatment. This will decrease the burden of sight threatening complications of 
diabetic retinopathy.  
Key Words: Awareness, Diabetic retinopathy, Diabetes mellitus, Knowledge 
 
PENDAHULUAN 
     Diabetes dan kebutaan terkait 
diabetes mencapai proporsi yang 
mengkhawatirkan di negara-negara 
berkembang. Retinopati Diabetik 
(Diabetic Retinopathy/DR) merupakan 
salah satu komplikasi mikrovaskular 
yang umumnya dapat diidentifikasi dan 
paling sering  menyebabkan kebutaan 
pada pasien Diabetes Melitus (DM) 
usia 20-64 tahun, baik pada pasien DM 

tipe I maupun DM tipe 2.1 

     Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) telah memperkirakan bahwa 
jumlah orang dengan diabetes akan 
meningkat dari 171 juta orang pada 
tahun 2000 menjadi 366 juta orang 
pada tahun 2030. Indonesia menempati 
urutan terbesar kelima populasi 
diabetes onset dewasa di dunia. 
Berdasarkan data International 
Diabetes Federation (IDF), sekitar 10,2 
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juta kasus diabetes di Indonesia dengan 
prevalensi 6,7% pada tahun 2017. 
Jumlah ini tidak termasuk orang dengan 
diabetes yang tidak terdiagnosis, yang 
menyumbang hampir 50% dari total 
kasus diabetes dalam populasi. Sekitar 
satu dari empat orang dengan DM 
diperkirakan memiliki DR dan 
diperkirakan satu per tiga dari populasi 
diabetes tidak pernah menjalani 
pemeriksaan mata. Data dari 35 
penelitian berbasis populasi di seluruh 
dunia, diperkirakan prevalensi dari DR 
yaitu 34.6% pada individu dengan DM 
pada tahun 2010.1,2-4 
     Kejadian DR tidak dapat dicegah, 
namun komplikasi yang menyebabkan 
kebutaan dapat dikurangi dengan 
deteksi dini dan intervensi yang tepat 
waktu. Kebutuhan akan tingkat 
kesadaran yang tinggi mengenai faktor-
faktor risiko dan komplikasi DR 
merupakan tantangan utama bagi 
penyedia layanan kesehatan di 
Indonesia. Kesadaran dan pengetahuan 
masyarakat akan penyakit diperlukan 
agar mendorong perilaku masyarakat 
untuk mencari sarana kesehatan dan 
melakukan pemeriksaan mata, dengan 
demikian mengurangi beban sosial 
penyakit.1-4 
     Penelitian ini bertujuan mengetahui 
gambaran pengetahuan individu 
dengan DM tentang DR, yang 
menjalani pemeriksaan okular untuk 
pertama kalinya di 2 Puskesmas 
(Lemahduhur dan Tempuran) di 
Kecamatan Tempuran, Kabupaten 
Karawang, Jawa Barat, terintegrasi 
dengan program Pengabdian Pada 
Masyarakat (PPM) sebagai revitalisasi 
Bumi Walagri Universitas Padjadjaran. 
 

SUBYEK DAN METODE 
     Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional deskriptif dengan 
pengambilan data dilakukan secara 
cross-sectional. Sampel diambil secara 
konsekutif pada kegiatan Program 
Penanggulangan Penyakit Kronis 
(PROLANIS), di Puskesmas 
Lemahduhur dan Puskesmas 
Tempuran, Kecamatan Tempuran, 
Kabupaten Karawang. 5-7  
     Kecamatan Tempuran, Kabupaten 
Karawang, Jawa Barat, mempunyai 
jumlah penduduk 63.516 orang, dengan 
jenis kelamin laki-laki 30.929 orang 
dan perempuan 30.368 orang. Sebagian 
besar penduduk berprofesi sebagai 
petani, ibu rumah tangga, dan 
pedagang. Kecamatan Tempuran 
mempunyai 2 Puskesmas, Puskesmas 
Tempuran dan Puskesmas Lemahduhur 
dengan cakupan wilayah kerja 9 desa 
dan 5 desa.  
     Pengambilan data dilakukan pada 
tanggal 13 September 2018 di 
Puskesmas Lemahduhur dan 6 Oktober 
2018 di Puskesmas Tempuran. Kriteria 
inklusi yaitu pasien dengan diagnosis 
DM yang teregistrasi di Puskesmas 
Lemahduhur dan Tempuran. Pasien 
yang mengalami hambatan dalam 
komunikasi dan tidak bersedia ikut 
serta dalam penelitian dieksklusikan 
dari penelitian. 
 
