
1 
 

HUBUNGAN KETEBALAN LAPISAN SEL GANGLION DAN 

RETINA NERVE FIBER LAYER DENGAN SENSITIVITAS KONTRAS 

PADA PENDERITA DIABETES MELITUS 

TANPA RETINOPATI DIABETIK 

 
Dian Paramitasari, R Maula Rifada, Susi Heryati 

Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

 

 

Abstrak 

Pendahuluan : Retinopati diabetik merupakan komplikasi okular yang terjadi akibat 

Diabetes Melitus (DM). Sebelum tampak manifestasi klinis retinopati diabetik, kondisi 

hiperglikemia pada DM menyebabkan berbagai perubahan pada tingkat selular. 

Neurodegenerasi retina yang terjadi pada fase awal DM sulit untuk dideteksi secara klinis. 

Mengukur ketebalan lapisan retina dan menilai sensitivitas kontras dinilai dapat 

mendeteksi perubahan awal tersebut. 

Tujuan : Mengetahui adanya hubungan positif antara ketebalan lapian sel ganglion dan 

Retina Nerve Fiber Layer (RNFL) dengan sensitivitas kontras. 

Metode : Penelitian ini menggunakan metode potong lintang. Sejumlah 47 mata dari 32 

orang penderita DM tanpa retinopati diabetik yang memenuhi kriteria diambil sebagai 

sampel. Pemeriksaan ketebalan lapisan sel ganglion dan RNFL dilakukan dengan alat 

Optical Coherence Tomography (OCT), dan pemeriksaan sensitivitas kontras dengan alat 

CSV-1000. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan uji regresi 

linear untuk melihat hubungan antara variabel ketebalan sel ganglion dan ketebalan RNFL 

dengan sensitivitas kontras. 

Hasil : Uji keberartian model menunjukan uji regresi linear antara variabel ketebalan sel 

ganglion dan RNFL terhadap sensititas kontras frekuensi spasial 6 cpd dan 18 cpd layak 

untuk digunakan (p < 0.05). Seluruh koefisien regresi variabel ketebalan lapisan sel 

ganglion dan lapisan RNFL dengan sensitivitas kontras frekuensi spasial 6 cpd dan 18 cpd 

memiliki nilai positif (b = 0.016, 0.019, 0.032, 0.025). 

Kesimpulan : Ditemukan hubungan positif antara ketebalan lapisan sel ganglion dan 

RNFL dengan sensitivitas kontras. 

Kata Kunci : Diabetes Melitus, Lapisan Sel Ganglion, Lapisan RNFL, Sensitivitas 

Kontras 

 

 

PENDAHULUAN  

Diabetes Melitus (DM) meupakan 

salah  penyakit kronik yang paling 

sering ditemukan di dunia. 

International Diabetes Federation 

(IDF) memprediksikan jumlah 

penderita DM di Indonesia akan terus 

meningkat dari 9,1 juta pada tahun 

2014 menjadi 14,1 juta pada tahun 

2035.1 Retinopati diabetik merupakan 

komplikasi okular akibat DM, dan 

merupakan salah satu penyebab utama 

gangguan penglihatan dan kebutaan di 

dunia. Lebih dari sepertiga penderita 

DM memiliki tanda-tanda retinopati 

diabetik. Penderita gangguan 

penglihatan yang disebabkan oleh 

retinopati diabetik juga diketahui terus 

meningkat dari 1,4 juta penduduk pada 

tahun 1990 menjadi 2,6 juta penduduk 

pada tahun 2015.2–4 
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Kondisi hiperglikemia pada DM 

dapat menyebabkan berbagai 

perubahan pada tingkat selular 

sebelum manifestasi retinopati 

diabetik mulai tampak. Reaktivitas sel 

glial, tingginya kadar glutamat 

ekstraselular, stres oksidatif, induksi 

dari sistem renin angiotensin, 

peningkatan kadar Advanced 

Glycation Endproducts (AGEs), 

tingginya faktor pro apoptosis, serta 

ketidakseimbangan dari produksi 

faktor neuroprotektif retina memiliki 

peran dalam terjadinya kondisi 

neurodegeneratif retina akibat DM 

melalui induksi apoptosis sel.5–8  

Apoptosis sel ganglion retina dapat 

menyebabkan penurunan ketebalan 

pada lapisan sel ganglion retina 

maupun lapisan Retina Nerve Fiber 

Layer (RNFL).8,9 Berbagai penelitian 

mengenai pengukuran ketebalan 

lapisan retina pada pasien DM tanpa 

manifestasi klinis retinopati diabetik 

hingga saat ini menyebutkan hasil 

yang berbeda.10–15 

Sensitivitas kontras pada manusia 

diketahui memiliki kaitan erat dengan 

respon fisiologis sel ganglion. 

