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Latar Belakang : Retinopati diabetik merupakan salah satu komplikasi 
mikrovaskular diabetes melitus (DM). Gangguan mikrovaskular terutama pada 
lapisan sel ganglion retina dapat mengakibatkan gangguan fungsi visual diantaranya 
berupa penurunan sensitivitas kontras. Penilaian terhadap perubahan struktur 
mikrovaskular dan fungsi visual sebelum munculnya manifestasi klinis retinopati 
diabetik akan bermanfaat untuk mendeteksi tanda awal yang perlu diperhatikan pada 
pasien DM.  
Tujuan : Untuk mengetahui besar densitas vaskular makula pasien DM yang 
mempengaruhi penurunan sensitivitas kontras. 
Metode : Penelitian ini merupakan sebuah penelitian observasi analitik potong 
lintang pada 45 orang (70 mata) pasien DM tanpa retinopati diabetik yang berusia 
40-65 tahun dan memiliki tajam penglihatan terbaik 1.0 kartu Snellen dengan 
melakukan pemeriksaan densitas vaskular menggunakan OCTA dan tes sensitivitas 
kontras menggunakan CSV-1000E. 
Hasil : Pada penelitian ini didapatkan rerata densitas vaskular kelompok sensitivitas 
kontras normal sebesar 14,52±2,940 mm/mm2 dan pada kelompok sensitivitas 
kontras menurun sebesar 15,21±2,135 mm/mm2 (p=0,354). Pada kelompok 
sensitivitas kontras normal di frekuensi spasial 6 cpd, diperoleh nilai rerata densitas 
vaskular sebesar 14,71±2,425 mm/mm2, dan pada kelompok sensitivitas kontras 
menurun di frekuensi spasial tersebut sebesar 15,36±2,149 mm/mm2 (p=0,243). 
Sementara pada kelompok sensitivitas kontras normal di frekuensi spasial 18 cpd, 
diperoleh nilai rerata densitas vaskular sebesar 14,62±2,341 mm/mm2, dan pada 
kelompok sensitivitas kontras menurun di frekuensi spasial tersebut sebesar 
15,47±2,172 mm/mm2 (p=0,123). 
Simpulan : Tidak terdapat pengaruh densitas vaskular makula terhadap penurunan 
sensitivitas kontras pada pasien DM tipe 2. 
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Pendahuluan 
     Diabetes melitus (DM) merupakan 
penyakit metabolik kronis yang masih 
menjadi masalah global pada negara 
maju maupun negara berkembang. 
Berdasarkan laporan WHO, Indonesia 
menempati urutan keempat di dunia 
dengan estimasi jumlah penderita DM 
8,4 juta penduduk pada tahun 2000 
dan diperkirakan akan terus bertambah  

 
hingga 21,3 juta penduduk pada tahun 
2030.1–4  
 Retinopati diabetik sebagai salah satu 
penyebab utama kebutaan yang dapat 
dicegah merupakan salah satu 
komplikasi mikrovaskular tersering 
dari DM. Global Burden of Disease 
Study melaporkan bahwa terdapat 
216,6 juta penduduk dunia yang 
mengalami gangguan penglihatan 
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sedang atau berat, dan  sebanyak 2,6 
juta diantaranya akibat retinopati 
diabetik. Delapan puluh persen pasien 
DM tipe 2  dan 50% pasien DM tipe 1 
diperkirakan akan mengalami 
retinopati setelah 20 tahun durasi 
penyakit DM. Retinopati diabetik juga 
dapat terjadi pada 65% pasien dengan 
durasi penyakit di atas 10 tahun.1,5  
     Banyak penelitian yang 
melaporkan bahwa perubahan 
mikrovaskular retina sudah terjadi 
sebelum manifestasi klinis retinopati 
diabetik terlihat. Proses metabolisme 
tertinggi dengan struktur 
mikrovaskular terpadat pada retina 
terdapat di area makula.5,6 Oleh karena 
itu, area makula dinilai paling tepat 
untuk menilai adanya gangguan dini 
mikrovaskular pada DM tanpa 
retinopati diabetik.  Saat ini semakin 
berkembang teknologi untuk melihat 
gambaran mikrovaskular retina, salah 
satunya adalah dengan optical 
coherence tomography angiography 
(OCTA). Alat ini dapat memberikan 
gambaran pembuluh darah manusia 
tanpa penggunaan kontras, sehingga 
alat ini dinilai lebih noninvasif dan 
lebih efisien terhadap pasien.6–11 
Perubahan mikrovaskular berupa 
gangguan perfusi terutama pada sel 
ganglion retina akan mengakibatkan 
gangguan fungsi visual salah satunya 
penurunan sensitivitas kontras. 
Gangguan fungsi visual yang dapat 
dinilai diantaranya tajam penglihatan, 
sensitivitas kontras, penglihatan 
warna, dan lapang pandang. 
Pemeriksaan sensitivitas kontras 
merupakan salah satu parameter yang 
mudah dan cepat untuk dilakukan. 
Gangguan sensitivitas kontras tersebut 
dapat terjadi sebelum adanya 
penurunan tajam penglihatan.12–18  