Definisi Operasional 
     Kesadaran adalah mendengar atau 
mengetahui tentang suatu masalah atau 
penyakit, sedangkan pengetahuan 
adalah memahami penyebab atau 
tatalaksana suatu penyakit, dalam hal 
ini DM. Pengetahuan pasien 
digambarkan dalam 2 kategori; tahu 
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dan tidak tahu, dan ditampilkan dalam 
bentuk persentase. Pertanyaan untuk 
menilai pengetahuan mencakup 
etiologi, dampak, faktor risiko, dan 
tatalaksana DR. Responden diminta 
untuk memilih jawaban atas pertanyaan 
yang diberikan. Durasi DM 
didefinisikan sebagai waktu sejak 
pasien didiagnosa DM oleh dokter yang 
tertulis pada lembar rekam medis 
pasien.  
 
Instrumen Penelitian 
     Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner yang terdiri dari 3 bagian 
yaitu data sosiodemografi, pemeriksaan 
klinis, dan pengetahuan mengenai DR. 
Pertanyaan mengenai pengetahuan 
tentang DR bersumber dari Community 
Eye Health Journal, studi tentang 
kesadaran dan pengetahuan DR. 
Kuesioner tersebut diterjemahkan ke 
dalam Bahasa Indonesia oleh 
penerjemah berlisensi dan dilakukan uji 
coba pada 25 pasien di Poliklinik 
Rumah Sakit Mata Cicendo. 
Pertanyaan yang tidak dimengerti oleh 
responden selanjutnya dimodifikasi dan 
dilakukan uji coba ulang pada 15 
responden yang lain. Kuesinoner 
digunakan dengan proses wawancara 
dan disampaikan dalam bahasa lokal. 
Pewawancara terdiri dari residen ilmu 
kesehatan mata dan mahasiswa 
kedokteran. 8,9,19 
 

1. Data Sosio-demografi Responden 
Nama :  
Usia :  
Jenis kelamin : L / P  
Alamat :  
Puskesmas :  
Status marital: (mohon pilih salah satu) 

o Menikah 
o Belum menikah 
o Janda/Duda 
o Lain-lain:  

Agama : (mohon pilih salah satu) 
o Islam 
o Kristen 
o Katolik 
o Buddha 
o Hindu 
o Lain-lain:  

Pekerjaan : (mohon pilih salah satu) 
o Tidak bekerja 
o Pelajar/mahasiswa 
o Petani 
o Pedagang/wiraswasta 
o PNS 
o TNI/Polri 
o Ibu Rumah Tangga 
o Lain-lain:  

Pendapatan keluarga dalam sebulan: 
(mohon pilih salah satu) 
o < Rp 1.554.360,- 
o ³ Rp 1.554.360,- 

Pendidikan terakhir : (mohon pilih salah 
satu) 
o Tidak sekolah 
o SD 
o SMP 
o SMA 
o D3/S1 
o Lain-lain :  

Apakah Anda menderita kencing manis? 
Sudah berapa lama? (mohon pilih salah 
satu) 
o Ya 
o Tidak 
o Tidak tahu 
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2. Pemeriksaan Klinis 