Kehilangan sel ganglion akibat 

apoptosis disertai dengan disfungsi 

dari sel ganglion yang masih bertahan 

menyebabkan defisit fungsi sel 

ganglion yang dapat dideteksi secara 

klinis melalui penurunan sensitivitas 

kontras. Penurunan sensitivitas 

kontras dapat terjadi bahkan pada 

tajam penglihatan nornal. Hingga saat 

ini masih terjadi perdebatan mengenai 

frekuensi spasial sensitivtas kontras 

yang dipengaruhi oleh DM.16–18 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan positif antara 

ketebalan lapisan sel ganglion maupun 

lapisan RNFL dengan sensitivitas 

kontras. Pemeriksaan sensitivitas 

kontras diharapkan dapat memberikan 

gambaran ketebalan lapisan sel 

ganglion dan RNFL pada pasien DM 

sebelum timbul manifestasi retinopati 

diabetik. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

potong lintang. Penderita DM tanpa 

manifestasi klinis retinopati diabetik 

dari program Program Pengelolaan 

Penyakit Kronis (Prolanis) di 

Puskesmas wilayah Kota dan 

Kabupaten Bandung yang bersedia 

untuk mengikuti penelitian dilakukan 

pemeriksaan lebih lanjut di Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

Bandung. Penelitian dilakukan dari 

bulan Januari hingga Maret 2020. 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini 

adalah pasien dengan diagnosis DM 

tipe 2 tanpa diabetik retinopati, berusia 

40 hingga 60 tahun, serta memiliki 

tajam penglihatan dengan koreksi 

terbaik 6/6. Kriteria eksklusi 

penelitian ini adalah adanya tekanan 

bola mata > 21 mmHg, kekeruhan 

pada media refraktif, miopia 6.00 D 

atau lebih, adanya riwayat kelainan 

retina atau kelainan okular lain, 

riwayat operasi maupun tindakan 

intraokular, riwayat hipertensi tidak 

terkontrol, riwayat penggunaan obat-

obatan dengan efek toksisitas okular 

seperti etambutol, serta hasil 

pencitraan Optical Coherence 

Tomograohy (OCT) dengan kekuatan 

sinyal 5 atau kurang. 

Setelah dilakukan perhitungan  

ukuran sampel minimal untuk 

menjawab tujuan penelitian, 

didapatkan jumlah sampel yang 

dibutuhkan pada penelitian ini adalah 

47 mata. Pemilihan sampel dilakukan 

berdasarkan urutan kedatangan hingga 

jumlah sampel minimal terpenuhi. 
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Gambar 1. Tes Sensitivitas Kontras 

CSV-1000 

 

Pemeriksaan diawali dengan 

anamnesis untuk mencatat identitas 

dan riwayat pasien. Pemeriksaan tajam 

penglihatan dasar dan koreksi terbaik 

dilakukaan dengan pemeriksaan kartu 

Snellen pada jarak 6 meter. 

Pemeriksaan tekanan bola mata 

dilakukan dengan tonometri non 

kontak, dilanjutkan pemeriksaan 

segmen anterior bola mata dengan 

lampu celah biomikroskopi. 

Pemeriksaan dilanjutkan dengan 

pemeriksaan sensitivitas kontas 

dengan menggunakan alat CSV-1000 

(VectorVision). Pencitraan OCT 

dilakukan dengan alat Cirrus HD-OCT 

5000 (Carl Zeiss Meditec). 

Pemeriksaan sensitivitas kontras 

dilakukan dengan pasien duduk 

dengan jarak 8 kaki atau 2,5 m dari 

chart CSV-1000 dengan koreksi 

terbaik terpasang. Retroiluminasi pada 

chart dalam posisi dinyalakan. 