     Pada perjalanannya, penurunan 
densitas vaskular makula sebagai 
bentuk perubahan vaskular secara 
anatomis dapat muncul sebelum 
hilangnya sel neuron retina, namun hal 
ini masih diperdebatkan. Untuk itu 
masih belum diketahui pasti apakah 
perubahan fungsi visual akibat 
abnormalitas pada tingkat sel ganglion 
retina diakibatkan gangguan 
mikrovaskular secara primer atau 
proses sekunder akibat gangguan 
metabolisme neuronal.7,19–21  Oleh 
karena itu, penilaian terhadap 
kerusakan awal struktur anatomis 
vaskular dan gangguan dini fungsi 
visual yang terjadi sebelum 
ditemukannya manifestasi klinis 
retinopati diabetik penting sebagai 
peringatan awal yang perlu 
diperhatikan pada pasien DM. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui besar densitas vaskular 
makula pasien DM yang 
mempengaruhi penurunan sensitivitas 
kontras.      
 
Materi dan Metode 
     Penelitian ini merupakan sebuah 
penelitian observasi analitik potong 
lintang dengan melakukan 
pemeriksaan OCTA dan sensitivitas 
kontras pada pasien DM tanpa 
retinopati diabetik yang berusia 40-65 
tahun dan memiliki tajam penglihatan 
terbaik 1.0 kartu Snellen dari bulan 
Januari-Maret 2020. Subjek penelitian 
adalah pasien dengan diagnosis DM 
yang masuk kedalam Program 
Pengelolaan Penyakit Kronis 
(PROLANIS) pada layanan kesehatan 
primer di kota Bandung. Pasien 
dengan adanya riwayat laser 
fotokoagulasi dan/atau operasi 
intraokular sebelumnya, kelainan 
okular yang mengganggu kejernihan 
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media refraksi, riwayat penyakit retina 
dan makula, kelainan diskus optik 
(glaucomatous optic neuropathy, 
ischemic optic neuropathy dan kondisi  
neuropati optik lain) dieksklusi pada 
penelitian ini. Pemilihan sampel 
dilakukan secara konsekutif sesuai 
urutan kedatangan pada kunjungan 
PROLANIS di Puskesmas. 
     Definisi DM yang dimaksud pada 
penelitian ini adalah pasien yang 
didiagnosis diabetes melitus tipe 2 
oleh dokter PROLANIS tanpa disertai 
tanda–tanda retinopati diabetik 
(eksudat, perdarahan dot-blot, 
perdarahan vitreus, neovaskularisasi). 
Densitas vaskular didefinisikan 
sebagai kepadatan pembuluh darah 
area full lapisan pleksus kapiler 
superfisial yang terdapat pada area 
makula ukuran 6x6mm yang dianalisis 
dengan piranti lunak Optical 
Microangiography Algorithm 
(OMAG). Sensitivitas kontras pada 
penelitian didefinisikan sebagai nilai 
kontras terendah pada frekuensi 
spasial 6 dan 18 cpd dengan pola sine-
wave grating yang diplot kedalam 
kurva normal CSV-1000E berdasarkan 
usia, dikategorikan menurun apabila 
hasil plot berada di bawah garis kurva 
normal. 
     Pemilihan sampel pada program 
PROLANIS dilakukan mengikuti 
program rutin penapisan retinopati 
diabetik oleh unit Oftalmologi 
Komunitas RSM Cicendo. Pasien 
yang bersedia menjadi peserta 
penelitian kemudian diminta datang ke 
PMN RSM Cicendo untuk dilakukan 
pencatatan identitas pasien berupa 
nama, usia, jenis kelamin, durasi DM, 
riwayat merokok, dan kadar HbA1C 
maksimal tiga bulan terakhir. 
Dilakukan pemeriksaan tajam 
penglihatan dasar monokular kedua 