 
3. Kuesioner untuk menilai 
awareness 

No. Pertanyaan 
1 Apakah Anda pernah mendengar 

tentang retinopati diabetik (gangguan 
mata yang berhubungan dengan 
diabetes melitus)? 
A. Ya 
B. Tidak 

2 
 
 

Apakah Anda tahu bahwa diabetes 
melitus dapat mempengaruhi mata 
Anda? 
A. Ya 
B. Tidak 

3 
 
 

Menurut anda, apakah orang dengan 
diabetes yang terkontrol dapat 
memiliki komplikasi pada mata? 
A. Ya 
B. Tidak 

4 
 

Kapan waktu yang tepat untuk 
mengunjungi dokter mata? 

 A. Ketika kadar gula darah terkontrol 
dengan baik 
B. Ketika kadar gula darah tidak 
terkontrol dengan baik 

5 
 
 
 
 

Bagaimana Anda mendapatkan 
informasi tentang retinopati diabetik? 
A. Dokter / perawat / dokter spesialis 
mata 
B. Televisi / surat kabar / radio / 
internet 
C. Anggota keluarga / teman / kerabat 
dengan diabetes 
D. Tidak tahu 

6 
 
 
 
 

Seberapa sering Anda harus 
memeriksakan mata Anda? 
A. Satu tahun sekali 
B. Setiap 6 bulan 
C. Hanya pada saat penglihatan 
terganggu 
D. Tidak tahu 

7 
 
 
 
 

Apa sajakah pilihan tatalaksana yang 
dapat dilakukan pada retinopati 
diabetik? 
A. Kontrol diabetes yang baik 
B. Laser 
C. Operasi 
D. Tidak tahu 

8 
 
 

Apa alasan kunjungan Anda ke 
dokter mata untuk menjalani skrining 
retinopati diabetik? 
A. Atas rujukan dokter 
B. Kesadaran diri sendiri 

Pemeriksaan umum Hasil 
Tekanan darah  
Gula darah sewaktu  
Pemeriksaan mata OD OS 
Visus dasar     
Segmen anterior     
Segmen posterior     
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Prosedur Penelitian 
     Pengambilan data demografis 
mengenai usia, jenis kelamin, riwayat 
DM, durasi DM, pendidikan, dan 
pekerjaan, dicatat secara lengkap. 
Seluruh pasien dilakukan 
pemeriksaan awal tekanan darah, gula 
darah sewaktu yang diukur dengan 
alat Accu-Check Blood Glucose 
Meter. Tajam penglihatan dievaluasi 
dengan snellen chart pada jarak 6 
meter. Pemeriksaan segmen anterior 
okular dilakukan  dengan 
menggunakan loupe dan torch. 
Pemeriksaan segmen posterior 
dilakukan dengan menggunakan foto 
fundus stereoskopis 2-lapang 
pandang (sentrasi makula dan sentrasi 
papil) dengan alat Smartscope Pro 
Portable Fundus Camera (Optomed, 
Oulu, Finland). Foto fundus 
dilakukan oleh oftalmik fotografer 
terlatih setelah pupil dilatasi dengan 
pemberian midriatika tetes mata 
tropicamide 1%. 
 
Pengolahan Data 
     Data diolah dengan program 
Microsoft Excel Office 2013 dan IBM 
SPSS Statistics for Windows version 
24.0. Data deskriptif tentang 
karakteristik partisipan 
dipresentasikan dalam bentuk tabel 
frekuensi, persentase dan diagram. 
 
HASIL 
     Dari 69 pasien dengan DM yang 
memenuhi kriteria inklusi, terdapat 
57 pasien yang masuk dalam sampel 
penelitian ini, terdiri dari 19 orang 
laki-laki (33.33%) dan 38 orang 
perempuan (66.67%). Rerata usia 
responden yaitu 61.05±8.074 tahun. 
Data sosiodemografis responden 
tercantum dalam Tabel 1.  
 