Pemeriksaan dilakukan satu persatu 

pada masing-masing mata dan 

berurutan pada setiap frekuensi 

spasial, dimulai dari frekuensi spasial 

3 cpd atau baris A, dilanjutkan dengan 

frekuensi spasial 6, 12, lalu 18 cpd, 

atau baris B, C, lalu D. Sample patch 

atau lingkaran dengan diameter 

terbesar yang berada pada sebelah kiri 

pada setiap frekuensi spasial 

ditunjukan kepada pasien, setelah itu 

pasien diminta untuk mengidentifikasi 

lingkaran mana diantara 2 lingkaran di 

setiap kolum berikutnya yang 

memiliki grating. Pasien diberikan 3 

pilihan jawaban, yaitu lingkaran yang 

memiliki grating berada di atas, 

bawah, atau tidak terlihat adanya 

grating di kedua lingkaran.  

 
Tabel 1. Sistem penilaian CSV-1000 

Lingkaran 
LogCS 

A 
3 cpd 

B  
6 cpd 

C 
12 cpd 

D 
 18 cpd 

0 0,70 0,91 0,61 0,17 

1 1,00 1,21 0,91 0,47 

2 1,17 1,38 1,08 0,64 

3 1,34 1,55 1,25 0,81 

4 1,49 1,70 1,40 0,96 

5 1,63 1,84 1,54 1,10 

6 1,78 1,99 1,69 1,25 

7 1,93 2,14 1,84 1,40 

 

Nilai pada kolum terakhir pasien 

dapat mengidentifikasi lingkaran yang 

memiliki grating dengan benar dicatat 

sebagai nilai log sensitivitas kontras 

yang dimiliki pasien pada setiap 

frekuensi spasial. Nilai ketebalan 

lapisan sel ganglion merupakan nilai 

total ketebalan yang dihasilkan oleh 

lapisan sel ganglion ditambah dengan 

lapisan pleksiform dalam melalui 

moda Ganglion Cell Analysis (GCA) 

dari hasil macular cube scan. Nilai 

ketebalan lapisan RNFL didapatkan 

melalui moda analisis Optic Nerve 

Head (ONH) dan RNFL yang 

dihasilkan dari optic disc cube scan.  

Analasis regresis linear digunakan 

untuk mencari hubungan ketebalan 

lapisan sel ganglion dan RNFL dengan 

sensitivitas kontras. Data yang 

diperoleh diolah dengan menggunakan 

software Microsoft Excel serta SPSS 

versi 24.0 dan disajikan dalam bentuk 

tabel serta grafik. 
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HASIL 

Sejumlah 47 mata, baik mata 

ataupun kiri, dari 32 penderita DM 

tanpa retinopati diabetik yang 

memenuhi kriteria diikutsertakan pada 

penelitian ini. 
 
Tabel 2. Karakteristik Subjek 

Variabel N=32 

Usia (tahun)  

Median 53.00 

Rentang (min-maks) 42.00-60.00 

  

Jenis Kelamin  

Laki-laki 7 (21.87%) 

Perempuan 25 (78.12%) 

  

Durasi DM (tahun)  

Median 5.00 

Rentang (min-maks) 1.00-11.00 

 
Rerata usia keseluruhan pada 

penelitian ini adalah 52.28±5.136 

tahun. Jumlah penderita DM pada 

penelitian ini adalah 32 orang, yang 

terdiri dari 7 laki-laki (21.87%) dan 25 

perempuan (78.12%). Rerata durasi 

DM adalah 5.62±2.558 tahun. Tabel 3 

memberikan gambaran klinis hasil 

pemeriksaan sensitivitas kontras dan 

pencitraan OCT pada 47 mata. 
 

Tabel 3. Karakteristik Klinis 
Variabel N=47 

(mata) 
Sensitivitas Kontras 3 cpd (logCS)  

Rerata ± Standar Deviasi 1.34±0.236 

  

Sensitivitas Kontras 6 cpd (logCS)  

Rerata ± Standar Deviasi 1.54±0.339 

  

Sensitivitas Kontras 12 cpd (logCS)  

Rerata ± Standar Deviasi 1.24±0.307 

  

Sensitivitas Kontras 18 cpd (logCS)  

Rerata ± Standar Deviasi 0.81±0.311 

  

Ketebalan lapisan sel ganglion (µm)  

Rerata ± Standar Deviasi 82.17±7.963 

  

Ketebalan lapisan RNFL (µm)  

Rerata ± Standar Deviasi 98.09±9.833 

  

Data yang ada kemudian diolah 

dengan analisis regresi linear 

sederhana untuk mengetahui 

hubungan antara variabel ketebalan sel 

ganglion maupun ketebalan lapisan 

RNFL dan sensitivitas kontras. 

