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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 melalui pencitraan Optical 

Coherence Tomography (OCT) dapat dilakukan untuk mendeteksi perubahan 

anatomis dan mengukur sensitivitas kontras dapat digunakan untuk mendeteksi 

perubahan fungsional. 

Tujuan 

Mengetahui adanya hubungan positif antara ketebalan lapian sel ganglion dan 

Retina Nerve Fiber Layer (RNFL) dengan sensitivitas kontras. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode cross sectional. Sejumlah 47 mata dari 

penderita DM tanpa retinopati diabetik yang memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi dilakukan pemeriksaan oftalmologis, sensitivitas kontras dan pencitraan 

OCT. 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 kelayakan 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 RNFL dengan sensitivitas kontras frekuensi spasial 6 cpd 

dan 18 cpd bernilai positif. 

Diskusi 

Induksi apoptosis sel yang terjadi pada fase awal kondisi DM dapat menyebabkan 

gangguan respon fisiologis sel ganglion serta penurunan ketebalan pada lapisan 

sel ganglion retina dan lapisan RNFL. Ketebalan lapisan sel ganglion dan RNFL 

memiliki pengaruh terhadap nilai sensitivitas kontras, namun terdapat faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai sensitivitas kontras yang timbul. 

Kesimpulan 

Ditemukan hubungan positif antara ketebalan lapisan sel ganglion dan RNFL 

dengan sensitivitas kontras frekuensi spasial 6 cpd dan 18 cpd. 

Kata Kunci 

Diabetes Melitus, Lapisan Sel Ganglion, Lapisan RNFL, Sensitivitas Kontras 

 

  



ABSTRACT 

 

Introduction 

Diabetic retinopathy is one of ocular complications caused by Diabetes Mellitus 

(DM). Before clinical manifestation of retinopathy diabetic could be detected, it is 

postulated that the hyperglycemia state already caused multiple dysfunction on 

celullar level. Retinal neurodegenerations on early phase of DM is difficult to 

detect clinically. Measuring retinal thickness through Optical Coherence 

Tomography (OCT ) imaging could detect early anatomical changes, while 

contrast sensitivity testing could uncover early functional alterations. 

Objective 

To detect positive correlation between ganglion cell layer and Retina Nerve Fiber 

Layer (RNFL) thickness in relation to contrast sensitivity. 

Methods 

This study used cross sectional method. 47 eyes from DM patients without any 

sign of diabetic retinopathy that met inclusion and exclusion criteria underwent 

ophtalmological examinations, contrast sensitivity examinations, and OCT 

imaging.The collected data were analyzed using linear regresion to detect 

correlation between ganglion cell layer and RNFL thickness to contrast 

sensitivity. 

Result 

According to reliability analysis, the linear regression model between ganglion 

cell layer, RNFL thickness and contrast sensitivity on spatial frequency 6 cpd and 

18 cpd were significant (p < 0.005). Positive regression coefficient were found 

among ganglion cell layer and RNFL thickness in relation to contrast sensitivity 

on  spatial frequency 6 cpd and 18 cpd. 

Discussion 

Induction of celullar apoptosis in the early phase of DM can cause reduction in 

retinal ganglion cell and RNFL thickness that result in abnormalities in ganglion 

cell response. Retinal ganglion cell and RNFL thickness were proven to have 

influence on contrast sensitivity, nonetheless there were several other factors that 

could also contribute to contrast sensitivity score. 

Conclusion 

Positive correlations were found between ganglion cell layer and RNFL thickness 

in relation to contrast sensitivity on spatial frequency 6 cpd and 18 cpd. 

Keywords 

Diabetes Mellitus, Ganglion Cell Layer Thickness, RNFL Thickness, Contrast 

Sensitivity 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu penyakit kronik yang memiliki 

karakteristik terjadinya kondisi hiperglikemia pada tubuh manusia. Secara global 

diperkirakan sejumlah 424,9 juta penduduk dewasa hidup dengan DM pada tahun 

2017. Penderita DM di dunia diperkirakan akan terus meningkat jumlahnya hingga 

mencapai 628,6 juta penduduk pada tahun 2045. Lebih dari sepuluh juta kasus DM 

terdokumentasi di Indonesia pada tahun 2017, dengan prevalensi DM pada orang 

dewasa mencapai 6.7%. International Diabetes Federation (IDF) memprediksikan 

kenaikan jumlah penderita DM di Indonesia dari 9,1 juta pada tahun 2014 menjadi 

14,1 juta pada tahun 2035.1–4  

Secara garis besar, efek hiperglikemia pada tubuh manusia dapat dibedakan 

menjadi komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular. Terdapat 3 manifestasi dari 

gangguan mikrovaskular pada pasien DM, yaitu retinopati, neuropati, serta 

nefropati.  Resiko terjadinya retinopati diabetik diketahui dipengaruhi oleh durasi 

DM dan derajat hiperglikemia seseorang. Setelah 20 tahun menderita DM, 

diperkirakan 99% penderita DM tipe 1 dan 60% penderita DM tipe 2 telah 

menunjukan tanda-tanda retinopati diabetik.4–6  

Lebih dari sepertiga penderita DM memiliki tanda-tanda retinopati diabetik. 

Retinopati diabetik merupakan salah satu penyebab utama kebutaan dan gangguan 

penglihatan di dunia. Jumlah penderita kebutaan yang disebabkan oleh retinopati 



2 
 

 
  

diabetik diketahui terus meningkat dari tahun 1990 hingga 2015, dari 200.000 

menjadi 400.000 penduduk. Penderita gangguan penglihatan yang disebabkan oleh 

retinopati diabetik juga diketahui meningkat dari 1,4 juta penduduk pada tahun 

1990 menjadi 2,6 juta penduduk pada tahun 2015.1,2,7  

Retinopati diabetik selama ini diyakini terjadi akibat kelainan mikrovaskular 

pada retina. Interaksi antara regulasi dari aliran darah retina serta aktivitas neural 

diketahui berkaitan satu sama lain, dan dideskripsikan sebagai neurovascular 

coupling. Perdebatan masih terjadi mengenai mekanisme retinopati pada pasien 

DM, yaitu terjadi sebagai akibat dari kelainan mikrovaskular atau secara primer 

disebabkan oleh kerusakan neuronal akibat hiperglikemia kronis. Berbagai 

penelitian menunjukan bahwa perubahan neurodegeneratif diperkirakan terjadi 

sebelum adanya tanda-tanda perubahan pada sistem mikrovaskular. 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 neurodegenerasi retina akibat 

DM melalui induksi apoptosis sel.8–11 

Pemeriksaan oftalmologis untuk melihat tanda retinopati diabetik secara klinis 

merupakan suatu standar baku emas untuk mendeteksi efek DM pada retina. Saat 

perubahan klinis dari retinopati dapat terdeteksi, kerusakan pada retina sudah terjadi 

secara lanjut dan permanen. Tanda yang terdeteksi secara klinis tersebut umumnya 

disebabkan karena perubahan mikrovaskular pada retina, sementara perubahan 

yang bersifat neurodegeneratif lebih sulit untuk dideteksi secara klinis.10 Perubahan 
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neurodegeneratif pada fase awal kondisi DM mengakibatkan apoptosis sel ganglion 

yang dapat menyebabkan penurunan ketebalan pada lapisan sel ganglion retina dan 

lapisan RNFL. Apoptosis merupakan suatu kematian sel terprogram dengan 

serangkaian perubahan morfologi sel pada prosesnya, sehingga menghasilkan suatu 

bentuk akhir berupa sel mati berukuran kecil dan mudah untuk dicerna oleh sel 

makrofag lokal, yaitu sel-sel glial retina.11,12 

Berbagai penelitian mengenai pengukuran ketebalan lapisan retina pada pasien 

DM tanpa manifestasi klinis retinopati diabetik hingga saat ini menyebutkan hasil 

yang berbeda. Penelitian oleh Borooah dkk, Salvi dkk, serta Dhasmana dkk 

menemukan perbedaan signifikan pada lapisan Retina Nerve Fiber Layer (RNFL) 

di sekitar papil dan lapisan sel ganglion di area makula antara penderita DM tanpa 

manifestasi retinopati diabetik jika dibandingkan dengan orang normal.9,13,14 

Penurunan ketebalan sel ganglion retina diperkirakan terjadi lebih dahulu jika 

dibandingkan dengan penurunan ketebalan RNFL.15 Penelitian oleh Hegazy dkk 

menemukan kehilangan volume secara global pada kompleks sel ganglion penderita 

DM sebelum terdeteksinya kerusakan vaskular.16 Sesuai dengan penurunan volume 

tersebut, Van dijk dkk dan Chhablani dkk menemukan adanya penurunan ketebalan 

lapisan sel ganglion di area makula penderita DM.17,18 De clerk dkk menemukan 

penurunan ketebalan RNFL pada area makula dan juga area sekitar papil.19 Temuan 

penurunan ketebalan lapisan RNFL di sekitar papil juga didukung oleh hasil meta-

analisis oleh Chen dkk.20 Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, Demir dkk 

tidak menemukan perbedaan signifikan antara ketebalan lapisan sel ganglion dan 

RNFL pada penderita DM jika dibandingkan dengan kontrol.21 Berbagai penelitian 
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menyatakan bahwa durasi DM, HbA1c, usia, dan jenis kelamin tidak ditemukan 

memiliki korelasi dengan penurunan ketebalan lapisan sel ganglion dan RNFL.9,17 

Kehilangan sel ganglion akibat apoptosis disertai dengan disfungsi dari sel 

ganglion yang masih bertahan menyebabkan defisit fungsi sel ganglion yang dapat 

ditemukan pada pasien DM. Defisit fungsi sel ganglion dapat terjadi sebelum 

perubahan morfologis mulai terdeteksi.22 Abnormalitas fungsi yang timbul dapat 

tampak secara klinis melalui penurunan sensitivitas kontras, diskriminasi kromatik, 

serta adaptasi gelap.16,23 Sensitivitas kontras pada manusia diketahui memiliki 

kaitan erat dengan respon fisiologis sel ganglion. Manusia memiliki berbagai jenis 

sel ganglion yang dapat dibedakan berdasarkan morfologi dan fungsinya. 

Berdasarkan respon visual yang dihantarkan, sel ganglion dapat dibedakan menjadi 

sel M dan P. Sel P memiliki fungsi penglihatan kontras dengan puncak sensitivitas 

pada frekuensi spasial tinggi, sementara sel M memiliki afinitas pada frekuensi 

spasial rendah.24 

 Penelitian oleh Gella dkk menemukan penurunan kontras pada pasien DM 

berhubungan secara signifikan dengan durasi DM dan derajat keparahan retinopati 

diabetik.25 Penurunan sensitivitas kontras pada seluruh frekuensi spasial ditemukan 

pada pasien DM tanpa manifestasi retinopati diabetik oleh Safi dkk.26 Aldaham dkk 

menemukan penurunan sensitivitas kontras pasien DM pada frekuensi spasial 

rendah, namun tidak terdapat hubungan dengan ketebalan sentral makula.27 

Bertolak belakang dengan temuan tersebut, penelitian oleh Rashmi dkk serta Marco 

dkk menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara sensitivitas 
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kontras pasien DM tanpa retinopati diabetik jika dibandingkan dengan kelompok 

normal.28  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penilaian 

terhadap hubungan antara ketebalan lapisan sel ganglion retina dan juga lapisan 

RNFL dengan sensitivitas kontras pada pasien DM tanpa manifestasi klinis 

retinopati diabetik. 

 

Tema sentral: 

      Diabetes Melitus merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan adanya 

hiperglikemia kronis. Hiperglikemia dapat menimbulkan berbagai komplikasi 

mikrovaskular seperti retinopati. Berbagai penelitian menunjukan bahwa 

perubahan pada ketebalan lapisan sel ganglion dan RNFL terjadi sebagai akibat 

langsung dari hiperglikemia kronis, dan terjadi sebelum adanya perubahahan 

mikrovaskular yang dapat terdeteksi secara klinis. Berbagai faktor diduga memiliki 

peran dalam perubahan ketebalan lapisan sel ganglion retina dan RNFL melalui 

induksi proses apoptosis, sehingga menyebabkan penurunan ketebalan lapisan-

lapisan tersebut. Penurunan fungsi sel ganglion pada penderita DM dapat 

ditemukan sebelum timbul perubahan morfologis. Tahap awal disfungsi sel 

ganglion dapat dideteksi melalui penurunan sensitivitas kontras. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat hubungan positif antara ketebalan lapisan sel ganglion 

retina dan sensitivitas kontras pada penderita DM tanpa manifestasi klinis 

retinopati diabetik? 

2. Apakah terdapat hubungan positif antara ketebalan lapisan RNFL dan 

sensitivitas kontras pada penderita DM tanpa manifestasi klinis retinopati 

diabetik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan positif antara ketebalan lapisan sel ganglion retina 

dan sensitivitas kontras pada penderita DM tanpa manifestasi klinis 

retinopati diabetik. 