mata dan tajam penglihatan dengan 
koreksi terbaik dengan kartu Snellen 
dalam jarak enam meter. Pemeriksaan 
sensitivitas kontras masing-masing 
mata dengan koreksi terbaik 
menggunakan CSV-1000E pada jarak 
2,5 meter. Pemeriksaan tekanan 
intraokular dilakukan menggunakan 
tonometri non kontak. Dilanjutkan 
pemeriksaan segmen anterior dengan 
lampu celah biomikroskopi. 
Pemeriksaan OCT Angiografi makula 
menggunakan OCT Cirrus HD 5000 
Angioplex (Carl Zeiss Meditec, 
Dublin, CA) dengan piranti lunak 
Optical Microangiography Algorithm 
(OMAG). 
     Data disajikan dalam bentuk 
persentase (%) untuk variabel 
kategorik dan rata-rata ± standar 
deviasi (SD), median dan rentang 
untuk variabel numerik. Analisis 
statistik diawali dengan melakukan uji 
normalitas. Uji statistik untuk 
mengetahui perbedaan antara 
kelompok dengan data numerik yaitu 
dengan menggunakan uji t tidak 
berpasangan apabila data berdistribusi 
normal, dengan uji alternatif  Mann 
Whitney. Kriteria kemaknaan hasil uji 
statistik yang digunakan adalah nilai p 
≤0,05 signifikan atau  bermakna 
secara statistik. Data dianalisis 
menggunakan program SPSS versi 
24.0 forWindows. 
 
 Hasil 
     Jumlah subjek yang memenuhi 
kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 
45 orang atau 70 mata. Karakteristik 
seluruh subjek dipaparkan pada tabel 1 
yang meliputi usia, jenis kelamin, 
riwayat merokok, durasi menderita 
DM, tekanan darah sistolik dan 
diastolik serta kadar HbA1C tiga 
bulan terakhir. Didapatkan 45 orang 
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subjek terdiri dari 14 pasien laki-laki 
dan 31 pasien perempuan dengan 
median usia pasien secara keseluruhan 
adalah 54 (rentang 42-65) tahun.  
     Tabel 2 menunjukkan 
perbandingan densitas vaskular 
makula pada kelompok sensitivitas 
kontras normal dan menurun. Pada 
kelompok sensitivitas kontras 
menurun, nilai rerata densitas vaskular 
makula sebesar 15,21±2,135 
mm/mm2. 
 
Tabel 1. Karakteristik Subjek 
Penelitian 

Variabel Jumlah 
(n=45) 

Usia (tahun)  
Median 54 
Rentang (min-max) 42-65 
Jenis Kelamin  
Laki-laki 14(31,1%) 
Perempuan 31(68,9%) 
Durasi DM (tahun)  
Median 
Rentang (min-max) 

5 
5,6-12,6 

Tekanan Darah Sistolik 
(mmHg) 
< 140  
≥ 140  

 
34(75,6%) 
11(24,4%) 

Tekanan Darah Diastolik 
(mmHg) 
< 90  
≥ 90 

 
35(77,8%) 
10(22,2%) 

HbA1C (%)  
Rerata±SD 8,67±1,821 
Merokok   
Tidak 41(91,1%) 
Ya 4(8,9%) 
Keterangan : Untuk data kategorik disajikan dengan 
jumlah/frekuensi dan persentase sedangkan data 
numerik disajikan dengan rerata, median, standar 
deviasi dan range. 
      
