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I. Pendahuluan 

     Pada saat ini tindakan implantasi lensa intraokular (LIO) merupakan salah satu 

tindakan yang sudah banyak dilakukan sebagai alternatif penanganan kelainan refraksi. 

Rehabilitasi pasien dengan keadaan afakia dilakukan penggunaan kacamata lensa tebal 

maupun lensa kontak. Penggunaan kacamata lensa tebal dikeluhkan pasien karena 

adanya perbedaan ukuran benda saat pemakaian kacamata atau tidak menggunakan 

kacamata (image jump) atau hanya karena permasalahan kosmetik. Penggunaan lensa 

kontak dapat menguragi keluhan-keluhan yang ditimbulkan dari pemakain kacamata 

lensa tebal, tetapi terdapat efek samping dalam penggunaan lensa kontak, seperti lebih 

mudah terjadinya infeksi dan efek mata menjadi cenderung lebih kering.1,2,3  

     Alternatif lain penanganan kelainan refraksi yang tinggi dapat dilakukannya 

implantasi LIO. Perhitungan kekuatan lensa intraokular yang tepat merupakan hal yang 

penting. Hasil optimal pasca implantasi LIO membutuhkan hasil biometri preoperatif 

dan formula kalkulasi kekuatan LIO yang akurat. Terdapat beberapa komponen yang 

perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil biometri yang tepat antara lain, panjang 

aksial  dan kekuatan kornea. Formula kalkulasi kekuatan LIO sudah mengalami 

perkembangan yang masing-masing memiliki kelebihan pada kondisi tertentu.3,4 Sari 

kepustakaan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai formula kalkulasi kekuatan LIO 

agar dapat diterapkan sehingga menghasilkan perhitungan kekuatan LIO yang akurat. 

 

II. Pengukuran kekuatan lensa intraokular  

    Kekuatan LIO dapat didapatkan dari pengukuran biometri. Komponen utama dalam 

perhitungan kekuatan lensa intraokular antara lain, pengukuran biometri yang 

didapatkan dari hasil pengukuran panjang aksial, nilai keratometeri, dan estimated lens 

position (ELP).2,3,4 

 

2.1 Panjang Aksial 

     Panjang aksial merupakan faktor yang paling penting dalam pengukuran biometri. 

Kesalahan dalam pengukuran panjang aksial sebesar 1 mm dapat menyebabkan 
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gangguan refraksi sebesar 2.35 D pada panjang aksial 23.5 mm. Kesalahan pengukuran 

panjang aksial pada mata dengan panjang aksial yang panjang menyebabkan perbedaan 

kekuatan lensa sebesar 1.75 D/mm pada mata dengan panjang aksial 30 mm, tetapi 

akan meningkat sebesar 3.75 D/mm pada mata dengan panjang aksial 20 mm.2,4 

 

2.1.1 Pengukuran Panjang Aksial Menggunakan Gelombang Ultrasonik 

     Pengukuran panjang aksial dengan ultrasonik dapat menggunakan A-scan 

ultrasonography. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan gelombang 

suara yang diukur dari kornea hingga retina. Rata-rata kecepatan yang melalui mata 

dengan keadaan afakia pada panjang aksial normal adalah 1555 m/s. Kecepatan suara 

pada mata dengan panjang aksial pendek (20 mm) adalah 1560 m/s dan 1550 m/s pada 

mata dengan panjang aksial yang panjang (30 mm).2,5 

 

2.1.2 Pengukuran Panjang Aksial secara Optikal 

     Cara lain dalam pengukuran panjang aksial diperkenalkan pada tahun 1990 yaitu 

dengan menggunakan IOLMaster (Zeiss-Meditec, Jena, Jerman). Pada tahun 2008, 

diperkenalkan alat pengukur panjang aksial lain yaitu Lenstar LS900 (Haag-Streit, 

Koniz, Switzerland). Alat pengukur panjang aksial ini menggunakan cahaya 

inframerah untuk mencapai retina. Teknik ini tidak kontak dengan bola mata, sehingga 

artefak kornea karena kompresi tidak terdeteksi. Dibandingkan dengan ultrasonografi, 

Teknik ini lebih akurat dalam pengukuran panjang aksial.2,3,5 

 

Gambar 1. IOLMaster sebagai Alat Pengukuran Panjang Aksial2 



3 
 

 

 

2.2 Nilai Keratometri 

     Sistem optik pertama adalah kornea. Nilai keratometri diukur dalam dioptri (D) dan 

merupakan komponen penting dalam perhitungan kekuatan lensa intraokular karena 

kornea merupakan sistem optik pertama pada mata. Kesalahan sebesar 1.0 D pada 

pengukuran keratometry mengakibatkan kesalahan sebesar 1.0 D gangguan refraksi. 