2. Mengetahui hubungan positif antara ketebalan lapisan RNFL dan 

sensitivitas kontras pada penderita DM tanpa manifestasi klinis retinopati 

diabetik. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Ilmiah 

Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang kesehatan mata 

dengan memberikan informasi mengenai hubungan ketebalan lapisan sel ganglion 

retina dan RNFL dengan sensitivitas kontras yang dapat dideteksi secara klinis pada 

penderita DM tanpa manifestasi retinopati diabetik. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis  

Pemeriksaan sensitivitas kontras dapat menjadi alternatif pemeriksaan fungsi 

retina pada penderita DM yang belum menunjukan tanda-tanda klinis retinopati 

diabetik.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Anatomi dan Fisiologi Retina 

Retina merupakan suatu lapisan jaringan yang berada pada bagian belakang bola 

mata dan memiliki ketebalan sekitar 0,5 milimeter (mm). Retina mencakup suatu 

area dengan diameter berkisar antara 30-40 mm. Bagian paling sentral dari retina 

yang disebut dengan makula terletak di tengah antara saraf optik dan arkade 

vaskular bagian temporal. Secara histologi area makula memiliki 2 atau lebih 

lapisan sel ganglion, sehingga sel ganglion di area ini telah menyusun setengah dari 

jumlah sel ganglion di seluruh retina. Bagian tengah dari makula yang bernama 

fovea memiliki luas 1,5 mm terspesialisasi untuk penglihatan spasial tingkat tinggi 

dan juga penglihatan warna. Area pada fovea yang tidak memiliki suplai darah dari 

pembuluh darah retina disebut Foveal avascular zone (FAZ). Foveola merupakan 

area berdiameter 0,35 mm yang berada ditengah fovea. Parafovea mengelilingi 

fovea dan memiliki lapisan sel ganglion, lapisan sel nuklear dalam, serta lapisan 

pleksiform luar paling tebal. Area parafovea dikelilingi oleh perivofea. Area 

sirkular dengan diameter kurang lebih 6 mm disekitar fovea disebut retina sentral, 

sementara area retina diluar ini yang membentang hingga ora serata disebut dengan 

retina perifer.6,29 

Secara embriologi, retina berasal dari vesikel optik yang merupakan suatu 

kantung yang dibentuk oleh embryonic forebrain. Retina memiliki beberapa lapis 
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sel yang dapat dilihat pada preparat histologi. Lapisan retina dari bagian paling 

dalam terdiri dari membrana limitan interna, Retina Nerve Fiber Layer (RNFL) 

yang merupakan kumpulan akson dari sel ganglion, lapisan sel ganglion yang terdiri 

dari badan sel ganglion, lapisan pleksiform dalam, lapisan nuklear dalam, 

membrana limitan medial, lapisan pleksiform luar, lapisan serabut henle, lapisan 

nuklear luar yang terdiri dari nukleus fotoreseptor, membrana limitan eksternal, 

lapisan segmen dalam sel batang dan kerucut, serta lapisan segmen luar sel batang 

dan kerucut di bagian terluar.6,30 Retina memiliki 2 tipe sel glial, yaitu makroglia 

yang terdiri dari sel Muller dan astrosit, serta mikroglia.31 

 

 

Gambar 2.1 Gambaran Histologi Lapisan Retina Sentral (A) dan Perifer (B) 

         Dikutip dari : Kolb29 

 

Densitas serta distribusi fotoreseptor bervariasi tergantung lokasi topografinya. 

Fovea memiliki sel-sel fotoreseptor baik batang maupun kerucut, serta prosesus dari 

sel Muller. Foveola hanya memiliki fototersepor kerucut, tanpa sel batang. Jumlah 
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fotoreseptor sel kerucut berkurang semakin menjauhi fovea. Sel batang mempunyai 

densitas terbesar pada area 4 milimeter dari tengah fovea, kemudian densitasnya 

juga akan semakin menurun ke arah perifer. Fotoreseptor kerucut mempunyai 

sinaps 1:1 dengan sel bipolar pada area sentral. Berbeda dengan fotoreseptor 

kerucut, lebih dari satu sel fotoreseptor batang, bahkan beberapa dapat mencapai 

lebih dari 100 sel, bersinaps dengan satu sel bipolar. Sel bipolar kemudian akan 

bersinaps dengan sel ganglion. Area sentral retina memiliki ketebalan yang lebih 

besar dibandingkan dengan retina perifer. Hal ini disebabkan oleh tingginya 

densitas fotoreseptor, terutama sel kerucut, beserta sel ganglion dan bipolar yang 

terasosiasi dengan fotoreseptor tersebut di area sentral.6,29  

Sel ganglion menerima masukan dari sel-sel bipolar dan juga sel-sel amakrin. 

Akson-akson dari sel ganglion berjalan di sepanjang permukaan retina dan bersatu 

membentuk suatu saraf optik. Sel ganglion di retina manusia berjumlah sekitar 1,5 

juta sel dan terdiri dari berbagai tipe yang berbeda secara morfologi dan fisiologi. 

Sejumlah 14 hingga 20 morfologi sel ganglion yang berbeda telah teridentifikasi 

hingga saat ini. Secara garis besar, sel ganglion dapat diklasifikasikan berdasarkan 

organisasi respon center-surround atau sentral-sekeliling, perbedaan lama respon, 

serta berdasarkan perbedaan respon visual yang dihantarkan.24,32–34 

 Sel ganglion dapat dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan pola respon 

terhadap cahaya, atau berdasarkan organisasi respon sentral-sekeliling, yaitu Tipe 

“ON”, “ON-OFF” dan “OFF”. Sel ganglion dapat dibedakan secara morfologi 

menjadi sel alfa dan beta. Masing-masing tipe terbagi menjadi subtipe a dan b 

berdasarkan percabangan sel ganglion di lapisan sublamina a atau b pada lapisan 
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pleksiform dalam. Sel ganglion subtipe a merupakan sel ganglion tipe sentral 

“OFF”, sementara subtipe b merupakan tipe sentral “ON”. Sel ganglion dapat 

dibedakan berdasarkan lama responnya menjadi sel tipe X dan Y. Sel tipe X 

memberikan respon yang berkelanjutan, sementara tipe Y memberikan respon 

singkat. Sel tipe Y memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan tekstur, seperti 

perubahan arah dari grating. Berdasarkan respon visual yang dihantarkan, sel 

ganglion dapat dibedakan menjadi sel M dan P. Retina manusia memiliki jumlah 

sel P yang lebih banyak dibandingkan dengan sel M. Sel P lebih banyak terdapat 

pada sentral retina dan memiliki puncak sensitivitas pada frekuensi spasial tinggi, 

sehingga baik untuk penglihatan tajam. Sel M lebih banyak pada area perifer retina, 

serta memiliki afinitas pada frekuensi spasial rendah. Sel M memiliki fungsi 

penglihatan gerak yang baik serta membentuk penglihatan pada kontras rendah dan 

stereoakuitas yang kasar.24,32–34 

Sel ganglion akan membentuk suatu aksi potensial yang akan dihantarkan keluar 

retina, yaitu ke nukleus genikulat lateral. Berbeda dari sel-sel retina lainya, aksi 

potensial yang diciptakan oleh sel-sel ganglion cocok untuk ditransmisikan dalam 

jarak yang jauh hingga mencapai ke otak. Seluruh stimulus visual yang dapat dilihat 

oleh seseorang terjadi akibat respons dari sel ganglion. Apabila terdapat hambatan 

transmisi sinyal oleh sel ganglion akibat adanya kerusakan pada sel-sel tersebut, 

maka akan terjadi penurunan fungsi visual.6,32  

Retina merupakan salah satu jaringan dengan metabolisme paling tinggi di tubuh 

manusia. Retina memiliki dua zona oksigenasi yang berbeda, yaitu pada retina 

bagian dalam dan luar. Retina bagian dalam diperdarahi oleh vaskularisasi retina 
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yang memiliki sistem autoregulasi. Sistem autoregulasi menjaga kadar oksigenasi 

retina bagian dalam tetap konstan terhadap perubahan kadar oksigen sistemik 

seseorang. Arteri retina sentral masuk ke dalam mata melalui kanal optik kemudian 

bercabang menjadi 4, masing-masing memperdarahi satu kuadran retina. Terdapat 

4 lapisan pembuluh darah yang memperdarahi lapisan-lapisan retina. Kapiler radial 

peripapiler terletak di lapisan RNFL dan disekitar saraf optik, pleksus vaskular 

superfisial pada lapisan sel ganglion, serta 2 lapisan pleksus kapiler dalam yang 

terletak di masing-masing sisi lapisan nuklear dalam. Retina bagian luar diperdarahi 

oleh vaskularisasi dari koroid. Vaskularisasi koroid tersebut tidak memiliki sistem 

autoregulasi seperti layaknya vaskularisasi retina, sehingga kadar oksigen sistemik 

seseorang mempengaruhi kadar oksigen pada retina bagian luar secara langsung.6,35 

 

2.1.2 Diabetes Melitus 

Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu kondisi metabolik kronik yang ditandai 

dengan hiperglikemia. Hiperglikemia atau tingginya kadar glukosa dalam darah 

dapat terjadi akibat kelainan produksi insulin atau resistensi selular terhadap 

insulin. Secara garis besar DM dapat diklasifikasikan menjadi DM tipe 1, DM tipe 

2, DM tipe lain, serta gestasional diebetes. DM  tipe 1 terjadi akibat adanya reaksi 

autoimun yang membuat sistem imun seseorang menyerang sel beta pankreas 

sehingga produksi insulin menjadi berkurang disertai defisiensi relatif atau absolut 

dari insulin. DM tipe 1 dapat timbul pada usia berapa saja, namun paling sering 

ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda. DM tipe 2 merupakan tipe DM yang 

paling umum, dengan jumlah penderita mencakup hampir 90% dari seluruh kasus 
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DM. Hiperglikemia pada DM 2 terjadi akibat produksi insulin yang tidak adekuat 

disertai dengan ketidakmampuan tubuh memberi respon terhadap hormon insulin, 

atau dikenal dengan resistensi insulin.  DM tipe 2 paling sering ditemukan pada usia 

lanjut.3,36 

Diagnosis DM dapat ditegakkan melalui pemeriksaan kadar glukosa darah. 

Menurut kriteria diagnosis World Health Organization (WHO) dan Perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia (Perkeni), DM dapat didiagnosis apabila pemeriksaan 

glukosa plasma puasa menunjukan hasil ≥126 mg/dl, atau pemeriksaan glukosa 

plasma ≥200 mg/dl pada dua jam setelah Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) 

dengan beban glukosa 75 gram, atau pemeriksaan glukosa plasma sewaktu ≥200 

mg/dl atau nilai HbA1c ≥6,5%.3,36 

 

 

Gambar 2.2 Kriteria Diagnosis DM 

                Dikutip dari : Soelistijo36 

 

Diabetes Melitus dapat menimbulkan berbagai gejala klasik, seperti poliuria, 

polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan tanpa sebab. Hiperglikemia yang 

terjadi secara terus menerus memiliki asosiasi erat dengan terjadinya komplikasi 

pada sistem makrovaskular seperti Coronary Artery Disease (CAD) dan stroke, 
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maupun komplikasi pada sistem mikrovaskular seperti nefropati, neuropati, dan 

retinopati.1,4,36 

 

2.1.3 Patofisiologi Retinopati Diabetik  

Mekanisme hubungan antara kondisi hiperglikemia dengan terjadinya retinopati 

diabetik berserta perubahan anatomis yang terdeteksi hingga saat ini belum 

diketahui secara pasti.37 Penelitian dengan hewan uji model retinopati diabetik dan 

spesimen dari autopsi mata manusia menunjukan adanya perubahan tahap awal 

pada pembuluh darah retina, termasuk kehilangan sel-sel perisit dan penebalan dari 

membrana basalis. Bukti dari berbagai penelitian juga menunjukan adanya 

perubahan yang terjadi pada sel-sel parenkima retina pada tahap awal penyakit DM, 

diantaranya reaktivitas sel glial, perubahan metabolisme glutamat, serta kematian 

sel neuron.38 Perdebatan masih terjadi mengenai mekanisme retinopati pada pasien 

DM, yaitu terjadi sebagai akibat dari kelainan vaskular ataupun dihasilkan secara 

primer akibat kerusakan neuronal langsung oleh hiperglikemia kronis.16 

 

2.1.3.1 Perubahan Neuronal pada Retina 

Berbagai bukti penelitian menunjukan bahwa neurodegenerasi retina merupakan 

suatu mekanisme independen terjadinya retinopati diabetik diluar degenerasi 

vaskular. Neurodegenerasi retina terjadi pada tahap awal perjalanan penyakit 

retinopati diabetik. Apoptosis dari sel neuron retina dapat diobservasi pada tikus 

model diabetes dalam waktu satu bulan setelah induksi diabetes.39 Apoptosis 

merupakan suatu kematian sel terprogram dengan serangkaian perubahan 
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morfologi sel, seperti penurunan komponen air sel, fragmentasi nukleus, serta 

penekukan sel membran. Hasil akhir dari perubahan morfologi akibat apoptosis 

berupa sel mati berbentuk bulat dan kecil sehingga mudah untuk dicerna oleh sel 

makrofag lokal, yaitu sel-sel glial retina.12 Patofisiologi penurunan ketebalan 

lapisan retina diduga bersifat multifaktorial.10 Berbagai faktor ditemukan memiliki 

peran dalam terjadinya neurodegenerasi retina akibat DM.11,31 

 

2.1.3.1.1 Stres Oksidatif  

Radikal superoksida, salah satu bentuk Reactive Oxygen Species (ROS),  

diproduksi oleh tubuh melalui mekanisme enzimatik dan non enzimatik. Metode 

enzimatik dimediasi oleh enzim cytosolic NAPDH oxidase (Nox), sementara 

produksi melalui metode non enzimatik terjadi akibat respiratori mitokondria. 

Metabolisme glukosa melalui glikolisis di mitokondria menghasilkan Adenosine 

Triphosphate (ATP) melalui proses fosforilasi oksidatif. Produk sampingan dari 

proses fosforilasi oksidatif tersebut diantaranya adalah radikal superoksida. 

Peningkatan aktivitas Nox ditemukan pada retina dan sel beta pankreas pasien 

DM.10,31,37,40 

Proses transduksi sinyal melalui transport elektron, atau dikenal dengan sistem 

redoks membutuhkan ROS sebagai salah satu pembawa pesan, namun ROS juga 

diketahui memiliki efek buruk, yaitu menghambat proses penghantaran sinyal yang 

terjadi secara normal pada tingkat selular. Efek buruk ROS tersebut dapat diatasi 

oleh antioksidan. Kondisi DM mengakibatkan peningkatan kadar ROS disertai 

dengan adanya penurunan kadar antioksidan, sehingga semakin memperburuk 
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kondisi stres oksidatif yang terjadi. Berbagai mekanisme molekular diperkirakan 

menginduksi kondisi stres oksidatif pada kondisi DM. Aktivasi jalur poliol 

diketahui meningkatkan produksi ROS dan menurunkan antioksidan intraselular. 

Akumulasi dari Advanced Glycation Endproducts (AGEs) dapat menyebabkan 

stres oksidatif yang kemudian menyebabkan kelainan metabolisme selular yang 

pada akhirnya meningkatkan interaksi antara AGEs dan reseptornya. Hubungan 

AGEs dan stres oksidatif dinilai bersifat dua arah.31,40 

 Komponen mitokondria merupakan bagian sel yang pertamakali terekspos 

terhadap ROS dan mengalami kerusakan. Sel neural retina khususnya sel ganglion 

merupakan sel yang ditemukan mengalami kerusakan akibat stres oksidatif. Stres 

oksidatif yang terjadi pada sel ganglion memicu rangkaian proses internal yang 

mengarah pada terjadinya apoptosis. 31,37,39 

 

2.1.3.1.2 Peningkatan kadar AGEs  

Paparan kronik hiperglikemia memicu akumulasi dari Advanced Glycation 

Endproducts (AGEs). AGEs terdiri dari protein atau lipid yang telah termodifikasi. 