     Perbandingan densitas vaskular 
makula antara kedua kelompok pada 
frekuensi spasial 6 dan 18 cpd 
dipaparkan pada tabel 3. Pada kelompok 
sensitivitas kontras menurun di frekuensi 

spasial 6 cpd, nilai rerata densitas 
vaskular sebesar 15,36±2,149 mm/mm2. 
Pada kelompok sensitivitas kontras 
menurun di frekuensi spasial 18 cpd, 
nilai rerata densitas vaskular makula 
sebesar 15,47±2,172 mm/mm2. 
     Dilakukan analisis tambahan untuk 
melihat perbedaan nilai log unit 
sensitivitas kontras pada kelompok usia 
40-55 tahun sejumlah 38 mata dan 
kelompok 56-65 tahun sejumlah 32 
mata. Pada kelompok usia 40-55 tahun, 
didapatkan rerata nilai sensitivitas 
kontras pada frekuensi spasial 6 cpd 
sebesar 1,54±0,290 log unit, dan pada 
frekuensi spasial 18 cpd sebesar 
0,76±0,329 log unit. Pada kelompok usia 
56-65 tahun, didapatkan rerata nilai 
sensitivitas kontras pada frekuensi 
spasial 6 cpd sebesar 1,56±0,251 log 
unit, dan pada frekuensi spasial 18 cpd 
sebesar 0,68±0,353 log unit. Pada kedua 
kelompok tersebut, didapatkan nilai p 
log unit pada frekuensi spasial 6 cpd 
(p=0,890), dan 18 cpd (p=0,337) yang 
diuji dengan uji Mann Whitney. 
 
Tabel 2. Perbandingan Densitas Vaskular 
Makula Antara Kelompok Sensitivitas 
Kontras Normal dan Menurun 

Densitas 
Vaskular 
(mm/mm2) 

Sensitivitas Kontras Nilai p 
Normal 

n=11 
Menurun 

n=59 
 

Mean±Std 14,52±2,940 15,21±2,135  
Median 14,30 15,50 0,354 
Range  
(min-max) 

10,50-18,50 10,00-18,60  

Keterangan : DV : densitas vaskular. Nilai p diuji 
dengan uji t tidak berpasangan. Nilai kemaknaan 
berdasarkan nilai p<0,05 
       
     Densitas vaskular makula juga 
dianalisis perbedaannya pada kedua 
kelompok usia. Pada kelompok usia 
40-55 tahun, didapatkan rerata 
densitas vaskular sebesar 15,72±2,171 
mm/mm2, dan pada kelompok usia 56-
65 tahun sebesar 14,38±2,198 
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mm/mm2. Pada kedua kelompok 
tersebut, nilai p densitas vaskular diuji 
dengan uji Mann Whitney. 
Berdasarkan hasil uji statistik pada 
kelompok penelitian diatas diperoleh 
informasi nilai p pada densitas 
vaskular makula lebih kecil dari 0,05 
(nilai p=0,009) yang berarti terdapat 
perbedaan rerata densitas vaskular 
yang bermakna secara statistik pada 
kelompok usia 40-55 tahun dan 56-65 
tahun. 
     
Tabel 3. Perbandingan Densitas 
Vaskular Makula Antara Sensitivitas 
Kontras Normal dan Menurun Pada 
Frekuensi Spasial 6 dan 18 cpd 
Densitas 
Vaskular 
(mm/mm2) 

Sensitivitas Kontras Nilai p 
Normal 

n=30 
Menurun 

n=40 
 

6 cpd   0,243 
Mean±Std 14,71±2,425 15,36±2,149  
Median 14,80 15,60  
Range  
(min-max) 

10,00-18,50 10,80-18,60  

18 cpd   0,123 
Mean±Std 14,62±2,341 15,47±2,172  
Median 14,35 15,70  
Range  
(min-max) 

10,50-18,50 10,00-18,60  

Keterangan : DV : densitas vaskular. Nilai p 
diuji dengan uji t tidak berpasangan. Nilai 
kemaknaan berdasarkan nilai p<0,05  

  
Pembahasan  
     Karakteristik subjek pada 
penelitian ini meliputi usia, jenis 
kelamin, durasi menderita DM, 
tekanan darah sistolik, diastolik, kadar 
HbA1C tiga bulan terakhir, dan 
riwayat merokok. Data tersebut 
didapatkan melalui anamnesis dan 
pemeriksaan klinis. Berdasarkan tabel 
1 didapatkan proporsi pasien dengan 
jenis kelamin perempuan lebih banyak 
dibandingkan laki-laki. Hasil ini 
sesuai dengan data Riskesdas 2018 
yang melaporkan pasien DM 