 
Tabel 1. Data sosiodemografis 
responden 

Karakteristik responden  
Total = 57 (100%) 

n (%) 

Usia  
Mean±SD 61.05±8.074 
40 – 49 tahun 5 (8.77%) 
50 – 59 tahun 20 (35.08%) 
60 – 69 tahun 23 (40.35%) 
>70 tahun 9 (15.79%) 

Jenis kelamin  
Laki-laki 19 (33.33%) 
Perempuan 38 (66.67%) 

Status marital  
Menikah 46 (80.70%) 
Belum menikah 0 (0%) 
Janda/Duda 11 (19.30%) 

Pekerjaan  
Tidak bekerja 5 (8.77%) 
Petani 19 (33.33%) 
Buruh bangunan 1 (1.75%) 
Pedagang/wiraswasta 8 (14.03%) 
PNS/TNI/POLRI 1 (1.75%) 
Pensiunan 1 (1.75%) 
IRT 20 (35.09%) 
Lain-lain 2 (3.5%) 

Pendapatan per bulan  
<Rp 1.554.360,- 42 (73.68%) 
≥Rp 1.554.360,- 15 (26.32%) 

Tingkat pendidikan  
Tidak Sekolah 14 (24.56%) 
SD 38 (66.67%) 
SMP 3 (5.26%) 
SMA 0 (0.0%) 
Perguruan Tinggi 2 (3.51%) 

 
     Dari seluruh responden, 37 
(64.9%) memiliki durasi DM kurang 
dari 5 tahun. Sebesar 11 responden 
(19.29%) termasuk dalam kategori 
kebutaan menurut World Health 
Organization, yaitu tajam penglihatan 
pada mata dengan penglihatan terbaik 
kurang dari 3/60. Dari 114 mata, 59 
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mata (51.75%) memiliki tanda DR 
pada pemeriksaan foto fundus. 
Karakteristik klinis responden 
lainnya sebagaimana tercantum pada 
Tabel 2.  
Tabel 2. Karakteristik klinis 
responden 

Karakteristik 
responden 

n (%) 

GDS  
< 200mg/dL 30 (52.6%) 
> 200mg/dL 27 (47.4%) 

Durasi DM (medical 
record) 

 

<5 tahun 37 (64.9%) 
>5 tahun 5 (8.8%) 
Baru diketahui 15 (26.3%) 

Durasi DM 
(wawancara) 

 

<5 tahun 32 (56.1%) 
>5 tahun 4 (7%) 
Baru diketahui 21 (36.9%) 

Tajam penglihatan 
terbaik 

 

≥6/18 21 (36.85%) 
<6/18 - >6/60 18 (31.58%) 
6/60 - 3/60 7 (12.28%) 
<3/60 11 (19.29%) 

Mata yang 
terpengaruh DR 

 

Non-VTDR 56 (94.9%) 
VTDR 3 (5.1%) 

Penyebab kebutaan  
Katarak matur  
Keratopati  
Atrofi papil 

 
5 (4.81%) 
1 (0.96%) 
1 (0.96%) 

Penyebab gangguan 
penglihatan 

 

Pterygium 8 (7.69%) 
Sikatriks kornea 2 (1.92%) 
Fibrosis subretina 1 (0.96%) 

 
     Dari 57 responden, 29 (50.88%) 
mengetahui bahwa DM bisa 
mempengaruhi penglihatan. Di antara 
29 responden, 10 (34.48%) responden 
memiliki tanda-tanda DR  pada foto 
fundusnya. 61.4% responden 
berpendapat bahwa DR  tidak akan 

terjadi jika diabetes terkontrol dengan 
baik, sementara 38.6% responden 
berpikir bahwa DR dapat terjadi 
sekalipun dengan mengontrol 
diabetes secara ketat. 40 (70.18%) 
responden berpendapat bahwa 
mereka harus mengunjungi dokter 
mata hanya ketika gula darah mereka 
tidak terkontrol. Sedangkan 29.82% 
(17) responden berpendapat bahwa 
mereka harus memeriksakan mata 
bahkan ketika gula darah mereka 
terkontrol. 
     Untuk sumber informasi pada 29 
responden yang mengetahui tentang 
DR dapat dilihat pada tabel 3.  
 