AGEs dapat menyebabkan kerusakan pada retina pasien DM melalui jalur resptor-

dependen dan reseptor-independen. Jalur reseptor-dependen dimediasi oleh ikatan 

AGEs dan reseptornya, yaitu receptor for AGE (RAGE). Peningkatan RAGE juga 

dapat ditemukan pada retina pasien DM. Ikatan antara AGEs dan RAGE 

meningkatkan aktivasi faktor nuklear kappa B (NF-κβ). Hal ini menyebabkan stres 

oksidatif dan reaksi inflamasi. Jalur kedua, yaitu jalur reseptor-independen 

dimediasi oleh aktivasi superoksida mitokondria dan protein kinase C (PKC). 



16 
 

 
  

Kedua mekanisme ini menyebabkan kerusakan neuronal retina akibat 

apoptosis.11,37,40,41 

 

2.1.3.1.3 Aktivasi Sistem Renin Angiotensin 

Sistem renin angiotensin diketahui karena fungsi klasiknya sebagai pengatur 

tekanan darah sistemik. Berbeda dengan sistem renin angiotensin sistemik, sistem 

renin angiotensin lokal dapat ditemukan secara khusus pada berbagai jaringan 

tubuh, seperti retina, dan memiliki fungsi vital dalam regulasi homeostasis lokal 

jaringan. Sistem renin angiotensin diinisiasi oleh perubahan Renin menjadi 

angiotensin I oleh angiotensinogen, yang kemudian diubah menjadi angiotensin II 

oleh Angiotensin Converting Enzyme (ACE). Terdapat dua reseptor untuk 

angiotensin II, yaitu AT1R dan AT2R. Ikatan antara angiotensin II dan AT1R 

mengakibatkan aktivasi NADPH oksidase, NF-κβ, dan Activator Protein 1 (AP-1) 

sehingga memicu terjadinya reaksi inflamasi dan stres oksidatif melalui produksi 

ROS, yang akhirnya menyebabkan gangguan serta kematian pada sel ganglion 

retina.10,11,42–44 

 

2.1.3.1.4 Reaktivitas Sel Glial 

Neural apoptosis dan gliosis reaktif atau reaktvitas sel glial merupakan tanda 

histologi penting dari retinopati diabetik. Sel ganglion merupakan sel neuron pada 

retina tempat dimana proses apoptosis akibat diabetes pertamakali ditemukan. 

Apoptosis sel ganglion diikuti oleh gliosis reaktif pada sel glial baik makroglial, 

yaitu sel muller dan astrosit, serta mikroglial. Salah satu tanda paling signifikan dari 
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reaktif gliosis adalah overekspresi dari Glial Acidic Fibrilar Protein (GFAP) oleh 

sel muller. GFAP diproduksi oleh sel astrosit pada kondisi normal, namun tidak 

oleh sel muller. Aktivasi sel mikroglial pada retina menyebabkan pelepasan sitokin 

yang mempengaruhi kematian sel neuron. Ketidakseimbangan antara mediator 

proapoptosis dan survival signaling dapat dideteksi pada retina pasien diabetes.31 

Hingga saat ini belum dapat ditentukan apakah apoptosis sel neuron atau kondisi 

reaktif gliosis yang lebih dahulu menginisiasi perubahan degeneratif pada retina 

pasien DM.11 

 

2.1.3.1.5 Akumulasi Glutamat Ekstraselular 

Glutamat merupakan neurotransmiter eksitatori utama pada sel ganglion, 

bipolar, dan fotoreseptor di retina. Konsentrasi glutamat ditemukan meningkat 

jumlahnya pada kondisi diabetes. Peningkatan konsentrasi glutamat ini disebabkan 

karena pada kondisi diabetes produksi enzim glutamat sintetase oleh sel muller 

berkurang. Enzim ini berfungsi untuk mengubah glutamat menjadi glutamin. Retina 

juga kehilangan kemampuannya untuk mengoksidasi glutamat menjadi alfa-

ketoglutarat, sehingga jumlah glutamat semakin meningkat. Peningkatan 

konsentrasi glutamat pada retina menyebabkan suatu kondisi yang disebut dengan 

eksitotoksisitas. Glutamat yang berlebih menyebabkan respon yang tidak terkontrol 

pada reseptor glutamat di neuron post sinaptik sehingga menginduksi terjadinya 

apoptosis.11,31 
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2.1.3.1.6 Apoptosis dan penurunan faktor neuroprotektif 

Menurunnya faktor neuroprotektif yang disintesis oleh retina seperti 

somatostation (SST), Pigment Epithelial-Derived Factor (PEDF), dan Interstitial 

Retinol-Binding Protein (IRBP) juga ditemukan pada pasien DM. Penurunan 

faktor-faktor neuroprotektif tersebut berperan pada proses neurodegeneratif pada 

retina pasien DM.11,31 

Penelitian in-vitro telah menemukan paparan panjang terhadap kadar glukosa 

yang tinggi berhubungan dengan terjadinya fragmentasi mitokondria dan apoptosis 

sel.39 Tingginya kadar molekul pro apoptosis seperti caspase-3, caspase-9, Bax, dan 

Fas telah diidentifikasi pada sel neuron di hewan uji diabetes dan subjek dengan 

retinopati diabetik. Disfungsi mitokondria diperkirakan memiliki peran penting 

dalam proses degenerasi retina pada kasus retinopati diabetik, hal ini dapat 

dibuktikan dengan tingginya kadar protein apoptosis mitokondria seperti sitokrom-

C dan Apoptosis-Inducing Factor (AIF). Sel ganglion merupakan sel yang memiliki 

tingkat apoptosis tertinggi serta paling dini mengalami apoptosis. Apoptosis sel 

ganglion tersebut mempengaruhi penurunan ketebalan dari lapisan retina terutama 

di daerah makula dan juga menyebabkan penurunan ketebalan pada lapisan 

RNFL.16,22,39 

 

2.1.3.2 Perubahan Vaskular pada Retina 

Perisit merupakan sel kontraktil yang mempunyai peran penting pada 

autoregulasi mikrovaskular retina. Kehilangan perisit merupakan salah satu tanda 

paling awal dan paling spesifik dari terjadinya retinopati diabetik. Tanda terjadinya 
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retinopati diabetik yang dapat dideteksi pertamakali secara klinis adalah 

mikroaneurisma. Kehilangan sel perisit dapat menyebabkan terjadinya kelemahan 

pada dinding kapiler, sehingga mikroaneurisma dapat terjadi pada area dinding 

kapiler yang mengalami kelemahan tersebut. Hilangnya sel-sel perisit juga 

menyebabkan gangguan pada sawar darah-retina bagian dalam. Mekanisme 

hiperglikemia menyebabkan terjadinya degenerasi perisit masih belum diketahui, 

namun dua hipotesis menyatakan adanya peran dari jalur aldose reductase dan 

platelet-derived growth factor-beta (PDGF-B). Enzim aldose reductase ditemukan 

secara spesifik pada sel-sel perisit, sehingga enzim tersebut diduga berperan dalam 

kerusakan yang spesifik pada sel perisit pada DR dan komplikasi vaskular lain dari 

DM.  PDGF-B telah terbukti berperan penting dalam perkembangan perisit pada 

fase angiogenesis, sehingga PDGF-B juga diduga memiliki peran penting dalam 

menjaga viabilitas perisit pada sistem vaskular yang telah matur.37 

Penebalan dari membrana basalis juga merupakan suatu lesi yang khas pada 

kasus DR. Mekanisme biokimia yang mengarah kepada penebalan membrana 

basalis belum diketahui, namun penelitian menunjukan adanya peran aktvasi dari 

jalur aldose reductase. Glikasi dari kolagen pada membrana basalis diduga 

merupakan mekanisme lain terjadinya penebalan pada membrana basalis.4,37 

Jalur aldose reductase tidak aktif pada kondisi normoglikemia. Pada kondisi 

hiperglikemia atau peningkatan kadar glukosa intraselular, jalur metabolisme 

glukosa lainnya telah mengalami saturasi, sehingga jalur aldose reductase menjadi 

aktif.  Aldose reductase menggunakan bentuk tereduksi dari Nicotinamide Adenine 

Dinucleotide Phosphate (NADPH) sebagai kofaktor untuk mereduksi gula aldosa 
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ke bentuk gula alkoholnya. Glukosa akan direduksi menjadi sorbitol, yang 

kemudian dioksidasi menjadi fruktosa oleh sorbitol dehidrogenase. Sorbitol dapat 

terakumulasi di intraselular karena reaksi sorbitol dehidrogenase bersifat lambat, 

dan sorbitol yang terakumulasi tidak dapat dengan mudah melewati plasma 

membran menuju ruang ekstraselular. Aktivasi jalur aldose reductase juga 

menyebabkan perubahan dari redox homeostasis, sehingga timbul stres oksidatif 

dan kerusakan selular.4,37 

Stres oksidatif yang terjadi pada DM dapat mengaktivasi protein kinase C 

(PKC). PKC merupakan enzim yang berperan dalam timbulnya komplikasi diabetes 

tanpa melibatkan jalur aldose reductase. PKC dapat diaktivasi oleh ROS dan AGEs. 

Aktivasi dari PKC diketahui menimbulkan kerusakan vaskular yang dimediasi oleh 

peningkatan permeabilitas vaskular, disrupsi regulasi nitric oxide, peningkatan 

adhesi leukosit ke dinding pembuluh darah, serta perubahan aliran darah. 

Overaktivasi dari PKC juga diketahui mejadi salah satu penyebab overekspresi dari 

Vascluar Endothelial Growth Factor (VEGF). VEGF merupakan faktor patogenik 

pada Diabetic Macular Edema (DME) dan Proliferative Diabetic Retinopathy 

(PDR). 11,37,39  

Kerusakan dari sawar darah-retina merupakan tanda penting dari DR. Salah satu 

mekanise yang menyebabkan gangguan sawar ini adalah adanya kerusakan pada 

tight junctions atau zonula okludens diantara sel-sel endotel. Beberapa jenis protein 

diketahui berperan pada formasi dan menjaga fungsi dari zonula okludens, 

diantaranya ZO-1 dan occludin. Pada kondisi DM kadar ZO-1 dan occludin 

mengalami penurunan sehingga mempengaruhi kondisi zonula okludens.37 
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2.1.4 Pencitraan Optical Coherence Tomography 

 Perangkat Optical Coherence Tomography (OCT) merupakan suatu perangkat 

yang memiliki kemampuan untuk memberikan pencitraan detil struktur okular 

secara non-invasif serta dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif pada 

retina dan saraf optik. OCT saat ini telah menjadi suatu perangkat yang memiliki 

peran penting dalam penapisan, diagnosis, serta evaluasi tatalaksana retinopati 

diabetik. Teknologi OCT memiliki prinsip interferometri koherensi rendah, dimana 

cahaya dengan koherensi rendah dipancarkan kepada jaringan target, kemudian 

cahaya yang direfleksikan kembali oleh jaringan akan dikombinasikan dengan 

pancaran cahaya kedua atau reference beam. Hasil dari pola interferensi yang 

dihasilkan akan digunakan untuk merekonstruksi suatu A-scan aksial, yang 

menggambarkan kemampuan scattering pada setiap jaringan yang terdapat di jalur 

pancaran cahaya tersebut. Menggerakan cahaya dalam suatu garis pada jaringan 

akan menghasilkan kompilasi A-scan yang dapat digunakan untuk merekonstruksi 

suatu B-scan. Mengulangi beberapa B-scan pada beberapa lokasi yang berdekatan 

dapat menhasilkan infromasi mengenai kondisi volume struktur secara 3 

dimensi.8,9,45 
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Gambar 2.3 Proses segmentasi B-scan di mata normal menunjukan membrana  

  limitan interna pada garis kuning dan RPE pada garis merah 

   Dikutip dari : Waheed45 

 

 Mesin OCT yang paling awal diciptakan dikenal dengan nama Time Domain 

OCT (TD-OCT). Mesin ini menggunakan satu buah detektor foton, dan A-scan 

diciptakan dengan menggerakan kaca untuk mengubah jalur dari reference beam 

hingga menyerupai kedalaman aksial yang berbeda pada jaringan target. Hal ini 

menyebabkan keterbatasan kecepatan scan hingga beberapa ribu A-scans setiap 

detiknya. Teknik OCT yang lebih baru, yang dikenal dengan nama Spectral Domain 

(SD-OCT), Fourier Domain (FD-OCT) atau High Definition OCT (HD-OCT), 

menghasilkan A-scan dengan menggunakan rangkaian detektor dan bukan 

menggunakan beberapa reference beams dari kaca yang bergerak. Kecepatan scan 

dari SD-OCT dapat mencapai 100.000 A-scans setiap detiknya, atau sekitar 200 kali 

lebih cepat dari TD-OCT. Mesin SD-OCT yang dijual secara komersial saat ini 

umumnya beroperasi dengan kecepatan 27.000-70.000 A-scans setiap detiknya. 

Umumnya SD-OCT memiliki resolusi aksial 5 µm, dan resolusi lateral 20 µm 

karena dibatasi oleh difraksi yang disebabkan struktur anatomi pupil.  Resolusi 

tinggi dari SD OCT dapat digunakan untuk mengukur ketebalan berbagai lapisan 

retina, termasuk RNFL dan lapisan sel ganglion. Pemeriksaan ketebalan sel 
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ganglion dan RNFL dengan menggunakan modalitas OCT dapat mendeteksi 

perubahan neurodegeneratif yang terjadi pada retina secara secara dini. Swept 

Source OCT (SS-OCT) merupakan jenis perangkat OCT yang lebih baru dan lebih 

sering digunakan untuk kepentingan penelitian. SS-OCT memiliki beberapa 

keutungan diantaranya kecepatan scan hingga mencapai 100.000-400.000 A-scans 

setiap detiknya serta visualisasi struktur yang lebih jelas.8,10,45,46  

 

 

Gambar 2.4 Hasil Ganglion Cell Analysis (GCA) pada pencitraan OCT 

          Dikutip dari : Carl Zeiss Meditec47 

 

 Cirrus HD-OCT 5000 (Carl Zeiss Meditec) merupakan suatu SD-OCT dengan 

kecepatan scan sebanyak 27.000-68.000 A-scans setiap detiknya, ketebalan A-scan 

2.00 mm, resolusi aksial 5 µm, dan resolusi transversal 15 µm pada jaringan. 

Macular cube scan 512x128 menghasilkan cube of data dengan garis-garis 

berbentuk persegi 6 mm yang terdiri dari 128 garis scan horizontal, masing-masing 
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terdiri dari 512 A-scan dan central horizontal B-scan. Analisis ketebalan sel 

ganglion pada area makula dapat dilakukan dengan memilih modalitas Ganglion 

Cell Analysis (GCA) dari hasil macular cube scan yang didapat. Analisis sel 

ganglion pada GCA mengukur total ketebalan yang dihasilkan oleh lapisan sel 

ganglion ditambah dengan lapisan pleksiform dalam.  