perempuan (1,8%) di Indonesia lebih 
banyak dibanding laki-laki (1,2%).2 
Selain itu, hasil ini juga dapat 
diakibatkan karena waktu pemilihan 
sampel adalah saat jadwal kunjungan 
PROLANIS yang diadakan pada pagi 
hari, sehingga terdapat kemungkinan 
pasien DM laki-laki usia produktif 
sedang bekerja di luar rumah. Median 
usia pasien secara keseluruhan adalah 
54 tahun (rentang 42-65). Hal ini 
sesuai dengan data yang dilaporkan 
oleh Riskesdas 2018 menunjukkan 
proporsi DM terbesar berada pada 
rentang 55-64 tahun (6,3%).2 
     Median durasi DM pasien secara 
keseluruhan adalah 5 tahun (rentang 
5,60-12,60). Berdasarkan penelitian 
Goudot, dkk tidak ditemukan 
perubahan densitas vaskular 
parafoveal secara signifikan pada 
kelompok DM dengan kontrol. 
Penelitian tersebut memaparkan 
kemampuan OCTA untuk dapat 
mendeteksi kerusakan sejak dini, 
namun tidak dapat dipungkiri 
kemungkinan tidak ditemukannya 
gangguan mikrovaskular pada 
penelitian tersebut salah satunya 
karena periode durasi DM yang relatif 
singkat berkisar 4,8±4,1 tahun. El-
magid, dkk juga memaparkan kondisi 
retinopati diabetik subklinis terjadi 
pada rentang 4-8 tahun durasi DM.22,23   
     Lee, dkk melaporkan hipertensi 
dengan kriteria tekanan darah lebih 
dari 140/90 mmHg sebagai salah satu 
faktor risiko terjadinya gangguan 
mikrovaskular retina pada lapisan 
pleksus kapiler superfisial yang diukur 
menggunakan OCTA.24 Hal tersebut 
didukung hasil penelitian 
eksperimental oleh Suzuma, dkk yang 
menemukan adanya peningkatan stres 
mekanik pada endotel retina yang 
dipicu hipertensi. Pada penelitian ini, 



6	  
	  

lebih dari 75% sampel memiliki 
tekanan darah kurang dari 140/90 
mmHg pada saat pemeriksaan. Rerata 
kadar HbA1C pada keseluruhan 
subjek penelitian ini yaitu 8,67±1,821 
persen. Lee, dkk juga melaporkan 
HbA1C pada penelitian tersebut 
sebesar median 8% dengan rentang 
6,7-10,2% sebagai salah satu faktor 
dominan yang berperan dalam 
progresivitas retinopati diabetik.24 
Hasil tersebut juga didukung oleh 
penelitian Marques, dkk yang 
memaparkan bahwa faktor usia, jenis 
kelamin dan kontrol metabolik 
(HbA1C dan durasi DM) menujukkan 
hubungan yang bermakna terhadap 
densitas vaskular makula.25 
     Ting, dkk melaporkan adanya 
hubungan antara riwayat merokok 
dengan penurunan aliran darah retina 
ataupun penurunan densitas vaskular 
pada pasien DM. Namun, seberapa 
besar efek merokok terhadap 
progresivitas retinopati diabetik masih 
menjadi kontroversi.26 Pada penelitian 
ini hanya didapatkan 4 orang (8,9%) 
pasien yang memiliki riwayat 
merokok, jumlah ini belum dapat 
memberikan gambaran lebih lanjut 
terkait pengaruhnya terhadap densitas 
vaskular makula yang ditemukan. 
     Perbandingan nilai densitas 
vaskular makula antara kedua 
kelompok pada penelitian ini 
menunjukkan perbedaan rerata yang 
tidak bermakna secara statistik.       
Pada penelitian ini didapatkan rerata 
densitas vaskular kelompok 
sensitivitas kontras menurun  sebesar 
15,21±2,135 mm/mm2. Marques, dkk 
membandingkan perubahan 
mikrovaskular dan neuronal pada 
kelompok pasien retinopati diabetik, 
tanpa retinopati diabetik, dan kontrol. 
Berdasarkan penelitian tersebut, 