Pengukuran kekuatan kornea dapat menggunakan manual keratometri atau 

pentacam.2,3,5  

 

Gambar 2. A. Keratometri Manual B. Oculus Pentacam2 

 

2.3 Estimated lens position  

     Faktor ini pada awalnya disebut dengan anterior chamber depth (ACD) karena LIO 

pada awalnya ditempatkan di depan iris, pada kamera okuli anterior. Terminologi 

terbaru adalah estimated lens position (ELP) oleh Holladay. ACD didefinisikan sebagai 

jarak aksial antara dua lensa (kornea dan lensa atau LIO), atau jarak dari permukaan 

anterior kornea sampai dengan estimated principal plane dari LIO.3,5,6 

     Posisi LIO sempat dianggap yang paling tidak begitu penting dari tiga variabel 

sebagai penyebab dari kesalahan perhitungan kekuatan LIO, namun Hoffer (1998) 

mendapatkan pasien post operasi hari pertama LIO pasien dengan ACD yang dangkal 

dan myopia, setelah 3 hari kamera okuli anterior menjadi lebih dalam 2,0 mm dan 

kelainan refraksinya menjadi plano sehingga faktor ini dianggap penting secara 

klinis.2,5,6    
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III. Formula Kekuatan LIO 

     Formula kalkulasi kekuatan LIO terbagi menjadi beberapa klasifikasi sesuai dengan 

generasi penemuannya yaitu generasi pertama, generasi kedua, dan seterusnya. 

Klasifikasi lain membagi menjadi dua tipe berdasarkan prinsip dasar perumusannya 

yaitu formula teoretik yang dirumuskan dari prinsip optik vergensi, contohnya seperti 

formula generasi awal, kemudian formula Holladay, Haigis, Hoffer, dan Barret 

Universal. Tipe kedua disebut dengan formula empirik atau formula regresi karena 

dirumuskan dari analisis statistik regresi dan didapatkan suatu relasi matematikal 

antara kurvatura kornea, panjang aksial, dn kekuatan LIO contohnya formula SRK.3,7  

 

3.1 Generasi 

     Perhitungan kekuatan LIO pertama kali dipublikasikan oleh Fyodorov pada tahun 

1967. Formula kekuatan LIO generasi pertama antara lain Binkhorst dan SRK I. Pada 

formula perhitungan kekuatan LIO generasi ke dua terdiri dari formula Binkhorst dan 

SRK II. Sejak 1990, secara global, generasi ke tiga dari rumus pengukuran kekuatan 

lensa seperti Hoffer Q, Holladay, dan SRK/T yang telah memperhitungkan panjang 

aksial, kekuatan kornea, dan ELP. Saat ini muncul perkembangan terbaru dari formula 

kekuatan LIO generasi ke empat yaitu Haigis dan Barret Universal II.3,8 

 

3.2 Perbandingan Akurasi Formula Kekuatan LIO 

     Beberapa studi memberikan hasil bahwa formula Hoffer Q merupakan formula yang 

paling akurat untuk mata dengan panjang aksial yang kurang dari 24.5 mm. Pada studi 

ini pun ditemukan formula Holladay I untuk mata dengan panjang aksial 24.5 hingga 

26.00 mm. Formula SRK/T memberikan hasil yang baik untuk mata dengan panjang 

aksial lebih dari 26.00 mm.2,9 

     Melles, dkk (2017) melalukan studi yang membandingkan akurasi dari beberapa 

formula kalkulasi kekuatan lensa intraokular. Formula yang digunakan adalah Barret 

Universal II, Haigis, Hoffer Q, Holladay 1, Holladay 2, Olsen, dan SRK/T yang 

membandingkan prediksi terhadap hasil refraksi pasca operasi. Studi ini membagi 
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subjek penelitian menjadi tiga yaitu, subjek dengan panjang aksial pendek (<22.5 mm), 

panjang aksial sedang (22.5-25.00 mm), dan panjang aksial panjang (>25.5 mm). Studi 

ini menunjukkan bahwa formula Barret Universal II lebih baik dibandingkan formula 

lainnya dalam perhitungan kekuatan LIO pada bola mata yang panjang. Aristodemou, 

dkk melakukan suatu studi yang menganalisis formula Hoffer Q, Holladay I, SRK/T. 