 

 

Gambar 2.5 Hasil analisis Optic Nerve Head (ONH) dan RNFL pada pencitraan OCT 

            Dikutip dari : Carl Zeiss Meditec47 

 

 Optic disc cube scan 200x200 menghasilkan cube of data dengan garis-garis 

berbentuk persegi 6 mm yang terdiri dari 200 garis scan horizontal, masing-masing 

terdiri dari 200 A-scan. Analisis ketebalan lapisan RNFL dihasilkan melalui moda 

analisis Optic Nerve Head (ONH) dan RNFL. Interpretasi kuantitatif suatu hasil 

scan OCT ditentukan oleh ketepatan segmentasi perangkat lunak OCT untuk 
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mengidentifikasi batas terdalam dan terluar dari suatu sublayer retina, serta akurasi 

penghitungan ketebalannya segmen tersebut. Ketebalan suatu lapisan dapat 

dibandingkan dengan nilai pada age-matched controls untuk penilaian 

normalitas.9,46,47 

 

2.1.5 Sensitivitas Kontras 

 Sensitivitas kontras merupakan aspek penting dari fungsi visual seseorang. 

Sensitivitas kontras memiliki peran dalam berbagai aspek visual, seperti deteksi 

pergerakan, fungsi lapang pandang, mengenali pola, adaptasi gelap, serta tajam 

penglihatan. Berbagai aktivitas harian seseorang membutuhkan sensitivitas kontras 

yang baik, seperti membaca, mengenali wajah dan menyetir kendaraan. Seiring 

dengan perkembangan zaman, pemeriksaan ketajaman visual saja dinilai belum 

cukup untuk menggambarkan kualitas visual seseorang. Pemeriksaan sensitivitas 

kontras merupakan pemeriksaan fungsi visual yang dianggap penting selain 

pemeriksaan tajam penglihatan. Pemeriksaan sensitivitas kontras bermanfaat untuk 

mendapatkan informasi lebih jauh mengenai besarnya dampak disfungsi visual 

terhadap kemampuan fungsional seseorang.48,49 Beberapa kondisi disfungsi visual 

seperti katarak, glaukoma, dan retinopati diabetik diketahui dapat menyebabkan 

penurunan sensitivitas kontras.26 

 Kontras memberikan gambaran ukuran perbedaan pola gelap atau terang suatu 

objek dibandingkan dengan latarnya. Kontras paling minimal yang dibutuhkan 

untuk dapat melihat suatu target disebut Contrast threshold. Sensitivitas memiliki 

nilai yang berbanding terbalik dengan contrast threshold. Seseorang yang 
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membutuhkan kontras tinggi untuk melihat suatu target dikatakan memiliki 

sensitivitas kontras yang rendah, begitu juga sebaliknya. Sine-wave gratings 

merupakan suatu stimulus terang dan gelap yang berulang. Satu pasang garis terang 

dan gelap membentuk satu siklus. Ketebalan gratings dinilai dari frekuensi spasial 

yang dimilikinya, dalam satuan siklus per derajat atau cycles per degree (cpd). 

Frekuensi spasial yang tinggi memiliki jumlah siklus yang lebih banyak per derajat 

visual, atau dapat dikatakan bahwa gratings yang dimiliki semakin halus. Frekuensi 

spasial yang rendah memiliki garis terang dan gelap yang lebih tebal sehingga 

jumlah siklus yang dimiliki lebih sedikit pada satu derajat. Fungsi sensitivitas 

kontras merupakan suatu plot sensitivitas kontras pada berbagai frekuensi 

spasial.48,50 

 

 

Gambar 2.6 Frekuensi Spasial 

        Dikutip dari : Skalicky24 

 

 Campbell dan Robson menyatakan teori bahwa neuron-neruon pada korteks 

visual memproses berbagai frekuensi spasial yang berbeda dari jalur visual. Teori 

multipel kanal sistem visual menunjukan bahwa sel-sel retina memproses informasi 

dengan ukuran spesifik sementara menyaring ukuran lainnya yang tidak sesuai. 
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Seseorang dapat mengalami penurunan sensitivitas kontras dengan tajam 

penglihatan normal, tergantung dari frekuensi spasial yang dipengaruhi oleh 

kondisi okular yang dialaminya.49 Berbagai kondisi okular yang berbeda diduga 

akan menghasilkan fungsi sensitivtas kontras yang berbeda, namun hingga saat ini 

belum dapat dibuktikan secari pasti. Terdapat tiga tipe kelasifikasi dari penurunan 

sensitivitas kontras. Tipe 1 menunjukan penurunan sensitivitas kontras pada 

frekuensi spasial tinggi, dengan sensitivitas kontras yang normal pada frekuensi 

spasial rendah. Tipe 2 menunjukan penurunan sensitivitas kontras pada seluruh 

frekuensi spasial. Penurunan sensitivitas kontras tipe 3 umumnya menunjukan 

frekuensi spasial tinggi yang normal dan penurunan sensitivitas kontras pada 

frekuensi spasial yang rendah. Penurunan sensitivitas kontras tipe 3 telah ditemukan 

pada pasien dengan neuritis optik, lesi jaras penglihatan, serta pasien diabetes.48 

Penelitian oleh Safi dkk menemukan bahwa kontras sensitivitas pada pasien DM 

tanpa adanya tanda klinis retinopati diabetik terjadi pada semua spektrum frekuensi 

spasial, sehingga dapat diperkirakan DM menyebabkan gangguan secara global 

pada retina dan jaras penglihatan.26  

 Respon sel ganglion terhadap stimulus akan menurun seiring dengan makin 

sedikitnya perbedaan kontras antara dua bidang.34,49 Perubahan sel parenkima retina 

dapat ditemukan pada awal perjalanan DM, seperti reaktivitas sel glial, perubahan 

metabolisme glutamat, serta kematian sel neuron. Beberapa penelitian telah 

menemukan adanya penurunan minimal pada sensitivitas kontras dan persepsi 

warna pada pasien dengan DM tanpa adanya retinopati diabetik yang tampak secara 

klinis.26,38 



28 
 

 
  

 Penurunan sensitivitas kontras pada pasien DM akan memburuk seiring dengan 

progresivitas DR, namun pada sebagian orang penurunan sensitivitas kontras dapat 

terjadi sebelum adanya onset klinis dari DR. Penurunan sensitivitas kontras 

dilaporkan dapat ditemukan dalam kurun waktu 2 tahun sejak onset DM. Penelitian 

oleh Safi dkk menemukan bahwa terdapat penurunan sensitivitas kontras pada 

subjek dengan diabetes sebelum muncul tanda-tanda klinis dari retinopati diabetik. 

Penurunan sensitivitas kontras dapat ditemukan pada tajam penglihatan normal, 

atau sebelum terdeteksinya penurunan tajam penglihatan dengan kartu Snellen, 

sehingga penurunan sensitivitas kontras diprediksikan sebagai suatu tanda awal 

disfungsi visual.26,38,50 

 

2.1.5.1. Uji Sensitivitas Kontras 

 Secara garis besar terdapat dua jenis pemeriksaan sensitivitas kontras dengan 

metode yang berbeda, yaitu menggunakan optotip dan sine-wave grating. Beberapa 

contoh pemeriksaan menggunakan chart dengan grating diantaranya adalah Arden 

Plates, Cambridge gratings, Functional Acuity Contrast Test (FACT) dan CSV-

1000. Tes Lea, Pelli-Robson, serta Mars merupakan bentuk tes sensitivitas kontas 

dengan menggunakan beragam optotip. Setiap jenis pemeriksaan sensitivitas 

kontras memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Sine-wave grating 

chart dapat menguji sensitivitas kontras pada beragam frekuensi spasial, sehingga 

tes jenis ini dapat mengukur fungsi sensitivitas kontras yang tidak dapat dihasilkan 

dengan menggunakan optotip. Tes dengan grating seperti CSV-1000 memiliki 8 

derajat kontras dan jarak antara kontras sebesar 0.15 dan 0.30 log unit. Tes optotip 
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memiliki keunggulan berupa nilai jarak antar kontras yang lebih kecil, serta rentang 

kontras yang lebih besar. Kerugian dari tes optotip adalah tes tesebut membutuhkan 

kemampuan literasi untuk dapat mengenali optotip, serta dapat terjadi beberapa 

masalah teknis dalam pemeriksaan seperti pencahayaan yang tidak merata di 

seluruh permukaan chart, serta cetakan optotip yang dapat mulai pudar.48,50 

 Tes kontras CSV-1000 merupakan salah satu tes kontras dengan menggunakan 

grating yang memiliki sistem retroiluminasi. Sistem retroiluminasi pada tes ini 

memiliki keuntungan memberikan pencahayaan merata pada seluruh permukaan tes 

dengan ukuran iluminasi rata-rata 85 candela/m2. Pemeriksaan dilakukan pada jarak 

8 kaki atau 2,5 meter. Tes kontras CSV-1000 terdiri dari 4 frekuensi spasial, yaitu 

3, 6, 12, dan 18 cpd. Masing-masing frekuensi spasial terdiri 17 lingkaran, 1 

lingkaran besar atau sample patch di ujung kiri dan 16 lingkaran lebih kecil 

berdiameter 1,5 inci disebelah kanan dari sample patch. Enam belas lingkaran 

tersebut tersusun menjadi 8 kolum lingkaran yang berpasangan dalam 2 baris. 

Hanya 1 buah lingkaran dari setiap pasang lingkaran memiliki grating, sementara 

pasangan dari lingkaran tersebut tidak memiliki grating atau polos. Nilai kontras 

pada setiap lingkaran makin menurun dari sisi kiri ke kanan.49,51,52 
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Gambar 2.7 Tes Sensitivitas Kontras CSV-1000 
     Dikutip dari : Heravian52 

 

 Sensitivitas kontras pada setiap baris memiliki rentang 0,70 – 2,08 log unit untuk 

3 cpd, 0,91 – 2,29 log unit untuk 6 cpd, 0,61 – 1,99 log unit untuk 12 cpd dan 0,17 

– 1,55 log unit untuk 18 cpd. Perbedaan kontras antara sample patch dan lingkaran 

di kolum 1 adalah 0,3 log unit. Setiap lingkaran pada kolum 1 hingga 8 memiliki 

penurunan kontras yang bertahap. Penurunan kontras antara lingkaran di kolum 1 

hingga 3 masing-masing memiliki jarak 0,17 log unit, sementara setiap lingkaran 

di kolum 3 hingga 8 memiliki perbedaan kontras sebesar 0,15 log unit. Nilai log 

unit terakhir yang dapat disebutkan dengan benar oleh pasien di setiap frekuensi 

spasial dicatat sebagai nilai sensitivitas kontras pada frekuensi spasial 

tersebut.49,51,52 Penurunan sensitivitas kontras senilai 0.3 logCS unit diketahui 

memiliki pengaruh terhadap kemampuan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari 

dan kualitas hidup seseorang.50 
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Tabel 2.1 Sistem Penilaian CSV-1000 

Urutan 

Lingkaran 

Baris A - 3 cpd 

(Log unit) 

Baris B - 6 cpd 

(Log unit) 

Baris C – 12 cpd 

(Log unit) 

Baris D - 18 cpd 

(Log unit) 

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 

8 2,08 2,29 1,99 1,55 
Sumber : Vector Vision53 

  

 Kemampuan suatu alat uji sensitivitas kontras untuk menggambarkan kualitas 

penglihatan bergantung kepada akurasinya. Akurasi merupakan hasil dari 

pengukuran dari uji validitas maupun reabilitas. Penelitian oleh Pomerance dkk 

menemukan uji reliabilitas test-retest 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 FDT. Penelitian oleh Richman 

dkk juga menemukan bahwa diantara tes grating lainnya, tes CSV-1000 memiliki 

reabilitas yang terbaik. Penelitian Kelly dkk untuk mengetahui reabilitas CSV-1000 

pada orang dewasa dan anak dengan penglihatan normal menemukan angka 

Coefficient of Reliability (COR) yang lebih besar dibandingkan dengan penelitian 

oleh Pomerance dkk, atau dengan kata lain reliabilitas yang ditemukan tidak sebaik 

oleh penelitian Pomerance dkk. Angka COR paling kecil, atau paling baik, 

ditemukan pada frekuensi spasial 6 dan 18 cpd. Pada penelitian ini ditemukan nilai 

Interclass Correlation Coeficient (ICC) yang signifikan secara statistik pada 

frekuensi spasial 6 dan 18 cpd, yaitu sebesar 0.65 dan 0.56, keduanya 
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menggambarkan reliabilitas moderat. Sementara pada 3 dan 12 cpd nilai ICC 

menggambarkan reliabilitas yang buruk.49,51,54 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

    Retinopati diabetik merupakan komplikasi okular yang terjadi akibat DM, dan 

merupakan salah satu penyebab utama gangguan penglihatan di dunia. Sebelum 

tampak manifestasi klinis retinopati diabetik, kondisi hiperglikemia pada DM 

menyebabkan berbagai perubahan pada tingkat selular.11,31,37 

Tingginya kadar ROS disertai dengan penurunan antioksidan pada kondisi DM 

menyebabkan kerusakan mitokondria yang menginduksi terjadinya apoptosis. 

Paparan tinggi hiperglikemia juga menyebabkan tingginya kadar AGEs. Ikatan 

AGEs dan reseptornya, RAGE, menyebabkan timbulnya stres oksidatif. Kondisi 

DM menyebabkan aktivasi sistem renin angiotensin yang terdapat secara lokal pada 

retina. Ikatan antara angiotensin II dan reseptor AT1R juga menyebabkan stres 

oksidatif pada sel neuron retina. Peningkatan konsentrasi glutamat pada DM 

menyebabkan gangguan eksitatori pada neuron sehingga terjadi kondisi 

eksitotoksisitas yang menyebabkan apoptosis sel. Apoptosis yang terjadi 

menyebabkan reaktivitas sel glial. Reaktivitas sel glial sendiri menginduksi faktor 

pro apoptotik. Hubungan antara apoptosis dan reaktivitas sel glial diperkirakan 

berjalan secara dua arah. Berbagai penelitian telah menemukan bahwa pada sel 

neuron retina penderita DM ditemukan adanya penurunan faktor-faktor 

neuroprotektif dan tingginya berbagai faktor pro apoptotik, sehingga dapat 

ditemukan tingginya apoptosis pada sel ganglion retina pada kondisi DM.31,40,41,44 
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Neurodegenerasi retina yang terjadi pada fase awal DM sulit untuk dideteksi 

secara klinis. Optical Coherence Tomography (OCT) merupakan suatu perangkat 

yang memiliki kemampuan untuk menggambarkan secara detil struktur okular 

secara non-invasif. Apoptosis sel ganglion yang terjadi pada fase awal kondisi DM 

dapat menyebabkan penurunan ketebalan pada lapisan sel ganglion retina dan 

lapisan RNFL. Apoptosis merupakan suatu kematian sel terprogram dengan 

serangkaian perubahan morfologi sel pada prosesnya, sehingga menghasilkan suatu 

bentuk akhir berupa sel mati berukuran kecil dan mudah untuk dicerna oleh sel 

makrofag lokal, yaitu sel-sel glial retina.10–12,15,46 

Kehilangan sel ganglion akibat apoptosis disertai dengan disfungsi dari sel 

ganglion yang masih bertahan menyebabkan kondisi defisit fungsional. Defisit 

fungsi sel ganglion dapat terjadi sebelum perubahan morfologis mulai terdeteksi. 