Tabel 3. Sumber informasi pada 29 
responden yang sadar tentang DR 
 

Sumber informasi Jumlah Persentase 
(%) 

Tenaga kesehatan  16 55.18 
Keluarga dan kerabat 7 24.14 
Media massa 3 10.34 
Tidak tahu 3 10.34 

 
     Tabel 4 menggambarkan 
pengetahuan responden mengenai 
pemeriksaan reguler mata yang 
sebaiknya dilakukan pada pasien DM.  
 
Tabel 4. Pengetahuan tentang 
pemeriksaan reguler mata 

 
     Pengetahuan responden tentang 
pilihan tatalaksana pada DR dapat 
dilihat seperti pada Tabel 5.  
 

 Jumlah Persentase 
(%) 

Saat terdapat masalah 
penglihatan  

23 40.4 

Tidak tahu 18 31.6 
Setiap tahun 9 15.8 
Setiap 6 bulan 7 12.2 
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Tabel 5. Pengetahuan tentang 
pilihan tatalaksana DR 

      
     37 (64.91%) responden datang 
untuk pemeriksaan mata pertama kali 
setelah saran dokter, dan 20 (35.09%) 
responden datang atas 
kesadaran/kemauan sendiri, yang 
dirangkum dalam diagram 1.  

 
Diagram 1. Kunjungan ke dokter mata 
 
DISKUSI 
     Retinopati diabetik (DR) 
merupakan komplikasi mikrovaskular 
pada DM tipe 1 dan 2. DR  terjadi 
pada hampir seluruh penderita DM 
tipe 1 dan 77% pada DM tipe 2 yang 
telah menderita DM 20 tahun. 
American Academy of 
Ophthalmology merekomendasikan 
penderita DM tipe 1 untuk melakukan 
pemeriksaan oftalmologis sejak 5 
tahun terdiagnosis, dan pada saat 
pertama terdiagnosis pada DM tipe 
2.11,12 

     Deteksi dini dan terapi adekuat 
merupakan hal penting untuk 
mencegah kebutaan akibat DR. 
Strategi penapisan merupakan 
tindakan pencegahan yang sangat 
efektif karena penderita DR dapat 
dideteksi dan didiagnosis lebih awal. 
Penapisan dilakukan dengan 

pemeriksaan berkala segmen 
posterior dengan menggunakan foto 
fundus maupun funduskopi indirek. 
Deteksi dini memungkinkan pasien 
memperoleh terapi seawal mungkin. 
Selain itu, kontrol gula darah yang 
adekuat juga sangat penting dalam 
mencegah progresivitas DR. Tingkat 
kesadaran dan pengetahuan 
masyarakat berpengaruh terhadap 
status kesehatan. Kurangnya 
kesadaran dan pengetahuan tentang 
DR mengarah pada rendahnya 
perilaku mencari fasilitas kesehatan 
sehingga pasien baru mencari fasilitas 
kesehatan setelah terjadi kerusakan 
lanjut.13 

     Data demografis menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden 
berprofesi sebagai ibu rumah tangga 
(35.09%), petani (33.33%), dan 
pedagang (14.03%). Tingkat 
pendidikan terakhir mayoritas 
responden adalah  lulusan SD, yaitu 
sebanyak 66.67%. Tingkat 
pendapatan 73.68% responden berada 
di bawah Upah Minimum Provinsi 
(UMP) Jawa Barat tahun 2018 
sebesar Rp 1.554.360,-. Tingkat 
sosioekonomi dan pendidikan 
responden ini dapat mempengaruhi 
tingkat kesadaran dan pengetahuan 
pasien DM terhadap DR. Individu 
dengan status ekonomi yang baik 
memiliki akses terhadap pelayanan 
kesehatan yang lebih mudah dan 
kemampuan untuk melakukan 
pemeriksaan mata dan pengobatan 
yang berkelanjutan.10 