Studi  ini dilakukan pada 8108 mata dan didapatkan hasil bahwa formula Hoffer Q 

merupakan formula yang terbaik untuk pada pasien dengan panjang aksial dibawah 

21.00 mm. Pada studi ini didapatkan juga formula Holladay 1 pada panjang aksial 

23.00 sampai 26.00 mm, dan SRK/T pada panjang aksial yang lebih dari 26.00 mm.10,11 

           National Institute of Health Care Excellence (NICE) merekomendasikan pada 

pasien dengna panjang aksial kurang dari 22.00 mm, menggunakan formula Haigis atau 

Hoffer Q. Pasien dengan panjang aksial 22.00 sampai 26.00 mm, menggunakan 

formula Barret Universal II bila memiliki alat biometri yang sudah terpasang formula 

tersebut atau apabila tidak ada, dapat menggunakan formula SRK/T. Pasien dengan 

panjang aksial lebih dari 26.00 mm, menggunakan formula Haigis atau SRK/T.13  

  

IV. Simpulan 

     Akurasi dari perhitungan kekuatan lensa intraokular (LIO) memerlukan perhitungan 

biometri preoperatif dan formula kalkulasi kekuatan lensa intraokular (LIO) yang tepat. 

Pengukuran biometri berdasarkan panjang aksial, nilai keratometri dan estimated lens 

position (ELP). Formula kekuatan LIO yang digunakan tergantung pada keadaan 

masing-masing pasien, terutama dalam hal panjang aksial bola mata. Pemakaian 

formula dianjurkan untuk menggunakan formula dengan generasi terbaru seperti 

formula Hoffer Q, SRK/T, Holladay 2, atau formula terbaru yaitu formula Barret 

Universal II. Menurut hasil beberapa studi, ditemukan bahwa formula Barrett 

Universal II merupakan formula yang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi 

dibanding formula lainnya. 



DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Chiu B. Joshua A. Young. Correction of Refractive Error Dalam: Yanoff M, 

Duker JS, editor. Ophthalmology. Edisi Kelima. New York: Mosby; 2019. hlm 

48-55. 
2. Cantor LB, Rapuano CJ, Cioffi GA. Intraocular Lenses. Dalam: American 

Academy of Ophthalmology. Basic clinical science course section 3: Clinical 

Optics. San Fransisco: American Academy of Opthalmology: 2018. hlm. 195̶ 
216 

3. Hoffer KJ. Intraocular Lens Power Calculation. Dalam: Steinert RF, editor. 

Cataract Surgery. Edisi Ketiga. Elsevier; 2010. hlm. 33-53. 

4. Cantor LB, Rapuano CJ, Cioffi GA. Surgery for Cataract. Dalam: American 

Academy of Ophthalmology. Basic clinical science course section 6: Lens and 

Cataract. San Fransisco: American Academy of Opthalmology: 2018. hlm. 134-

7. 

5. Shajari M, Cremonese C., Petermann K., et al. Comparison of Axial Length, 

Corneal Curvature, and Anterior Chamber Depth Measurements of 2 Recently 

Introduced Devices to a Known Biometer. American Journal of 

Ophthalmology; 2017. hlm 58-64. 

6. Yildiz A, Comez A. Accuracy of Intraocular Lens Power Calculation Formulae. 

Int J Ophthalmic Pathol 8:1; 2019. 

7. Hoffer KJ, Savini G. IOL Power. Asia-Pac J Ophthalmol: 2017;6:330–331. 

8. Amro, M., Chanbour, W., Arej, N., et al. Third and Fourth Generation Formulas 

for Intraocular Lens Power Calculation Before and After Phakic Intraocular 

Lens Insertion In High Myopia. Journal of Cataract & Refractive Su J Cataract 

Refract Surg. 2018. 

9. Asena BS. Visual and Refractive Outcomes, Spectacle Independence, and 

Visual Disturbances After Cataract or Refractive Lens Exchange Surgery: 

Comparison of 2 Trifocal Intraocular Lenses. J Cataract Refract Surg. 2019. 

hlm 1539-46. 

10. Melles RB, Holladay JT, Chang WJ. Accuracy of Intraocular Lens Calculation 

Formulas. Ophthalmology. 2018 Feb;125(2):169–78. 

11. Voytsekhivskyy, Oleksiy V. Development and Clinical Accuracy of a New 

Intraocular Lens Power Formula (VRF) Compared to Other Formulas. 

American Journal of Ophthalmology; 2017. 
12. National Institute for Health and Care Excellence. Cataract in Adults: 

Management. UK: National Institute for Health and Care Excellence; 2017. Hal 

8-9. 

 