Seluruh stimulas visual yang dapat dilihat oleh manusia terjadi akibat respon 

fisiologis sel ganglion. Hambatan transmisi aksi potensial akibat kerusakan sel 

ganglion menyebabkan penurunan fungsi penglihatan. Sensitivitas kontras 

membuat seseorang dapat membedakan hal detil dari suatu objek. Berbagai 

aktivitas harian seseorang membutuhkan sensitivitas kontras yang baik, seperti 

membaca dan mengenali wajah. Pemeriksaan sensitivitas kontras merupakah salah 

pemeriksaan yang penting dalam menentukan fungsi visual seseorang. Tes kontras 

CSV-1000 merupakan salah satu tes kontras dengan menggunakan grating. Tes 

kontras CSV-1000 menilai sensitivitas kontras pada 4 frekuensi spasial, yaitu 3, 6, 

12, dan 18 cpd. Frekuensi spasial 6 dan 18 cpd pada CSV-1000 dinilai memiliki 

reliabilitas yang paling baik.6,16,26,32,49 
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2.3 Premis dan Hipotesis 

2.3.1 Premis  

      Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas maka dapat 

ditarik premis sebagai berikut: 

Premis 1 : Kondisi hiperglikemia pada DM menyebabkan tingginya kadar 

glutamat ekstraselular, reaktivitas sel glial, stres oksidatif, induksi 

dari sistem renin angiotensin, peningkatan kadar Advanced 

Glycation Endproducts (AGEs), tingginya faktor pro apoptosis, 

serta ketidakseimbangan dari produksi faktor neuroprotektif 

retina.11,31,37 

Premis 2 : Faktor-faktor tersebut memiliki peran dalam neurodegenerasi 

retina akibat DM melalui apoptosis sel ganglion yang terjadi 

sebelum timbul manifestasi klinis retinopati diabetik.11,31 

Premis 3 :  Apoptosis sel ganglion menyebabkan penurunan ketebalan dari 

lapisan sel ganglion dan lapisan RNFL pada retina.9,10,15 

Premis 4 : Seluruh stimulas visual yang dapat dilihat oleh manusia terjadi 

akibat respon fisiologis sel ganglion. Sel ganglion tipe M dan P 

pada retina memiliki peran dalam sensitivitas kontras.6,32 

Premis 5 : Hambatan transmisi aksi potensial akibat kerusakan sel ganglion 

menyebabkan penurunan fungsi penglihatan tahap awal yang 

dapat dinilai dengan penurunan sensitivitas kontras.16,26 
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2.3.2 Hipotesis  

1. Terdapat hubungan positif antara ketebalan lapisan sel ganglion retina dan 

sensitivitas kontras pada penderita DM tanpa manifestasi klinis retinopati 

diabetik. 

2. Terdapat hubungan positif antara ketebalan lapisan RNFL dan sensitivitas 

kontras pada penderita DM tanpa manifestasi klinis retinopati diabetik. 

 

2.4. Bagan Kerangka Pemikian  
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BAB III 

SUBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah penderita Diabetes Melitus (DM) tanpa retinopati 

diabetik. Populasi target pada penelitian ini adalah penderita DM yang tidak 

memiliki menifestasi klinis retinopati diabetik. Populasi terjangkau adalah pasien 

penderita DM tanpa manifestasi klinis retinopati diabetik yang terdaftar dalam 

program Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas wilayah 

Kota Bandung yang bersedia untuk mengikuti penelitian dengan melakukan 

pemeriksaan oftalmologi di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

Bandung. 

 

3.1.1 Kriteria Inklusi  

     Kriteria inklusi 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. 

 

3.1.2 Kriteria Eksklusi 

     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 
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toksisitas okular seperti etambutol, serta hasil pencitraan OCT dengan kekuatan 

sinyal 5 atau kurang. 

      

3.1.3 Cara Pemilihan Sampel 

  Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan urutan kedatangan (consecutive 

admission) yang memenuhi kriteria inklusi sampai jumlah sampel minimal 

terpenuhi.  

 

3.1.4 Penentuan Ukuran Sampel  

Penentuan ukuran sampel sesuai dengan tujuan penelitiaan ini, yaitu untuk 

mengetahui hubungan antara ketebalan lapisan sel ganglion retina dan sensitivitas 

kontras pada penderita DM tanpa manifestasi klinis retinopati diabetik, serta untuk 

mengetahui hubungan antara ketebalan lapisan RNFL dan sensitivitas kontras pada 

penderita DM tanpa manifestasi klinis retinopati diabetik. 

 Penentuan besar sampel untuk menjawab tujuan korelasi dengan menggunakan 

rumus penentuan besar sampel untuk penelitian analisis korelatif numerik, sehingga 

ditentukan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  

2

3
0.5ln(1 ) /(1 )

Z Z
n

r r

 + 
= + 

+ − 

 

Keterangan : 

Z  =  deviat baku alfa Z  = deviat baku beta 

r  =  korelasi minimal yang dianggap bermakna 
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Rumus penentuan besar sampel untuk penelitian analisis korelatif dengan 

kesalahan tipe 1 ditetapkan sebesar 5%, sehingga 1,96Z = . Kesalahan tipe 2 

ditetapkan sebesar 5%, maka didapat nilai 1,64Z = . r = korelasi minimal yang 

dianggap bermakna berdasarkan statistik sebesar  0,5.  

Maka : 

2

1.96 1.64
3

0.5ln(1 0.5) /(1 0.5)
n

 +
= + 

+ − 
 

2
3.6

3
0.5ln1.5 / 0.5

n
 

= + 
 

 

42,95 3 45,95 46n = + =   

 Jumlah sampel minimal yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan korelasi dalam 

penelitian ini paling sedikit sejumlah 46 mata.  

 Perhitungan ukuran sampel minimal untuk menjawab tujuan penelitian analisis 

regresi linear menggunakan rumus ukuran sampel dengan tujuan untuk analisis 

regresi liner. Penelitian ini menggunakan tingkat ketelitian satu (α) 5% atau  

Kesalahan tipe satu  5%, dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga diperoleh nilai 

Z = 1,96. Tingkat ketelitian dua (𝛽) atau Kesalahan tipe 2  sebesar 20%, maka 

didapat nilai 𝑍𝛽 = 0,84. Dengan nilai R2 yang ditetapkan sebesar 0,2, maka 

diperoleh ukuran sampel minimal untuk analisis regresi linear sederhana sebesar 42 

mata. Ditambah dengan kejadian drop out 10% maka diambil sampel sebesar 47 
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mata. Berdasarkan ukuran sampel minimal yang ditetapkan maka penelitian ini 

mengambil ukuran sampel minimal yang terbesar, yaitu sebesar 47 mata.   

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah studi observasi analitik cross-sectional atau 

potong lintang dengan melakukan pemeriksaan Optical Coherence Tomography 

(OCT) dan pemeriksaan sensitivitas kontras pada pasien DM tanpa manifestasi 

klinis retinopati diabetik. 

 

3.2.1 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional 

3.2.1.1 Identifikasi Variabel 

     Variabel bebas pada penelitian ini adalah nilai ketebalan lapisan sel ganglion 

dan RNFL. Variabel terikat pada penelitian ini adalah nilai sensitivitas kontras.  

 

3.2.1.2 Definisi Operasional  

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Ketebalan 

sel ganglion 

retina 

Analisis ketebalan sel ganglion 

pada area makula dilakukan 

dengan memilih modalitas 

Ganglion Cell Analysis (GCA) 

dari hasil macular cube scan. 

Analisis GCA mengukur total 

ketebalan yang dihasilkan oleh 

lapisan sel ganglion ditambah 

dengan lapisan pleksiform 

dalam 

OCT 
Mikrometer 

(µm) 
Numerik 

Ketebalan 

lapisan 

RNFL 

Analisis ketebalan lapisan 

RNFL didapatkan melalui moda 

analisis Optic Nerve Head 

(ONH) dan RNFL yang 

dihasilkan dari optic disc cube 

scan. 

OCT 
Mikrometer 

(µm) 
Numerik 
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Sensitivitas 

kontras 

Kemampuan seseorang untuk 

menilai suatu target 

berdasarkan perbedaan kontras 

pada target tersebut. Tes 

kontras CSV-1000 menilai 

sensitivitas kontras pada 4 

frekuensi spasial, yaitu 3, 6, 12, 

dan 18 cpd, dengan frekuensi 6 

dan 18 cpd memiliki reliabilitas 

terbaik. 

CSV-1000 LogUnit CS Numerik 

Durasi DM 

Waktu sejak ditegakkan 

diagnosis DM hingga waktu 

pemeriksaan 

Wawancara Tahun Numerik 

 

3.2.2 Cara Kerja dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.2.1 Alat dan Bahan 

1. Formulir 

2. Kartu Snellen 

3. Chart CSV-1000 

4. Non kontak tonometri 

5. Lampu celah 

6. Perangkat OCT 

 

3.2.2.2 Persiapan Sebelum Penelitian  

1. Rancangan penelitian diajukan ke Komite Etik Penelitian Kesehatan 

(ethical clearance). 

2. Peneliti mengubungi narahubung program Prolanis di puskesmas-

puskesmas yang berada di wilayah Kota Bandung. Peserta Prolanis yang 

memenuhi kriteria inklusi diberikan penjelasan secara lisan mengenai 

prosedur pemeriksaan serta kegunaan penelitian. Jika pasien dan keluarga 

setuju dan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini maka akan 
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diberikan lembar surat persetujuan (informed consent) untuk 

ditandatangani. 

3. Pasien yang telah menandatangani lembar surat persetujuan diberikan 

jadwal untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Mata 

Cicendo. Dilakukan pencatatan identitas pasien yang berpartisipasi, serta 

dilakukan anamnesis, pemeriksaan tajam penglihatan, pemeriksaan 

tekanan intraokular, pemeriksaan segmen anterior bola mata dengan 

menggunakan lampu celah, serta pemeriksaan sensitivitas kontras. Pasien 

diberikan tetes midriatika untuk dilatasi pupil. Pemeriksaan segmen 

posterior dengan oftalmoskopi indirek, foto fundus 7 lapang pandang dan 

OCT dilakukan dalam keadaan pupil terdilatasi maksimal.  

 

3.2.2.3 Prosedur Pemeriksaan Sensitivitas Kontras 

1. Pasien duduk dengan jarak 8 kaki atau 2,5 m dari chart CSV-1000 dengan 

koreksi terbaik terpasang. Retroiluminasi pada chart harus dalam posisi 

dinyalakan pada saat pemeriksaan berlangsung. 

2. Pemeriksaan dilakukan satu persatu pada mata kanan lalu kiri, namun tidak 

keduanya. Mata yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan ditutup. 

3. Pemeriksaan dilakukan satu persatu 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. 

4. Sample patch atau lingkaran dengan diameter terbesar yang berada pada 

sebelah kiri pada setiap frekuensi spasial ditunjukan kepada pasien, setelah 
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itu pasien diminta untuk mengidentifikasi lingkaran mana diantara 2 

lingkaran di setiap kolum yang memiliki grating. Pasien diberikan 3 pilihan 

jawaban, yaitu lingkaran yang memiliki grating atau garis berada di atas, 

bawah, atau tidak terlihat adanya grating di kedua lingkaran.  

5. Nilai pada kolum terakhir dimana pasien dapat mengidentifikasi lingkaran 

yang memiliki grating dengan benar dicatat sebagai nilai log unit yang 

dimiliki pasien pada setiap frekuensi spasial. 

 

3.2.2.4 Prosedur Pemeriksaan Optical Coherence Tomography 

1. Bersihkan sandaran dagu dan dahi pada mesin dengan menggunakan 

alkohol. 

2. Sesuaikan tinggi meja agar pasien dapat duduk dengan nyaman. 

3. Pilih jenis scan yang akan kita lakukan pada mesin OCT, kemudian tunggu 

sandaran dagu bergerak secara otomatis menyesuaikan dengan jenis scan 

yang akan kita lakukan. Minta pasien untuk meletakan dagu pada sandaran 

dagu yang telah selesai bergerak dengan sempurna.  

4. Pemeriksaan dilakukan satu persatu pada masing-masing mata. Pasien 

diminta untuk memfokuskan pandangan pada target fiksasi di mesin, 

informasikan kepada pasien agar dapat berkedip dengan normal selama 

proses penyesuaian alignment oleh mesin OCT, dan instruksikan untuk 

membuka mata dengan lebar selama proses pengambilan scan berlangsung. 

5. Pemeriksaan ketebalan sel ganglion didapatkan dengan memilih jenis scan 

berupa macular cube scan 512x128, kemudian pilih modalitas Ganglion 
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Cell Analysis dari hasil macular cube scan yang didapat. Nilai yang tertera 

pada kolom average GCL + IPL thickness pada masing-masing mata dicatat 

sebagai nilai ketebalah sel ganglion. 

6. Pemeriksaan ketebalan lapisan RNFL didapatkan dengan memilih jenis 

scan berupa optic disc cube scan 200x200, kemudian pilih modalitas ONH 

and RNFL Analysis dari hasil optic disc cube scan yang didapat. Nilai yang 

tertera pada kolom average RNFL thickness pada masing-masing mata 

dicatat sebagai nilai ketebalah lapisan RNFL. 

7. Informasikan kepada pasien agar dapat mengangkat wajah dari sandaran 

dahi dan dagu apabila hasil scan yang sesuai telah berhasil didapatkan. 