didapatkan rerata densitas vaskular 
lapisan SRP pada kelompok tanpa 
retinopati diabetik sebesar 19,7 
mm/mm2 dengan menggunakan piranti 
OCTA Angioplex potongan 3x3 mm, 
dengan penurunan sekitar 22% 
dibandingkan kelompok kontrol. 
Penelitian tersebut juga melaporkan 
ditemukannya derajat iskemik, 
perubahan neurodegeneratif, dan 
edema yang sangat berbeda pada mata 
masing-masing pasien walaupun pada 
derajat keparahan yang sama.25 Hasil 
tersebut tidak jauh berbeda dengan 
hasil penelitian El-magid, dkk yang 
menilai densitas vaskular makula 
pleksus superfisial pada kelompok 
DM menggunakan Angioplex 
potongan 3x3 mm, didapatkan rerata 
densitas vaskular sebesar 17,65±2,87 
mm/mm2 dengan nilai p<0,001 
dibandingkan kelompok kontrol.23  
    Durbin, dkk juga menilai densitas 
vaskular makula pleksus superfisial 
pada kelompok DM menggunakan 
Angioplex potongan 3x3 mm, 
didapatkan rerata densitas vaskular 
sebesar 21,2±1,00 mm/mm2 dengan 
nilai p<0,001 dibandingkan kelompok 
kontrol.27 Menurut Andrade dkk, pada 
kondisi subtle deviasi mungkin 
ditemukan distribusi densitas vaskular 
yang tidak seragam.28 Variasi nilai 
densitas vaskular yang ditemukan dari 
berbagai penelitian ini selain 
dipengaruhi variasi masing-masing 
subjek, juga diantaranya bergantung 
dari piranti OCTA yang digunakan, 
piranti lunak yang digunakan untuk 
menganalisis hasil pencitraan, ukuran 
potongan yang dipilih pada pengaturan 
alat, signal strength, dan adanya 
artefak. Vujosevic dkk 
membandingkan parameter perfusi 
makula pada pasien tanpa retinopati 
diabetik dengan mild NPDR 
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menggunakan 2 alat pencitraan OCTA 
yang berbeda. Pada penelitian 
tersebut, penurunan perfusi pada SCP 
hanya terdeteksi pada potongan PLEX 
Elite angiocube 6x6 mm dan tidak 
pada potongan 3x3 mm, sehingga 
diperkirakan gangguan mikrovaskular 
pada lapisan SCP dimulai pada area 
makula yang lebih perifer baru 
kemudian ke perifoveal area yang 
lebih dalam.29   
     Penelitian ini juga melakukan 
perbandingan densitas vaskular 
makula antara kelompok sensitivitas 
kontras normal dan menurun pada 
frekuensi spasial rendah-sedang 6 cpd 
(nilai p=0,243) dan frekuensi spasial 
tinggi 18 cpd (nilai p=0,123). 
Berdasarkan hasil uji statistik, tidak 
didapatkan perbedaan rerata densitas 
vaskular yang signifikan antara kedua 
kelompok pada kedua frekuensi 
spasial. Data mengenai gambaran 
gangguan sensitivitas kontras pada 
pasien DM hingga saat ini masih 
kontroversial. Midena, dkk 
memaparkan pada pasien DM dengan 
retinopati dan tajam penglihatan yang 
masih baik, dapat terjadi penurunan 
sensitivitas kontras terutama pada 
frekuensi spasial intermediet dan 
medium-tinggi.19 Ghafour, dkk 
menemukan gangguan sensitivitas 
kontras pada frekuensi spasial 3,2 dan 
6,3 cpd pada pasien diabetik tanpa 
retinopati. Franco, dkk 
membandingkan 2 alat tes sensitivitas 
kontras yaitu VCTS-6500 dengan 
CSV-1000E, ditemukan kedua tes 
tersebut menunjukkan hasil yang tidak 
berbeda pada frekuensi spasial 6 cpd 
dibandingkan 3 cpd.30 Temuan 
kontradiktif dipaparkan oleh penelitian 
Sokol, dkk yang menemukan adanya 
gangguan sensitivitas kontras pada 
frekuensi spasial tinggi pada pasien 