     Tingkat kesadaran dan 
pengetahuan pasien DM tentang DR 
di wilayah Kecamatan Tempuran, 
Kabupaten Karawang pada studi ini 
yaitu sebanyak 50.88% responden 
mengetahui bahwa DM dapat 
mempengaruhi penglihatan. Hasil ini 

atas rujukan dokter
kesadaran diri sendiri

 Jumlah Persentase (%) 
Tidak tahu 36 63.16 
Kontrol DM 21 36.84 
Laser  0 0 
Operasi  0 0 

64.91% 

35.09% 
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hampir sama dengan studi yang 
dilakukan oleh Manu et al pada tahun 
2018 yaitu sebesar 58.7% responden 
menyadari bahwa DM dapat 
menyebabkan gangguan pada mata. 
Sedangkan penelitian lain yang 
dilakukan Bakkar A et al di Yordania 
pada tahun 2017 menunjukkan hasil 
yang lebih tinggi, yaitu 88.2% 
responden menyadari bahwa DM 
dapat menyebabkan gangguan pada 
mata. Pada studi tersebut dikatakan 
bahwa di Yordania terdapat program 
nasional untuk pelayanan kesehatan 
mata dan pedoman rujukan mengenai 
manajemen DM dan DR untuk 
pelayanan kesehatan primer. Pasien 
dirujuk untuk pemeriksaan mata pada 
saat yang sama ketika pasien 
didiagnosis DM. Ini menjelaskan 
tingginya tingkat kesadaran DR yang 
ditemukan dalam penelitian di 
Yordania. Hal ini menggambarkan 
perlunya mengadopsi strategi edukasi 
kesehatan tentang DM dan 
komplikasinya yang dapat 
diimplementasikan pada tingkat 
pelayanan kesehatan primer, 
sekunder, dan tersier. Kesadaran 
tentang kontrol DM dan komplikasi 
harus dipahami tidak hanya oleh 
pasien DM tetapi juga oleh seluruh 
anggota keluarga agar dapat 
memotivasi pasien dalam 
memperoleh terapi dini.10,13-16 

     Lebih dari setengah responden 
yang terlibat dalam penelitian ini 
(61.4%) berpendapat bahwa orang 
dengan diabetes terkontrol tidak akan 
memiliki komplikasi DR. 40 
(70.18%) responden berpendapat 
harus mengunjungi dokter mata 
hanya ketika gula darah mereka tidak 
terkontrol dengan baik. Sementara 
29.82% responden sadar bahwa 
mereka harus memeriksakan mata 

meskipun kontrol gula darahnya baik. 
Hasil ini lebih rendah dibandingkan 
dengan penelitian yang dilakukan di 
India Selatan yang menunjukkan 
50.8% pasien tahu pentingnya 
pemeriksaan mata secara teratur.9 

     Sumber informasi utama tentang 
DR dalam sampel penelitian ini 
adalah tenaga kesehatan (55.17%), 
diikuti oleh keluarga yang menderita 
DM 24.14%), kemudian media massa 
(10.34%). Hasil ini konsisten dengan 
beberapa penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Bakkar et al dan Al-
Khawaldeh et al yang menunjukkan 
bahwa dokter adalah sumber utama 
informasi tentang DR, yang 
menekankan peran penting dokter 
pelayanan kesehatan primer dalam 
meningkatkan kesadaran akan 
DR.9,16,17 
     Penelitian ini menunjukkan bahwa 
64.91% responden datang untuk 
pemeriksaan mata pertama kali 
setelah mendapatkan saran/rujukan 
dari dokter, sedangkan 35.09% 
responden datang atas kemauan 
sendiri. Pada penelitian yang 
dilakukan di Yordania oleh Bakkar et 
al menunjukkan hasil sebesar 59.5% 
responden mengaku datang ke 
oftalmologis untuk pemeriksaan mata 
pertama kali atas rujukan dari dokter 
umum. Hal ini dapat dijadikan 
strategi yang dapat diadopsi oleh 
dokter umum, agar segera merujuk 
pasien dengan diagnosis DM ke 
oftalmologis untuk dilakukan 
pemeriksaan/penapisan mata awal.16 