 

3.2.3 Rancangan Analisis Data 

 Data yang sudah terkumpul diolah secara komputerisasi untuk mengubah data 

menjadi informasi. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data dimulai dari: 

1. Editing, yaitu memeriksa kebenaran data yang diperlukan 

 

2. Coding, yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data   

angka atau bilangan. 

3. Data entry yaitu memasukkan data, yakni hasil pemeriksaan dan 

pengukuran subjek penelitian yang telah di-coding, dimasukan ke dalam 

program komputer. Data dimasukkan oleh satu orang. 

4. Cleaning, yaitu apabila semua data dari responden telah selesai 

dimasukkan, dicek kembali untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan 

dan ketidaklengkapan, kemudian dilakukan koreksi. 
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3.2.3.1 Uji Regresi Linear  

3.2.3.1.1 Uji Asumsi Klasik 

Syarat asumsi klasik yang harus dipenuhi model regresi linear sebelum data 

tersebut dianalisis sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah suatu data memiliki 

distribusi yang normal atau tidak. Pengujian data diperlukan karena hasil uji 

statistik akan diinterpretasikan ke dalam parameter dalam populasi. Suatu data 

dalam populasi akan memiliki distribusi normal, oleh karena ittu data dalam 

sampel, terutama sampel kecil, harus memiliki distribusi normal juga.  

2. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, 

atau situasi tidak konstannya varians pada masing-masing variabel independen. Jika 

varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heterkedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas artinya asumsi homoskedastisitas 

terpenuhi. Pengujian menggunakan grafik scatterplot dengan kriteria sebagai 

berikut: 
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1. Jika data membentuk suatu pola tertentu, seperti titik – titik yang 

membentuk pola yang teratur, maka dapat dikatakan terjadi 

heterokedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas atau titik – titik menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas. 

 

3.2.3.1.2 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu 

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan 

untuk mengetahui seberapa kuatnya arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan 

atau penurunan. Bentuk umum persamaan regresi linear adalah: 

Y = ɑ + bX 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen  

X = Variabel independen 

ɑ = Konstanta (nilai Y apabila X = 0) 

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

 



46 
 

 
  

3.2.3.2 Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Pengujian hipotesis berguna untuk menentukan hubungan atau interaksi secara 

signifikan variabel X dengan variabel Y. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana.  

Koefisien determinasi dilambangkan dengan R2. Nilai ini menyatakan proporsi 

variasi keseluruhan dalam nilai variabel terikat yang dapat diterangkan atau 

diakibatkan oleh hubungan linear dengan variabel bebas. 

Kriteria kemaknaan hasil uji statistik yang digunakan adalah nilai p. Nilai p ≤ 

0,05 dikatakan signifikan atau bermakna secara statistika, sementara p>0,05 tidak 

signifikan atau tidak bermakna secara statistik. Data yang diperoleh dicatat dalam 

formulir khusus kemudian diolah melalui program SPSS versi 24.0  for Windows. 

 

3.2.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Puskesmas Kota dan Kabupaten Bandung serta Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, dari bulan Januari hingga 

Maret 2020. 

 

3.2.5 Implikasi/Aspek Etik Penelitian 

Penelitian ini berpedoman pada 3 prinsip dasar penelitian manusia dengan 

memperhatikan hal-hal berikut : 

A. Prinsip menghormati harkat dan martabat manusia (respect for person) 
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1) Subjek penelitian dan kontrol memiliki hak untuk bertanya dan 

berkonsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian 

secara jelas. 

2) Keikutsertaan subjek dalam penelitian dilakukan secara sukarela dan 

sadar, dan sewaktu-waktu dapat mempergunakan haknya untuk 

menghentikan keikutsertaan dalam penelitian tanpa paksaan. 

B. Prinsip bermanfaat dan tidak merugikan (beneficience and non-

maleficience) 

1) Penelitian yang dilakukan akan memberikan manfaat kepada subjek 

penderita DM dan kontrol dengan mendapatkan pemeriksaan dasar 

mata, pemeriksaan OCT, serta pemeriksaan sensitivitas kontras yang 

dapat secara dini mendeteksi perubahan struktur dan fungsi retina 

pasien. 

2) Rasa tidak nyaman mungkin timbul pada saat pemeriksaan akibat 

pemeriksaan dengan berbagai alat mata, serta rasa silau dapat timbul 

akibat obat tetes yang digunakan untuk melebarkan pupil, namun efek 

yang timbul tidak berbahaya bagi pasien. 

C. Prinsip keadilan (justice) 

Seluruh subjek pada penelitian ini diperlakukan secara seragam, dengan 

menggunakan cara dan alat terstandar oleh dokter spesialis mata.  
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3.4 Skema Alur Penelitian  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peserta Prolanis Puskesmas yang telah dilakukan penapisan 

retinopati diabetik dan memenuhi kriteria inklusi diberikan 

penjelasan mengenai penelitian, pasien yang bersedia mengikuti 

penelitian menandatangani formulir informed consent 

Anamnesis, pemeriksaan visus, tekanan intraokular, segmen anterior 

bola mata, serta sensitivitas kontras 

Dilatasi pupil dengan penetesan tropikamid 1% pada setiap mata 

Pemeriksaan segmen posterior bola mata dan OCT 

Dokumentasi hasil 

Analisis data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

Sejumlah 32 orang penderita DM dari program Prolanis diberikan 

informasi mengenai penelitian dan dimintai persetujuannya, kemudian pasien 

diberikan jadwal untuk dilakukan pemeriksaan oftalmologis secara lengkap di Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Sejumlah 47 mata dari 32 penderita 

DM tanpa retinopati diabetik yang memenuhi kriteria inklusi diikutsertakan pada 

penelitian ini. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Karakteristik Subjek Penelitian  

      Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan berdasarkan urutan 

kedatangan (consecutive admission) hingga jumlah sampel terpenuhi. Seluruh 

sampel yang diambil mempunyai karakteristik seperti tercantum pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 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 
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Rerata usia keseluruhan pada penelitian ini adalah 52.28±5.136 tahun. Jumlah 

subjek pada penelitian ini adalah 32 orang, yang terdiri dari 7 subjek laki-laki atau 

sebesar 21.87% dan 25 subjek perempuan atau sebanyak 78.12%. Rerata durasi DM 

adalah 5.62±2.558 tahun. 

Tabel 4.2 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 

 

Pemeriksaan sensitivitas kontras dan pencitraan OCT telah dilakukan terhadap 

47 mata, baik mata kanan ataupun mata kiri, dari 32 orang penderita DM tanpa 

retinopati diabetik yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak memiliki kriteria 

eksklusi. Karakteristik hasil pemeriksaan dari 47 mata tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 4.2.  

 

4.1.2 Hasil Uji Regresi Linear 

` Regresi linear sederhana adalah analisis untuk mengetahui hubungan secara 

linear antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebagai syarat uji 

regresi linear pada penelitian ini, telah terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik 
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pada data dengan uji normalitas dan heterokedastisitas. Tabel 4.3 menunjukan hasil 

uji regresi linear sederhana antara variabel ketebalan sel ganglion (X) dan 

sensitivitas kontras (Y). Berdasarkan hasil uji keberartian model, nilai signifikansi 

uji regresi linear antara variabel ketebalan sel ganglion dengan sensitivitas kontras 

6 cpd dan 18 cpd memiliki nilai < 0.005, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji 

regresi linear pada variabel-variabel tersebut layak untuk digunakan. 

 

Tabel 4.3 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 

  

 Persamaan regresi linear adalah sebagai berikut : Y = ɑ + bX. Berdasarkan nilai 

konstanta dan koefisien regresi pada tabel 4.3, maka dapat dilakukan perhitungan 

terhadap nilai sensitivitas kontras pada frekuensi spasial 6 cpd dan 18 cpd pada 

suatu ketebalan sel ganglion tertentu. Sensitivitas kontras 6 cpd memiliki nilai 

konstanta (ɑ) sebesar 0.210 dan koefisien regresi (b) 0.016. Nilai-nilai tersebut 

dapat dimasukan ke dalam persamaan regresi linear untuk mendapatkan nilai 

sensitivitas kontras 6 cpd (Y) pada suatu ketebalan sel ganglion tertentu (X). Hal 

yang sama juga dapat dilakukan dengan memasukan nilai nilai konstanta (ɑ) 

sebesar -0.782 dan koefisien regresi (b) 0.019 ke persamaan regresi linear untuk 

menghitung sensitivitas kontras 18 cpd (Y) pada suatu nilai ketebalan sel ganglion 

(X). Koefisien regresi yang memiliki nilai positif pada keduanya menunjukan 
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bahwa apabila nilai ketebalan sel ganglion 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. 

 

 

 
(A) 

 
(B)  

Gambar 4.1 Grafik hubungan variabel ketebalan sel ganglion dan sensitivitas   

           kontras frekuensi spasial 6 cpd (A) dan 18 cpd (B)  

 

 Koefisien determinasi dapat digunakan untuk melihat besarnya proporsi variabel 

terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Berdasarkan Tabel 4.3, nilai 

R2 pada sensitivitas kontras frekuensi spasial 6 cpd adalah 0.145, sehingga untuk 

menghitung koefisien determinasi maka dilakukan perhitungan (0,145)2 x 100% = 
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2.10%. Hal tersebut memiliki makna bahwa kemampuan variabel bebas atau 

ketebalan sel ganglion dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya yaitu 

sensitivitas kontras 6 cpd adalah sebesar 2,10%. Sebesar 97,90% variabel terikat 

dapat dijelaskan oleh faktor lain selain variabel ketebalan sel ganglion. Melakukan 

perhitungan serupa dengan nilai R2 pada sensitivitas kontas 18 cpd menghasikan 

nilai koefisien determinasi 6.10%, sehingga dapat dikatakan kemampuan variabel 

ketebalan sel ganglion untuk menjelaskan nilai sensitivitas kontras 18 cpd adalah 

sebesar 6.10%, dengan kata lain 93.90% dapat dijelaskan oleh faktor lain.  

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Linear Ketebalan Lapisan RNFL (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 

 

 Berdasarkan hasil uji keberartian model pada Tabel 4.4, nilai signifikansi uji 

regresi linear antara variabel ketebalan lapisan RNFL dengan sensitivitas kontras 6 

cpd dan 18 cpd memiliki nilai < 0.005, sehingga hasil uji regresi linear pada pada 

variabel tersebut layak untuk digunakan. Menggunakan persamaan regresi linear Y 

= ɑ + bX, dapat dilakukan pula perhitungan terhadap nilai sensitivitas kontras pada 

frekuensi spasial 6 cpd dan 18 cpd pada suatu ketebalan lapisan RNFL. Sensitivitas 

kontras 6 cpd memiliki nilai konstanta (ɑ) sebesar -1.551 dan koefisien regresi (b) 

0.032, sehingga dengan suatu nilai ketebalan lapisan RNFL (X) dapat dihitung nilai 

sensitivitas kontras 6 cpd (Y). Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk frekuensi 
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spasial 18 cpd, dengan memasukan nilai nilai konstanta (ɑ) sebesar -1.621 dan 

koefisien regresi (b) 0.025 ke persamaan regresi linear untuk menghitung 

sensitivitas kontras 18 cpd (Y) pada suatu nilai ketebalan lapisan RNFL (X). 

Koefisien regresi yang memiliki nilai positif pada keduanya memberikan makna 

bahwa apabila nilai ketebalan lapisan RNFL semakin rendah, maka nilai sensitivitas 

kontras yang didapatkan pada frekuensi spasial 6 cpd dan 18 cpd akan semakin 

rendah pula, dan begitu pula sebaliknya. 

 

 
(A) 

 
   (B) 

Gambar 4.2 Grafik hubungan variabel ketebalan lapisan RNFL dan sensitivitas   

           kontras frekuensi spasial 6 cpd (A) dan 18 cpd (B)  

 

 Nilai R2 sensitivitas kontras frekuensi spasial 6 cpd pada Tabel 4.4 adalah 0.836. 

Perhitungan koefisien determinasi menunjukan nilai 69.89%. Hal tersebut memiliki 

makna bahwa kemampuan variabel bebas atau ketebalan lapisan RNFL dalam 
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menjelaskan varians dari variabel sensitivitas kontras 6 cpd adalah sebesar 69.89%. 

Hanya sebesar 30.11% dijelaskan oleh faktor lain selain variabel ketebalan sapisan 

RNFL. Melakukan perhitungan serupa dengan nilai R2 pada sensitivitas kontas 18 

cpd sebesar 0.614 menghasikan nilai koefisien determinasi 37.70%, sehingga dapat 

dikatakan kemampuan variabel ketebalan lapisan RNFL untuk menjelaskan nilai 

sensitivitas kontras 18 cpd adalah sebesar 37.70%, atau 62.30% sisanya dapat 

dijelaskan oleh faktor lain.  

 

4.2 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis 1 : 

Terdapat hubungan positif antara ketebalan lapisan sel ganglion retina dan 

sensitivitas kontras pada penderita DM tanpa manifestasi klinis retinopati diabetik. 

Hasil yang mendukung : 

 Hasil uji keberartian model regresi linear menunjukan nilai signifikansi antara 

variabel ketebalan sel ganglion dengan sensitivitas kontras 6 cpd dan 18 cpd 

memiliki nilai < 0.005, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji regresi linear pada 

variabel-variabel tersebut layak untuk digunakan. Koefisien regresi pada 

sensitivitas kontras 6 cpd adalah 0.016, sementara pada sensitivitas kontras 18 cpd 

adalah 0.019. Koefisien regresi keduanya memiliki nilai positif. Hal ini memiliki 

makna bahwa apabila nilai ketebalan sel ganglion 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 

rendah maka sensitivitas kontras akan semakin rendah pula. 
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Kesimpulan : Hipotesis pertama penelitian dapat diterima. 

 

Hipotesis 2 : 

Terdapat hubungan positif antara ketebalan lapisan RNFL dan sensitivitas 

kontras pada penderita DM tanpa manifestasi klinis retinopati diabetik. 

Hasil yang mendukung 

 Uji keberartian model menunjukan nilai signifikansi antara variabel ketebalan 

lapisan RNFL dengan sensitivitas kontras 6 cpd dan sensitivitas kontras 18 cpd 

memiliki nilai < 0.005, sehingga hasil uji regresi linear pada pada variabel tersebut 

layak untuk digunakan. Koefisien regresi pada sensitivitas kontras 6 cpd adalah 

0.032, sementara pada sensitivitas kontras 18 cpd adalah 0.025. Koefisien regresi 

keduanya memiliki nilai positif. Koefisien regresi yang memiliki nilai positif pada 

keduanya memiliki arti bahwa apabila nilai ketebalan lapisan RNFL semakin 

rendah, maka nilai sensitivitas kontras yang didapatkan pada frekuensi spasial 6 cpd 

dan 18 cpd akan semakin rendah pula, dan begitu pula sebaliknya. 