DM tipe 2 tanpa retinopati dengan 
tajam penglihatan yang masih baik. 
Safi, dkk juga melaporkan adanya 
penurunan sensitivitas kontras pada 
seluruh frekuensi spasial dalam 
keadaan cahaya redup, dan penurunan 
sensitivitas kontras pada frekuensi 
spasial diatas 3 cpd dalam keadaan 
cahaya sedang pada pasien diabetes 
tanpa retinopati diabetik.14  
     Telah dilakukan analisis tambahan 
untuk melihat peranan faktor usia 
dalam mempengaruhi nilai sensitivitas 
kontras yang didapat. Seluruh sampel 
kemudian dibagi menjadi dua 
kelompok usia, yaitu usia 40-55 tahun 
dan 56-65 tahun. Pada kedua 
kelompok usia diperoleh hasil rerata 
nilai log unit sensitivitas kontras yang 
tidak berbeda secara bermakna, 
menunjukkan hasil penurunan 
sensitivitas kontras yang ditemukan 
tidak berkaitan dengan faktor usia 
pada kelompok sampel. Berdasarkan 
The Blue Mountains Eye Study 
menemukan tipe katarak dan usia 
diatas 60 tahun berpengaruh terhadap 
gangguan sensitivitas kontras dan 
tajam penglihatan.31   
      Selain itu, densitas vaskular makula 
juga dianalisis lebih lanjut terhadap 
dua kelompok usia tersebut. Hasil uji 
analisis menunjukkan adanya 
perbedaan yang bermakna pada rerata 
densitas vaskular makula pada kedua 
kelompok usia tersebut (p=0,009). 
Hasil ini didukung penelitian 
Hashmani, dkk yang melaporkan 
adanya penurunan densitas vaskular 
makula lapisan pleksus kapiler 
superfisial setelah dekade kelima 
kehidupan.32  Penelitian Garrity, dkk 
serta Iafe, dkk mendukung penemuan 
tersebut dengan melaporkan 
penurunan densitas vaskular lapisan 
pleksus kapiler superfisial sebesar 
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0,22% dan 0,26% per tahun 
kehidupan.33   
     Salah satu faktor lain yang dapat 
mempengaruhi hasil densitas vaskular 
pada penelitian ini adalah variasi 
signal strength pada hasil pencitraan 
OCTA. Andrade, dkk menyatakan 
berdasarkan hasil penelitiannya, 
hubungan usia terhadap kepadatan 
kapiler parafoveal dipengaruhi oleh 
signal strength dari pencitraan OCTA 
tersebut. Kepadatan vaskular 
parafoveal dinilai bergantung pada 
signal strength dan eksentrisitas.28 
Pada penelitian ini, seluruh hasil 
pencitraan dengan signal strength 
dibawah 6 dieksklusi, namun tidak 
dilakukan analisis lebih lanjut untuk 
menilai hubungan signal strength 
terhadap hasil pencitraan OCTA. 
Faktor lain yang dapat mempengaruhi 
hasil pencitraan OCTA yaitu 
kekeruhan media refraksi salah 
satunya katarak. Pada penelitian ini 
pasien dengan derajat LOCS II telah 
dieksklusi untuk meminimalisir bias 
yang mungkin terjadi. Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian Andrade dkk, 
bahwa katarak yang dianggap 
bermakna mengganggu hasil OCTA 
yaitu kekeruhan diatas derajat LOCS 
III.28 

     Vujosevic, dkk menyimpulkan 
bahwa fakta tidak ditemukannya 
gangguan mikrovaskular dini pada 
pemeriksaan OCTA tidak mutlak 
menunjukkan bahwa gangguan 
tersebut tidak ada, namun hal tersebut 
dapat menjadi keterbatasan intrinsik 
dari alat OCTA itu sendiri.29 Tidak 
ditemukannya perbedaan densitas 
vaskular  makula antara kedua 
kelompok pada penelitian ini juga 
tidak mutlak menunjukkan bahwa 
gangguan tersebut belum terjadi, 
terdapat kemungkinan gangguan 