 
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Ketebalan 

Lapisan Sel Ganglion (X) terhadap 

Sensitivitas Kontras (Y) 
Variabel Nilai p ɑ b R2 

Sensitivitas 

Kontras 3 cpd  

0.682 1.485 -0.002 0.004 

Sensitivitas 

Kontras 6 cpd  

0.008* 0.210 0.016 0.145 

Sensitivitas 
Kontras 12 cpd  

0.932 1.277 0.000 0.000 

Sensitivitas 

Kontras 18 cpd  

0.000* -0.782 0.019 0.247 

Keterangan : ɑ = nilai konstanta, b = koefisien 

regresi, * p < 0.05 

 

Berdasarkan uji keberartian model, 

signifikansi uji regresi linear antara 

variabel ketebalan sel ganglion dengan 

sensitivitas kontras 6 cpd dan 18 cpd, 

dan variabel ketebalan RNFL dengan 

sensitivitas kontras 6 cpd dan 18 cpd  

memiliki nilai < 0.005, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model uji regresi 

linear pada variabel-variabel tersebut 

layak untuk digunakan. Persamaan 

regresi linear adalah sebagai berikut : 

Y = ɑ + bX. Berdasarkan nilai 

konstanta dan koefisien regresi pada 

Tabel 4 dan Tabel 5, maka dapat 

dilakukan perhitungan terhadap nilai 

sensitivitas kontras pada suatu 

ketebalan sel ganglion atau ketebalan 

RNFL tertentu. 

 
Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Ketebalan 

Lapisan Sel Ganglion (X) terhadap 

Sensitivitas Kontras (Y) 
Variabel  Nilai p  ɑ  b  R2  

Sensitivitas 

Kontras 3 cpd 
0.576 1.532 -0.002 

0.007 

Sensitivitas 
Kontras 6 cpd 

0.000* -1.551 0.032 
0.836 

Sensitivitas 

Kontras 12 cpd 
0.245 1.766 -0.005 

0.030 

Sensitivitas 

Kontras 18 cpd 
0.000* -1.621 0.025 

0.614 

Keterangan : ɑ = nilai konstanta, b = koefisien 

regresi, * p < 0.05 
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Koefisien regresi variabel 

ketebalan lapisan sel ganglion dan 

sensitivitas kontras pada frekuensi 

spasial 6 cpd dan 18 cpd bernilai 

positif (b = 0.016 & 0.019). Variabel 

ketebalan lapisan RNFL dan 

sensitivitas kontras pada frekuensi 

spasial 6 cpd dan 18 cpd juga memiliki 

koefisien regresi yang bernilai positif 

(b = 0.032 & 0.025). Koefisien regresi 

yang memiliki nilai positif 

menunjukan bahwa apabila nilai 

ketebalan lapisan sel ganglion atau 

RNFL semakin rendah, maka akan 

semakin rendah pula nilai sensitivitas 

kontras yang didapatkan pada 

frekuensi spasial 6 cpd dan 18 cpd, 

begitu pula jika nilai ketebalan sel 

ganglion semakin tinggi maka 

sensitivitas kontras akan semakin 

tinggi pula. Hubungan tersebut dapat 

dilihat pada grafik di Gambar 2. 

Koefisien determinasi memberikan 

gambaran kemampuan variabel bebas, 

atau ketebalan lapisan sel ganglion 

maupun RNFL dalam menjelaskan 

variabel terikatnya, atau sensitivitas 

kontras. Nilai koefisien determinasi 

dapat dihitung dari R2. Koefisien 

determinasi variabel ketebalan sel 

ganglion terhadap sensitivitas kontras 

pada 6 cpd dan 18 cpd adalah 2.10% 

dan 6.10%, sementara koefisien 

determinasi variabel ketebalan lapisan 

RNFL terhadap sensitivitas kontras 

pada 6 cpd dan 18 cpd adalah 69.89% 

dan 37.70%.   