Kesimpulan : Hipotesis kedua penelitian dapat diterima. 

 

4.3 Pembahasan 

 Data karakteristik pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, dan durasi 

lama menderita DM berdasarkan anamnesis dari subjek. Pada penelitian didapatkan 

jumlah mata subjek dengan jenis kelamin wanita lebih banyak dibandingkan 

dengan laki-laki, yaitu sebanyak 78.12%. Rerata usia pada penelitian ini adalah 

52.28 ± 5.136 tahun. Hasil tersebut sesuai dengan gambaran pasien DM di 
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Indonesia yang dilaporkan oleh 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.55 

 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 atau average thickness pada moda analisis analisis sel ganglion 

adalah 83.2±5.3 mikrometer.47 Ketebalan lapisan sel ganglion pada penelitian ini 

lebih rendah dibandingkan dengan data normatif populasi asia lainnya. Penelitian 

terdahulu oleh Borooah 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.9 Chhablani dkk juga menemukan penurunan ketebalan lapisan sel 

ganglion pada penderita DM jika dibandingkan dengan kelompok orang normal, 

namun tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan antara ketebalan di kelompok 

tanpa retinopati diabetik, dengan retinopati diabetik nonproliferatif, maupun 

retinopati diabetik proliferatif.18 Rerata ketebalan lapisan RNFL pada penelitian ini 

adalah 98.09±9.833 mikrometer. Nilai normal ketebalan lapisan RNFL berbeda-

beda pada setiap usia. Sebuah penelitian oleh Knight dkk menemukan nilai 

ketebalan rata-rata lapisan RNFL pada ras asia adalah sebesar 96.4±1.1 

mikrometer.47,56 

Penelitian ini menemukan nilai rerata ketebalan sel ganglion lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai data normatif ras asia, namun tidak demikian dengan 
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ketebalan lapisan RNFL. Penelitian oleh Zhu dkk juga menemukan penurunan 

ketebalan lapisan sel ganglion yang terjadi lebih dini dibandingkan dengan 

penurunan ketebalan lapisan RNFL pada pasien DM tanpa retinopati diabetik.15 

Penurunan ketebalan lapisan sel ganglion dapat terjadi akibat induksi apoptosis dari 

badan sel ganglion akibat kondisi hiperglikemia pada DM.12,39 

 Berdasarkan hasil uji keberartian model, nilai signifikansi uji regresi linear 

antara variabel ketebalan sel ganglion dengan sensitivitas kontras frekuensi spasial 

6 cpd dan 18 cpd, serta antara variabel ketebalan lapisan RNFL dan sensititas 

kontras frekuensi spasial 6 cpd dan 18 cpd memiliki nilai < 0.005. Hal ini memiliki 

makna bahwa uji regresi linear antara variabel-variabel tersebut layak untuk 

digunakan. Koefisien regresi (b) pada keempatnya memiliki nilai 0.016, 0.019, 

0.032 dan 0.025. Seluruh koefisien regresi ini memiliki nilai positif, artinya apabila 

nilai ketebalan lapisan sel ganglion atau lapisan RNFL semakin rendah, maka nilai 

sensitivitas kontras yang didapatkan pada frekuensi spasial 6 cpd dan 18 cpd akan 

semakin rendah pula, dan begitu pula sebaliknya. Sensitivitas kontras pada manusia 

diketahui memiliki kaitan erat dengan respon fisiologis dari sel ganglion.24 

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 
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kontras pada seluruh frekuensi spasial.15,26 Penelitian oleh Heravian dkk dengan 

menggunakan alat uji CSV-1000 menunjukan pasien DM tanpa retinopati diabetik 

maupun dengan retinopati diabetik mengalami penurunan sensitivitas kontras pada 

frekuensi spasial 3, 6, dan 18 cpd, namun tidak pada 12 cpd.52 Penelitian oleh 

Beszédesová dkk menemukan penurunan sensitivitas kontras pada frekuensi spasial 

6, 12, dan 18 cpd pada penderita retinopati diabetik nonproliferatif ringan jika 

dibandingkan dengan penderita DM tanpa retinopati diabetik, namun tidak 

ditemukan pada frekuensi spasial 3 cpd.57 Penelitian sebelumnya pada kasus 

neuritis optik juga menunjukan bahwa sensitivitas kontras dapat menurun dalam 

berbagai tipe. Tidak hanya penurunan pada seluruh frekuensi spasial maupun 

frekuensi spasial tinggi saja atau rendah saja, namun walau lebih jarang, penurunan 

juga dapat terjadi secara regional pada suatu frekuensi spasial tertentu.58  

Kemampuan 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. Fungsi sensitivitas kontras pada manusia merupakan 

penjumlahan dari sensitivitas kontras yang murni dipengruhi oleh sistem optik atau 

Modulation Transfer Function (MTF) dan sistem neuroretina atau Retinal Testing 

Function (RTF).58,59  

 Perbedaan penurunan kontras pada beragam frekuensi spasial pada penelitian 

yang berbeda juga dapat dipengaruhi oleh metode penelitian dan alat uji sensitivitas 
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kontras yang digunakan. Kemampuan suatu alat uji sensitivitas kontras untuk 

menggambarkan kualitas penglihatan bergantung kepada akurasinya. Akurasi 

merupakan hasil dari pengukuran dari uji validitas maupun reabilitas. Penelitian 

oleh Pomerance dkk menemukan uji reliabilitas test-retest 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 FDT. 

Penelitian oleh Richman dkk juga menemukan bahwa diantara tes grating lainnya, 

tes CSV-1000 memiliki reabilitas yang terbaik. Penelitian Kelly dkk untuk 

mengetahui reabilitas CSV-1000 pada orang dewasa dan anak dengan penglihatan 

normal menemukan angka Coefficient of Reliability (COR) yang lebih besar 

dibandingkan dengan penelitian oleh Pomerance dkk, atau dengan kata lain 

reliabilitas yang ditemukan tidak sebaik oleh penelitian Pomerance dkk. Angka 

reliabilitas paling baik per frekuensi spasialnya ditemukan pada frekuensi spasial 6 

dan 18 cpd, yaitu menggambarkan reliabilitas moderat. Sementara pada 3 dan 12 

cpd reliabilitas yang didapatkan tergolong yang buruk.49,51,54 

 Alat uji sensitivitas kontras dengan metode grating yang paling umum 

digunakan adalah CSV-1000 dan FACT. Penelitian ini menggunakan uji 

sensitivitas kontras dengan CSV-1000. Uji CSV-1000 memiliki kelebihan adanya 

sistem retroiluminasi sehingga menjamin pencahayaan yang merata di permukaan 

chart. Uji CSV memiliki rentang nilai logCS yang besar, hal ini disebabkan jarak 

nilai logCS antar kolom di uji CSV-1000 tidak konstan. Rentang nilai logCS yang 

besar sangat berguna untuk menilai sensitivitas kontras terutama setelah operasi 

bedah refraktif, namun hal ini memberi kelemahan tidak dapat mendeteksi 
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perbedaan logCS yang kecil. Kedua chart ini juga memiliki ukuran lingkaran 

grating yang berbeda. Perbedaan ukuran lingkaran tersebut menyebabkan jumlah 

siklus sine wave yang berbeda pula di setiap lingkaran. FACT memiliki ukuran 

lingkaran yang lebih besar, sehingga jumlah sine wave pada setiap lingkarannya 

lebih banyak. Hal ini membuat uji FACT lebih sensitif di setiap frekuensi 

spasialnya.48,60,61 

 Menurut perhitungan koefisien determinasi, kemampuan variabel ketebalan sel 

ganglion dalam menjelaskan varians dari variabel sensitivitas kontras 6 cpd adalah 

sebesar 2,10%, dan variabel sensitivitas kontas 18 cpd sebesar 6.10%. Variabel 

ketebalan lapisan RNFL dapat menjelaskan varians dari variabel sensitivitas 

kontras 6 cpd sebesar 69.89%, dan menjelaskan varians variabel sensitivitas kontas 

18 cpd sebesar 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.24 Penelitian ini telah 

mengeksklusi faktor kekeruhan pada media refraksi, kelainan retina lain, tekanan 

tinggi intraokular serta myopia diatas 6 dioptri. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi sensitivitas kontras diantaranya diameter pupil, konsistensi 

kepadatan badan vitreous, tingkat iluminasi ruangan, dan adanya glare.24,62 

Penelitian ini telah berusaha sebaik mungkin mengontrol keadaan pencahayaan 

ruangan dengan melakukan pemeriksaan 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 
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sensitivitas kontras pada pasien DM, yaitu usia lanjut dan tekanan darah sistolik 

yang tinggi.52 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 dan lapisan di retina yang 

dikombinasikan oleh alat OCT menjadi suatu lapisan tertentu.63 Sistem visual 

manusia terdiri dari berbagai kanal yang merespon terhadap frekuensi spasial yang 

berbeda. Sejauh ini telah diidentifikasi 6 hingga 8 kanal visual berbeda pada retina, 

badan genikulat lateral, dan korteks otak. Masing-masing kanal visual 

mentransmisikan frekuensi spasial yang berbeda. Area reseptif, sistem on-off, serta 

inhibisi lateral merupakan mekanisme-mekanisme fisiologi yang mempengaruhi 

kanal frekuensi spasial yang berbeda.59,64   

 Neuron pada sistem visual memiliki area reseptif khusus, atau area dimana suatu 

stimulus akan  menghasilkan perubahan pada tingkat aktivitas neuron. Berbagai tipe 

neuron yang berbeda memiliki ukuran area reseptif yang berbeda, dari mulai sangat 

kecil hingga besar. Berbagai neuron dengan ukuran area reseptif yang berbeda 

dapat ditemukan pada suatu area retina yang sama, atau dengan kata lain suatu 

stimulus visual akan dianalisa oleh berbagai neuron yang responsif terhadap 

frekuensi spasial yang berbeda pada satu titik dimana stimulus tersebut jatuh di 

retina. Frekuensi spasial yang rendah akan menstimulasi neuron dengan area 

reseptif yang besar, dan frekuensi spasial yang tinggi akan menstimulasi neuron 
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dengan area reseptif yang lebih kecil.65 Sel ganglion tipe P diketahui memiliki area 

reseptif yang lebih kecil dibandingkan dengan sel M. Retina manusia memiliki 

lebih banyak sel ganglion tipe M pada area perifer dan tipe P pada area makula. Sel 

M diketahui memiliki afinitas lebih besar terhadap stimulus dengan frekuensi 

spasial rendah.24,66 

Sel horizontal memiliki peran penting dalam mekanisme inhibisi lateral. Sel 

horizontal menghubungkan antara sel fotoreseptor batang dan kerucut, serta dengan 

sel bipolar. Sinyal yang dihantarkan oleh sel horizontal selalu bersifat inhibisi, atau 

menghambat sinyal eksitatori agar tidak menyebar luas ke seluruh retina. Proses ini 

penting untuk keakuratan transmisi visual dengan batas atau border yang jelas, 

sehingga menjamin transmisi visual dengan kontras yang baik. Beberapa tipe sel 

amakrin juga ditemukan berkontribusi dalam memberikan inhibisi lateral di lapisan 

pleksiform retina sehingga sel ini juga berkontribusi dalam penglihatan kontas 

manusia. Sel-sel bipolar tipe depolarizing dan hyperpolarizing juga berkontribusi 

sebagai mekanisme sekunder dari inhibisi lateral. Karena letak kedua tipe sel 

bipolar tersebut bersebelahan, maka mekanisme ini penting untuk diskriminasi 

batas kontras pada suatu gambaran visual.66  

 Perdebatan masih terjadi mengenai kepentingan pemeriksaan sensitivitas 

kontras pada seluruh frekuensi spasial, atau pada frekuensi spasial tertentu untuk 

mempersingkat waktu pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan hanya pada 

frekuensi spasial tertentu berpotensi melewatkan penurunan sensitivitas kontras 

pada frekeuensi spasial yang tidak diperiksa.51 Penelitian ini menunjukan adanya 

hubungan positif antara sensitivitas kontras pada frekuensi spasial 6 cpd dan 18 cpd 
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dengan ketebalan lapisan sel ganglion dan RNFL, namun penelitian ini masih 

memiliki berbagai keterbatasan, sehingga pemeriksaan sensitivitas kontras pada 

seluruh frekuensi spasial tetap dibutuhkan. 

 Salah satu keterbatasan pada 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. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

1. Terdapat hubungan positif antara ketebalan sel ganglion dan sensitivitas 

kontras pada penderita DM tanpa manifestasi klinis retinopati diabetik. 

2. Terdapat hubungan positif antara ketebalan lapisan RNFL dan sensitivitas 

kontras pada penderita DM tanpa manifestasi klinis retinopati diabetik. 

 

5.2 Saran 

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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Lampiran 2 

 

 

 
 

INFORMASI 

“Hubungan Ketebalan Lapisan Sel Ganglion dan Retina Nerve Fiber Layer dengan 

Sensitivitas Kontras Pada Penderita Diabetes Melitus Tanpa Retinopati Diabetik”  

 

Saya adalah dr. Dian Paramitasari Mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis yang berasal 

dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran / PMN RS Mata Cicendo yang sedang 

melakukan penelitian untuk mengetahui dampak diabetes melitus pada retina. Kami 

mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, keikutsertaan Anda dalam 

penelitian ini bersifat sukarela, jadi Anda  dapat memutuskan untuk berpartisipasi atau 

sebaliknya. 

Tujuan Penelitian: 

Kami bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketebalan lapisan saraf mata, yaitu 

lapisan sel ganglion dan lapisan Retina Nerve Fiber Layer dengan sensitivitas kontras pada 

penderita diabetes mellitus. 

Mengapa Subjek terpilih: 

Anda terpilih menjadi subjek penelitian karena anda berusia diatas 40 tahun dan memiliki 

Diabetes Melitus Tipe 2. Anda juga tidak memiliki penyakit sistemik selain diabetes yang 

tidak terkontrol, penyakit mata lain seperti infeksi maupun penyakit retina lainnya, 

kekeruhan pada media pandangan, miopia atau rabun jauh yang lebih dari 6 D, riwayat 

operasi mata sebelumnya, serta tidak memiliki riwayat penggunaan obat-obatan dalam 

jangka waktu lama yang diketahui dapat mengganggu fungsi penglihatan. 