mikrovaskular terjadi lebih dahulu 
pada lapisan pleksus kapiler dalam. 
Dimitrova, dkk melaporkan pada 
adanya penurunan densitas vaskular 
pleksus kapiler superfisial dan dalam 
pada kelompok diabetes tanpa 
retinopati dibandingkan dengan 
kelompok kontrol. Hasil penelitian 
tersebut menemukan nilai densitas 
vaskular yang lebih rendah pada 
lapisan pleksus kapiler dalam 
dibandingkan pleksus kapiler 
superfisial.20 Hasil ini juga didukung 
oleh penelitian Lee, dkk yang 
menemukan penurunan densitas 
vaskular pada kedua lapisan pleksus 
dengan dugaan bahwa lapisan pleksus 
kapiler dalam lebih rentan terhadap 
proses iskemik dibandingkan lapisan 
superfisial. Pengambilan data yang 
dilakukan pada satu waktu pada 
penelitian ini, memungkinkan hasil 
yang didapatkan belum dapat 
menggambarkan pengaruh dari 
kondisi densitas vaskular makula. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, pada 
kelompok sensitivitas kontras 
menurun pada seluruh frekuensi 
spasial didapatkan densitas vaskular 
yang lebih besar dibandingkan 
kelompok sensitivitas kontras normal. 
Hal yang dapat mendasarinya antara 
lain karena dihipotesakan pada fase 
awal kerusakan mikrovaskular terjadi 
dilatasi kapiler terlebih dahulu akibat 
disfungsi endotel dan hilangnya sel 
perisit kapiler sebelum nantinya terjadi 
capillary droput, dikatakan pula dapat 
terjadi peningkatan kecepatan aliran 
darah akibat perubahan struktur 
vaskular sehingga kedua hal tersebut 
dapat memberi kesan pada pembacaan 
densitas vaskular oleh piranti OCTA 
sebagai densitas vaskular yang 
bertambah. Namun penemuan kedua 
hal tersebut masih inkonsisten, karena 
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variasi derajat keparahan yang diteliti, 
perbedaan teknologi yang digunakan, 
dan perbedaan lokasi yang diteliti. 18 24   
     Nasralah, dkk mempertimbangkan 
sensitivitas kontras sebagai parameter 
yang lebih baik dibandingkan tajam 
penglihatan dalam mendeteksi 
perubahan dini fungsi retina. 
Penurunan sensitivitas kontras yang 
terjadi pada penelitian ini diperkirakan 
akibat gangguan pada sel ganglion 
yang terdapat lapisan retina 
superfisial. Apabila kerusakan 
mikrovaskular yang lebih dahulu 
terjadi pada lapisan retina dalam 
sehingga memungkinkan pada kondisi 
tersebut sudah terjadi penurunan 
sensitivitas kontras namun belum 
tampak perubahan dari densitas 
vaskular lapisan superfisial. Misra, 
dkk menduga perubahan sensitivitas 
kontras lebih dipengaruhi oleh 
perubahan neuronal dibandingkan 
perubahan mikrovaskular.52,68 Seperti 
pada penelitian ini, faktor lain yang 
dapat mempengaruhi penurunan 
sensitivitas kontras yaitu perubahan 
neurodegeneratif yang terjadi lebih 
dahulu dibandingkan proses iskemik. 
Untuk membuktikan hal tersebut, 
diperlukan penelitian lebih lanjut yang 
menilai fungsi sel neuronal dalam 
kaitannya dengan penurunan 
sensitivitas kontras yang terjadi pada 
pasien DM tanpa retinopati diabetik.  
     Keterbatasan pada penelitian ini 
yaitu piranti lunak standar yang 
terdapat pada OCTA yang digunakan 
hanya dapat menganalisis struktur 
vaskular di lapisan pleksus kapiler 
superfisial, dibutuhkan piranti lunak 
tambahan untuk menganalisis lapisan 
pleksus kapiler dalam sehingga 
kemungkinan gangguan mikrovaskular 
dini terjadi lebih dahulu pada lapisan 
pleksus kapiler dalam belum dapat 

disingkirkan. Penilaian terhadap 
struktur neuronal yang dapat menjadi 
faktor yang mempengaruhi hasil juga 
tidak dipertimbangkan pada penelitian 
ini, sehingga belum dapat diambil 
simpulan yang lebih konklusif. 
 
Simpulan 
     Berdasarkan penelitian ini, dapat 
ditarik simpulan yaitu tidak terdapat 
pengaruh densitas vaskular makula 
terhadap penurunan sensitivitas 
kontras pada pasien DM tipe 2. 
Sebagai saran,     hasil penelitian dapat 
dijadikan dasar untuk penelitian 
selanjutnya dengan menyertakan 
penilaian terhadap struktur vaskular 
lapisan pleksus kapiler dalam serta 
struktur neuronal agar perubahan 
vaskular dan neuronal yang terjadi 
dapat dinilai secara simultan serta 
pengaruhnya terhadap penurunan 
sensitivitas kontras pada pasien DM 
tipe 2. Pemeriksaan berkala terhadap 
densitas vaskular makula akan lebih 
bermanfaat dalam menilai perubahan 
struktural yang terjadi pada pasien 
DM tipe 2. 
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