 

 

 

    
             (A)              (B) 

 

    
             (C)              (D) 

Gambar 2.  Grafik hubungan variabel ketebalan lapisan sel ganglion dan sensitivitas  kontras 

frekuensi spasial 6 cpd (A) dan 18 cpd (B), serta hubungan variabel ketebalan lapisan RNFL 

dan sensitivitas kontras frekuensi spasial 6 cpd (C) dan 18 cpd (D) 

 

DISKUSI 

Data karakteristik pada penelitian 

ini meliputi usia, jenis kelamin, dan 

durasi lama menderita DM sejak 

pertamakali terdiagnosis berdasarkan 

anamnesis dari subjek. Jumlah subjek 

dengan jenis kelamin wanita lebih 

banyak dibandingkan dengan laki-

laki, yaitu sebanyak 25 orang atau 

78.12%. Rerata usia pada penelitian 
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ini adalah 52.28 ± 5.136 tahun. Hasil 

tersebut sesuai dengan gambaran 

pasien DM di Indonesia yang 

dilaporkan oleh Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2018. Hasil 

Riskesdas 2018 menunjukan bahwa 

penderita DM di Indonesia lebih 

banyak berjenis kelamin wanita 

dibandingkan laki-laki, dan penderita 

DM paling banyak berada pada 

rentang usia 55 hingga 64 tahun.19  

Rerata ketebalan lapisan sel 

ganglion pada penelitian ini adalah 

82.17±7.963 mikrometer. Data 

normatif ras asia pada mesin Cirrus 

HD-OCT 5000 menunjukan ketebalan 

rata-rata pada moda analisis sel 

ganglion adalah 83.2±5.3 mikrometer. 

Ketebalan lapisan sel ganglion pada 

penelitian ini lebih rendah 

dibandingkan dengan data normatif 

populasi asia lainnya. Penelitian 

terdahulu oleh Borooah dkk dan 

Chhablani dkk menunjukan hasil 

serupa, yaitu terdapat penurunan 

ketebalan lapisan sel ganglion secara 

signifikan pada penderita DM tanpa 

retinopati diabetik dan retinopati 

diabetik ringan jika dibandingkan 

dengan kelompok orang tanpa 

DM.6,13,20 

Rerata ketebalan lapisan RNFL 

pada penelitian ini adalah 98.09±9.833 

mikrometer. Sebuah penelitian oleh 

Knight dkk menemukan nilai 

ketebalan rata-rata lapisan RNFL pada 

ras asia adalah sebesar 96.4±1.1 

mikrometer. Penelitian ini 

menemukan nilai rerata ketebalan sel 

ganglion lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai data normatif ras asia, 

namun tidak demikian dengan 

ketebalan lapisan RNFL. Penelitian 

oleh Zhu dkk menemukan penurunan 

ketebalan lapisan sel ganglion yang 

terjadi lebih dini dibandingkan dengan 

penurunan ketebalan lapisan RNFL 

pada pasien DM tanpa retinopati 

diabetik. Penurunan ketebalan lapisan 

sel ganglion dapat terjadi akibat 

induksi apoptosis dari badan sel 

ganglion akibat kondisi hiperglikemia 

pada DM, serta kebutuhan metabolik 

area makula yang relatif lebih 

tinggi.9,21,22 

Seluruh koefisien regresi pada 

model regresi linear antara ketebalan 

lapisan sel ganglion maupun RNFL 

dengan sensitivitas kontras frekuensi 

spasial 6 dan 18 cpd memiliki nilai 

positif, artinya apabila nilai ketebalan 

lapisan sel ganglion atau lapisan 

RNFL semakin rendah, maka nilai 

sensitivitas kontras akan semakin 

rendah pula, dan begitu pula 

sebaliknya. Sensitivitas kontras pada 

manusia diketahui memiliki kaitan erat 

dengan respon fisiologis dari sel 

ganglion.17 Penelitian ini menemukan 

hubungan yang bernilai positif antara 

ketebalan lapisan sel ganglion dan 

lapisan RNFL dengan sensitivitas 

kontras pada frekuensi spasial 6 cpd 

dan 18 cpd, atau pada frekuensi spasial 

sedang-rendah maupun tinggi. 