Tata Cara/Prosedur: 

Setelah anda menyetujui untuk mengikuti penelitian, anda akan menandatangani 

persetujuan untuk mengikuti penelitian. Anda akan diwawancarai setelah itu dilakukan 

pemeriksaan umum mata yang terdiri dari pemeriksaan bagian depan dan bagian 

belakang mata.  
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Setelah wawancara singkat mengenai riwayat anda, akan dilakukan pemeriksaan tajam 

penglihatan dan koreksi tajam penglihatan dengan lensa kacamata. Selanjutnya akan 

dilakukan pemeriksaan sensitivtas kontras. Pada pemeriksaan ini anda akan diminta untuk 

melihat suatu chart atau kartu pemeriksaan bernama CSV-1000 yang diletakan pada jarak 

2,5 meter dari tempat anda duduk. Chart tersebut memiliki gambar lingkaran-lingkaran 

berisi garis-garis dengan ketebalan yang semakin lama semakin menipis. Anda akan 

diminta untuk melihat arah garis-garis terebut hingga batas paling maksimal yang dapat 

terlihat oleh anda. 

Setelah pemeriksaan umum, dengan alat khusus anda akan diperiksakan prosedur yang 

bernama Optical Coherence Tomography (OCT) untuk menilai ketebalan saraf mata anda. 

Pemeriksaan ini bukanlah pemeriksaan invasif dan secara umum tidak berbahaya. Pada 

pemeriksaan ini, sembari duduk, anda hanya perlu meletakan dagu dan dahi anda pada 

sandaran yang tersedia, kemudian menatap ke arah target pada alat. 

Pemeiksaan OCT merupakan pemeriksaan gelombang untuk melihat bagian belakang 

mata atau retina. Pemeriksaan ini berfungsi untuk melihat struktur dan lapisan dari 

lapisan mata anda. Pemeriksaan dilakukan dengan cara anda akan diberikan obat tetes 

mata untuk membuat pupil pada mata anda melebar, sehingga gelombang dapat masuk 

ke mata anda dan memindai lapisan retina pada mata anda. Sekitar 20 detik mata anda 

akan diperiksakan kami mohon untuk tidak mengedipkan mata anda. Setelah selesai, 

pemeriksaan akan diulang untuk mata sebelahnya. 

Selama pemeriksaan di RS PMN Cicendo, anda menjadi tanggung jawab dari dr. Dian 

Paramitasari dibawah pengawasan dr. Maula Rifada, SpM(K). 

Risiko dan ketidaknyamanan: 

Dapat muncul ketidaknyamanan saat pemeriksaan bola mata dengan berbagai alat. 

Setelah penetesan obat untuk melebarkan pupil mungkin anda akan menjadi sensitif 

terhadap cahaya, namun prosedur ini merupakan prosedur non-invasif dan tidak 

berbahaya. Waktu tunggu yang diperlukan untuk seluruh pemeriksaan di Rumah Sakit 

sekitar 3 jam. 

Manfaat (langsung untuk subjek dan umum): 

Penelitian yang dilakukan pada anda akan bermanfaat secara langsung untuk menetahui 

kondisi kesehatan bola mata anda secara menyeluruh. Manfaat secara umum adalah 

untuk mengetahui dampak diabetes mellitus pada retina. 

Prosedur alternatif: 

Sampai sekarang belum ada alternatif yang dapat dipilih untuk pemeriksaan mata secara 

menyeluruh. 
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Kerahasiaan data: 

Informasi dan data yang kami peroleh dari subjek akan dijaga kerahasiaannya. Penelitian 

akan di terbitkan di jurnal tanpa adanya data pribadi yang dipublikasikan. 

Perkiraan jumlah subjek yang akan diikut sertakan: 

Jumlah partisipan yang akan diikutsertakan dalam penelitian sekitar 24 orang. 

Kesukarelaan: 

Keikutsertaan anda dalam penelitian bersifat sukarela. Anda dapat setuju maupun tidak 

setuju untuk mengikuti penelitian. 

Periode Keikutsertaan Subjek: 

Anda dapat mengikuti penelitian ini kurang lebih selama 3 jam di PMN RS Mata Cicendo. 

Subjek dapat dikeluarkan/mengundurkan diri dari penelitian: 

Anda dapat mengundurkan diri kapanpun saat proses penelitian sedang berlangsung 

dengan alasan apapun. Anda dapat dikeluarkan dari penelitian apabila ternyata memiliki 

tekanan bola mata > 21 mmHg, kekeruhan pada media refraktif, miopia 6.00 D atau 

lebih, serta adanya kelainan retina atau kelainan okular lain, 

Kemungkinan timbulnya pembiayaan dari perusahaan asuransi kesehatan atau peneliti: 

Tidak ada asuransi yang diberikan kepada subjek dalam penelitian ini. 

Insentif dan kompensasi: 

Sebagai insentif dan kompensasi telah mengikuti penelitian anda akan mendapatkan uang 

tunai sebesar Rp. 250.000,- sebagai pengganti transport 

Pertanyaan: 

Bila ada pertanyaan maupun masukan anda dapat menghubungi dr. Dian Paramitasari, 

08128303236. Alamat email di paramitasari.diann@gmail.com. Alamat rumah di Jl. Jujur 

no. 17, Sukajadi, Bandung. 

 

 

  

mailto:paramitasari.diann@gmail.com
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Lampiran 3 

 

 
 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP) 

UNTUK IKUT SERTA DALAM PENELITIAN  

(INFORMED CONSENT) 

 

Saya telah membaca atau memperoleh penjelasan, sepenuhnya menyadari, mengerti, 

dan memahami tentang tujuan, manfaat, dan risiko yang mungkin timbul dalam 

penelitian, serta telah diberi kesempatan untuk bertanya dan telah dijawab dengan 

memuaskan, juga  sewaktu-waktu dapat   mengundurkan diri dari keikut sertaannya, 

maka saya setuju/tidak setuju*) ikut dalam penelitian ini,  yang berjudul: 

“Hubungan Ketebalan Lapisan Sel Ganglion dan Retina Nerve Fiber Layer dengan 

Sensitivitas Kontras Pada Penderita Diabetes Melitus Tanpa Retinopati Diabetik”  

Saya dengan sukarela memilih untuk ikut serta dalam penelitian ini tanpa 

tekanan/paksaan siapapun. Saya akan diberikan salinan lembar penjelasan dan formulir 

persetujuan yang telah saya tandatangani untuk arsip saya. 

Saya setuju:        

Ya/Tidak*)     

 Tgl.:  

 

Tanda tangan (bila tidak bisa 

dapat digunakan cap jempol) 

Nama Peserta:  

Usia: 

Alamat: 

  

Nama Peneliti: 

Dian Paramitasari, dr. 

  

Nama Saksi: 

 

  

 

*) coret yang tidak perlu 
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Lampiran 4 

Data Subjek Penelitian 

ID Mata Usia 
Jenis 

Kelamin 
Durasi 

DM 
Visus 
Dasar 

BCVA 
Log Sensitivitas Kontras Ketebalan Lapisan 

3 cpd 6 cpd 12 cpd 18 cpd RGC RNFL 

1 OD 57 Pria 5 0,80 1,00 0,70 1,55 0,61 0,64 79 99 

2 OS 57 Pria 5 0,80 1,00 1,17 1,55 1,40 0,96 79 101 

3 OD 50 Wanita 5 1,00 1,00 1,34 1,21 1,25 0,64 78 94 

4 OS 50 Wanita 6 0,80 1,00 1,00 1,38 1,25 0,47 75 92 

5 OD 47 Wanita 6 0,40 1,00 1,34 1,55 1,40 0,81 86 101 

6 OS 47 Wanita 7 0,63 1,00 1,34 1,70 0,91 1,25 84 106 

7 OD 54 Wanita 5 1,00 1,00 1,17 1,21 1,25 0,17 83 91 

8 OS 54 Wanita 5 0,63 1,00 1,17 1,21 1,55 0,17 82 89 

9 OD 54 Wanita 5 1,00 1,00 1,49 1,70 1,40 0,96 87 105 

10 OS 54 Wanita 5 0,80 1,00 1,49 1,70 1,40 0,81 86 103 

11 OS 59 Pria 5 1,00 1,00 1,17 1,99 0,91 0,64 84 103 

12 OS 54 Wanita 5 0,80 1,00 1,34 1,84 0,91 1,25 91 106 

13 OS 53 Pria 5 1,00 1,00 1,17 1,21 0,61 0,47 81 93 

14 OD 54 Pria 10 0,25 1,00 1,49 1,70 0,91 0,96 78 101 

15 OS 54 Pria 10 0,25 1,00 1,34 1,70 0,91 0,96 79 101 

16 OS 53 Wanita 5 1,00 1,00 1,78 1,84 1,99 1,10 84 105 

17 OD 57 Pria 5 0,80 1,00 1,49 1,55 1,25 0,81 84 97 

18 OS 57 Pria 5 0,80 1,00 1,34 1,55 1,25 0,96 80 97 

19 OD 54 Wanita 10 0,63 1,00 1,49 1,70 1,40 0,81 90 104 

20 OS 54 Wanita 10 0,80 1,00 1,34 2,14 1,54 1,25 92 111 

21 OS 50 Wanita 10 0,50 1,00 1,17 2,14 0,91 1,25 90 114 

22 OD 57 Wanita 7 0,40 1,00 1,00 1,99 0,91 1,10 87 107 

23 OS 57 Wanita 7 0,50 1,00 1,49 1,70 1,25 1,10 82 106 

24 OS 47 Wanita 5 0,40 1,00 1,49 1,55 1,40 0,96 84 98 

25 OD 46 Wanita 5 0,50 1,00 1,63 1,38 1,25 0,47 84 92 

26 OS 46 Wanita 5 0,50 1,00 1,49 1,38 1,40 0,96 83 94 

27 OS 60 Wanita 5 0,40 1,00 1,63 1,21 1,69 0,47 80 93 

28 OD 42 Wanita 1 0,63 1,00 1,63 1,84 1,84 1,25 81 110 

29 OD 43 Wanita 5 1,00 1,00 1,49 1,70 1,25 0,81 85 102 

30 OS 43 Wanita 5 1,00 1,00 1,17 1,55 1,40 0,96 85 100 

31 OD 48 Wanita 5 0,40 1,00 1,49 1,21 1,08 0,64 72 90 

32 OS 48 Wanita 5 0,60 1,00 1,63 1,38 1,54 0,47 72 94 

33 OD 45 Wanita 1 0,63 1,00 1,00 1,55 0,61 0,64 82 98 

34 OS 45 Wanita 1 0,63 1,00 1,00 1,21 1,08 0,64 83 98 

35 OD 50 Wanita 1 0,63 1,00 1,63 1,70 1,25 0,81 80 96 

36 OS 50 Wanita 1 1,00 1,00 1,34 1,38 1,25 0,96 84 95 

37 OS 54 Wanita 5 0,63 1,00 1,34 1,70 1,25 1,40 93 105 

38 OD 52 Pria 3 1,00 1,00 1,63 0,07 1,40 0,17 72 58 

39 OS 52 Pria 3 1,00 1,00 1,34 0,91 1,84 0,17 66 64 

40 OD 48 Wanita 10 0,63 1,00 1,34 1,70 1,08 0,81 88 104 

41 OS 48 Wanita 10 0,63 1,00 1,49 1,55 1,08 0,81 86 100 

42 OS 60 Pria 7 0,30 1,00 1,49 1,55 1,25 0,81 96 98 

43 OD 60 Pria 6 0,20 1,00 1,17 1,38 1,40 0,96 89 95 

44 OD 60 Wanita 6 0,63 1,00 0,70 1,70 0,91 0,64 76 95 

45 OD 60 Wanita 5 0,80 1,00 1,17 1,55 1,08 0,96 87 99 

46 OS 60 Wanita 5 0,80 1,00 1,49 1,70 1,08 0,64 46 97 

47 OD 53 Wanita 11 0,80 1,00 1,17 1,84 1,55 1,25 87 109 
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Lampiran 5 

Hasil Analisis Statistik 

1. Ketebalan Sel Ganglion (X) terhadap Sensitivitas Kontras Frekuensi Spasial 6 cpd (Y) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .767 1 .767 7.628 .008b 

Residual 4.525 45 .101   

Total 5.292 46    

a. Dependent Variable: LOG_CSV_B 

b. Predictors: (Constant), GCA_AVG 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .210 .485  .433 .667 

GCA_AVG .016 .006 .381 2.762 .008 

a. Dependent Variable: LOG_CSV_B 

 Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .381a .145 .126 .31711 

a. Predictors: (Constant), GCA_AVG 

b. Dependent Variable: LOG_CSV_B 
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2. Ketebalan Sel Ganglion (X) terhadap Sensitivitas Kontras Frekuensi 18 cpd (Y) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.099 1 1.099 14.723 .000b 

Residual 3.358 45 .075   

Total 4.457 46    

a. Dependent Variable: LOG_CSV_D 

b. Predictors: (Constant), GCA_AVG 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.782 .418  -1.873 .068 

GCA_AVG .019 .005 .497 3.837 .000 

a. Dependent Variable: LOG_CSV_D 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .497a .247 .230 .27317 

a. Predictors: (Constant), GCA_AVG 

b. Dependent Variable: LOG_CSV_D 
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3. Ketebalan RNFL (X) terhadap Sensitivitas Kontras Frekuensi Spasial 6 cpd (Y) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4.424 1 4.424 229.218 .000b 

Residual .868 45 .019   

Total 5.292 46    

a. Dependent Variable: LOG_CSV_B 

b. Predictors: (Constant), RNFL_AVG 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1.551 .205  -7.553 .000 

RNFL_AVG .032 .002 .914 15.140 .000 

a. Dependent Variable: LOG_CSV_B 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .914a .836 .832 .13892 

a. Predictors: (Constant), RNFL_AVG 

b. Dependent Variable: LOG_CSV_B 
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4. Ketebalan RNFL (X) terhadap Sensitivitas Kontras Frekuensi Spasial 18 cpd (Y) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.737 1 2.737 71.640 .000b 

Residual 1.719 45 .038   

Total 4.457 46    

a. Dependent Variable: LOG_CSV_D 

b. Predictors: (Constant), RNFL_AVG 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1.621 .289  -5.609 .000 

RNFL_AVG .025 .003 .784 8.464 .000 

a. Dependent Variable: LOG_CSV_D 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .784a .614 .606 .19547 

a. Predictors: (Constant), RNFL_AVG 

b. Dependent Variable: LOG_CSV_D 
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Lampiran 6 

Hasil Pencitraan OCT 

1) Analisis Ketebalan Sel ganglion 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2)Analisis Ketebalan RNFL  
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