     Mengingat fakta bahwa 
komplikasi DR menjadi lebih parah 
dengan durasi diabetes yang 
berkepanjangan, sangat penting 
bahwa edukasi dan sosialisasi 
mengenai kesadaran DR harus 
dilakukan oleh tenaga medis pada 
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tahap awal DM. Pada penelitian ini, 
dari seluruh responden, 37 (64.9%) 
memiliki durasi DM kurang dari 5 
tahun. Studi yang dilakukan oleh 
Manu et al tahun 2018 memiliki 
angka sebesar 52% responden 
menderita DM di bawah 5 tahun. Hal 
ini mungkin disebabkan kurangnya 
kesadaran pasien terhadap penyakit 
sistemiknya, dalam hal ini DM, 
sampai akhirnya mengalami keluhan 
pada matanya.13,16 
     Edukasi mengenai DR sangat 
penting dalam mendeteksi komplikasi 
DR pada pasien dengan DM secara 
dini. Penyebaran informasi dapat 
melalui media televisi, surat kabar, 
poster di rumah sakit dan pusat 
kesehatan lainnya karena akan 
memotivasi dan mendorong pasien 
diabetes untuk menjalani penapisan 
dan pemeriksaan mata yang tepat 
waktu. Prevalensi DR dapat 
diturunkan dengan cara 
mengembangkan jalur kesehatan dan 
sosial terpadu, edukasi lebih lanjut 
dan menjalin komunikasi yang lebih 
baik dari berbagai pihak yang 
terkait.17,18 

     Keterbatasan dalam penelitian ini 
adalah sampel merupakan total 
population sampling, yaitu seluruh 
pasien yang teregistrasi di Puskesmas 
Lemahduhur dan Tempuran pada 
kegiatan PROLANIS, sehingga lebih 
sulit untuk mengumpulkan data yang 
lengkap dan seragam.  
     Penelitian selanjutnya disarankan 
untuk dilakukan pada populasi 
dengan sampel yang lebih besar, 
pencatatan dan pengukuran data 
lengkap untuk menganalisis faktor 
risiko maupun prevalensi individu 
yang berkaitan dengan DM dan DR.  
 
 

SIMPULAN  
     Studi ini menunjukkan bahwa 
meskipun setengah dari responden 
mengetahui tentang gangguan pada 
mata akibat DM, namun tingkat 
kesadaran responden tentang 
pentingnya pemeriksaan/penapisan 
awal mata masih cukup rendah. Hal 
ini menunjukkan bahwa sebagai 
langkah awal, dibutuhkan usaha 
untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran tentang DM, komplikasi 
DM yang berpotensi mengancam 
penglihatan, dan pilihan tatalaksana 
komplikasi. Meningkatnya kesadaran 
dan pengetahuan tentang DM akan 
memberikan pemahaman yang lebih 
baik tentang proses penyakit dan juga 
pentingnya pemeriksaan mata secara 
teratur untuk deteksi dini dan 
pengobatan. Dengan demikian dapat 
mengurangi komplikasi DR yang 
mengancam penglihatan.  Penelitian 
lanjutan mungkin diperlukan untuk 
menganalisis faktor risiko dan 
prevalensi individu dengan DR.  
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