Hingga saat ini masih terdapat 

perdebatan mengenai pengaruh DM 

pada sensitivitas kontras dan pada 

frekuensi spasial manakah pengaruh 

tersebut ditemukan. Penelitian oleh 

Safi dkk dan Zhu dkk menemukan 

bahwa kondisi DM, walau tanpa 

disertai adanya retinopati diabetik, 

dapat mempengaruhi sensitivitas 

kontras pada seluruh frekuensi 

spasial.23,24 Penelitian oleh Heravian 

dkk dengan menggunakan alat uji 

CSV-1000 menunjukan bahwa pasien 

DM tanpa retinopati diabetik maupun 

dengan retinopati diabetik mengalami 

penurunan sensitivitas kontras pada 

frekuensi spasial 3, 6, dan 18 cpd, 
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namun tidak pada 12 cpd. Penelitian 

oleh Beszédesová dkk menemukan 

penurunan sensitivitas kontras pada 

frekuensi spasial 6, 12, dan 18 cpd 

pada penderita retinopati diabetik 

nonproliferatif ringan dengan 

penderita DM tanpa retinopati 

diabetik, namun tidak ditemukan pada 

frekuensi spasial 3 cpd. Penelitian 

terdahulu pada kasus neuritis optik 

juga menunjukan bahwa sensitivitas 

kontras dapat menurun dalam berbagai 

tipe, dan meski lebih jarang namun 

penurunan dapat ditemukan terjadi 

secara regional pada suatu frekuensi 

spasial tertentu.25–27 

Sensitivitas kontras manusia pada 

setiap frekuensi spasial umumnya 

meningkat dari mulai frekuensi spesial 

sangat rendah hingga mencapai 6 cpd, 

kemudia menurun mulai frekuensi 

spasial diatas 6 cpd. Sistem visual 

manusia diketahui secara selektif 

kehilangan sensitivitas pada frekuensi 

spasial tinggi. Penurunan sensitivitas 

kontras pada frekuensi spasial tinggi 

dapat dipengaruhi oleh sistem optik 

maupun neuronal.27,28 

Perbedaan penurunan kontras pada 

beragam frekuensi spasial pada 

penelitian yang berbeda juga dapat 

dipengaruhi oleh metode penelitian 

dan alat uji sensitivitas kontras yang 

digunakan. Alat uji sensitivitas kontras 

dengan menggunakan grating yang 

paling umum digunakan adalah uji 

CSV-1000 dan FACT. Setiap alat 

memiliki keunggulan dan kelemahan 

masing-masing. CSV-1000 memiliki 

keuntungan berupa sistem 

retroiluminasi yang menjamin 

pencahayaan yang konstan di seluruh 

permukaan chart dan rentang nilai 

logCS yang besar di setiap frekuensi 

spasialnya.29–31 

Kemampuan suatu alat uji 

sensitivitas kontras untuk 

menggambarkan kualitas penglihatan 

bergantung kepada akurasinya. 

Penelitian oleh Pomerance dkk 

menemukan uji reliabilitas yang baik 

bagi alat CSV-1000 pada penderita 

glaukoma. Reliabilitas CSV-1000 

dinyatakan lebih baik dibandingkan 

dengan uji Pelli-Robson ataupun uji 

grating lain, yaitu Vistech. Richman 

dkk juga menemukan bahwa diantara 

tes grating lainnya seperti Vistech dan 

FACT, tes CSV-1000 memiliki 

reabilitas yang terbaik. Penelitian oleh 

Kelly dkk yang bertujuan untuk 

mengetahui reabilitas CSV-1000 pada 

orang dengan penglihatan normal 

menemukan bahwa reliabilitas tes 

CSV-1000 tidak sebaik dengan yang 

ditemukan oleh Pomerance dkk. 

Penelitian ini juga melihat reliabilitas 

di setiap frekuensi spasial, dan 

menemukan bahwa reliabilitas paling 

baik ditemukan pada frekuensi spasial 

6 dan 18 cpd. 32–34 

Menurut perhitungan koefisien 

determinasi, kemampuan variabel 

ketebalan sel ganglion dalam 

menjelaskan varians dari variabel 

sensitivitas kontras 6 cpd dan 18 cpd 

adalah sebesar 2,10% dan 6.10%. 

Variabel ketebalan lapisan RNFL 

dapat menjelaskan varians dari 

variabel sensitivitas kontras 6 cpd dan 

18 cpd sebesar 69.89% dan 37.70%.  

Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi sensitvitas kontras 

selain kondisi retina diantaranya 

adalah kekeruhan media refraktif, 

kelainan retina dan saraf optik, 

glaukoma, dan kelainan refraksi yang 

tinggi.17 Penelitian ini telah 

mengeksklusi faktor kekeruhan pada 

media refraksi, kelainan retina lain, 

tekanan tinggi intraokular serta 
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myopia diatas 6 dioptri. Faktor lain 

yang dapat mempengaruhi sensitivitas 

kontras diantaranya diameter pupil, 

konsistensi kepadatan badan vitreous, 

tingkat iluminasi ruangan, dan adanya 

glare.17,35 Penelitian ini telah berusaha 

mengontrol keadaan ruangan dengan 

melakukan pemeriksaan sensitivitas 

kontras di ruangan gelap yang sama 

antar pasien serta melakukan kontrol 

glare dengan adaptasi dengan 

pencahayaan ruangan selama 20 menit 

sebelum pemeriksaan dilakukan. 

Penelitian terdahulu juga menemukan 

beberapa faktor resiko yang 

berpengaruh terhadap penurunan 

sensitivitas kontras pada pasien DM, 

yaitu usia lanjut dan tekanan darah 

sistolik yang tinggi.25 Variabel 

ketebalan lapisan RNFL dapat 

menjelaskan varians dari variabel 

sensitivitas kontras 6 cpd sebesar 

69.89%, atau dengan kata lain 

penelitian ini menunjukan pengaruh 

yang besar ketebalan lapisan RNFL 

terhadap varians sensitivitas kontras 

pada frekuensi spasial sedang-rendah. 

Kemampuan manusia untuk 

membedakan suatu kontras 

merupakan hasil kerjasama yang 

kompleks dari berbagai tipe sel di 

lapisan retina yang dikombinasikan 

oleh alat OCT menjadi suatu lapisan 

tertentu. Sistem visual manusia terdiri 

dari berbagai kanal yang merespon 

dan mentransmisikan frekuensi spasial 

yang berbeda. Area reseptif, sistem 

on-off, serta inhibisi lateral merupakan 

mekanisme-mekanisme fisiologi yang 

mempengaruhi kanal frekuensi spasial 

yang berbeda. Beragam tipe sel 

ganglion yang dimiliki oleh manusia 

berkontribusi terhadap kanal sistem 

visual yang berbeda pula, seperti sel 

ganglion tipe M dan P, serta sel 

ganglion dengan tipe sentral “ON” dan 

“OFF”. Sel ganglion tipe M diketahui 

memiliki area reseptif yang lebih besar 

dibandingkan dengan sel P. Frekuensi 

spasial yang rendah akan menstimulasi 

neuron dengan area reseptif yang 

besar, dan frekuensi spasial yang 

tinggi akan menstimulasi neuron 

dengan area reseptif yang lebih kecil. 

Retina manusia memiliki lebih banyak 

sel ganglion tipe M pada area perifer 

dan tipe P pada area makula.17,28,36–38 

Keterbatasan penelitian ini adalah 

pengambilan sampel yang dilakukan 

dengan teknik consecutive sampling 

dan tidak dilakukan randomisasi. 

Beberapa faktor lain yang memiliki 

hubungan terhadap sensitivitas kontras 

juga diduga dapat mempengaruhi hasil 

yang didapatkan. Pengambilan data 

pada penelitian ini hanya dilakukan 

pada satu waktu kunjungan, sehingga 

belum dapat memberikan gambaran 

maksimal mengenai progresivitas 

penurunan ketebalan lapisan sel 

ganglion dan RNFL serta 

hubungannya dengan sensitivitas 

kontras. 

 

SIMPULAN 

Terdapat hubungan positif antara 

ketebalan sel ganglion dan sensitivitas 

kontras. Hubungan positif juga 

ditemukan antara ketebalan lapisan 

RNFL dan sensitivitas kontras.  

Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan pengambilan sampel 

yang mengikuti kaidah randomisasi, 

serta pemeriksaan ketebalan lapisan 

sel ganglion, RNFL dan sensitivitas 

kontras dilakukan secara periodik 

sehingga dapat memberikan gambaran 

lebih maksimal mengenai hubungan 

progresivitas penurunan ketebalan sel 

ganglion dan RNFL dengan 

sensitivitas kontras.  
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