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I. Pendahuluan 

     Operasi katarak telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknik 

serta teknologi mesin bedah katarak, munculnya berbagai jenis lensa intraokular 

(LIO), mesin biometri dan formula pengukuran LIO yang semakin mutakhir. 

Harapan pasien mengenai tajam penglihatan pascabedah katarak juga meningkat 

seiring dengan hasil operasi yang semakin baik.1,2 Target refraksi pascabedah 

katarak kini diharapkan mencapai target plano dengan formula terkini dapat 

menghasilkan prediksi refraksi sekitar ±0.25.3 

     Prediksi hasil refraktif pascabedah katarak telah meningkat dengan pengukuran 

LIO menggunakan alat maupun formula  generasi terbaru. Formula generasi 

terbaru memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dengan menilai lebih banyak 

variabel. Terdapat beberapa formula untuk pengukuran lensa intraokular namun 

saat ini masih belum ditemukan satu formula yang paling baik untuk pengukuran 

lensa intraokular pada berbagai karakteristik mata.4 Formula tertentu diketahui 

memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi pada kondisi berbeda bergantung pada 

variabel yang digunakan. Beberapa peneliti menyarankan setiap dokter bedah 

katarak untuk menyesuaikan formula yang digunakan sesuai keadaan pada mata 

pasien.2 Target plano sebagai prediksi kesalahan untuk semua mata masih sulit 

dilakukan namun beberapa hal dapat ditingkatkan untuk menurunkan prediksi 

kesalahan pascabedah katarak.5 Sari kepustakaan ini membahas hal yang dapat 

dilakukan untuk optimalisasi pengukuran LIO pada bedah katarak.   

 

II. Biometri  

     Ukuran kekuatan LIO dipengaruhi oleh 3 parameter penting yaitu panjang 

aksial, nilai keratometer dan konstanta A. Panjang aksial bola mata merupakan 

komponen utama pada pengukuran kekuatan LIO. Pemeriksaan panjang aksial 

penting dilakukan pada kedua mata, walaupun operasi katarak hanya 

direncanakan pada salah satu mata. Perbedaan panjang aksial diantara kedua mata 

seharusnya kurang dari 0.3 mm, kecuali terdapat berbedaan refraktif atau kelainan 

bola mata lainnya.1 Pengukuran panjang aksial bola mata dapat dilakukan dengan 

pemeriksaan biometri.1,2 Kesalahan pada pengukuran panjang aksial sebesar 1 mm 
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akan menyebabkan kesalahan refraksi sebesar 2.35 D pada mata dengan panjang 

aksial 23.5 mm. Pada kondisi panjang aksial 30 mm akan menyebabkan kesalahan 

refraksi sebesar 1.75 D/mm dan 3.75 D/mm pada kondisi mata dengan panjang 

aksial 20 mm.6 

     Pengukuran kekuatan LIO dengan menggunakan biometri dapat dilakukan 

dengan ultrasonografi dan biometri optikal. Pengukuran panjang aksial dengan 

menggunakan biometri ultrasonografi menunjukkan tingkat kesalahan sebesar 

54% dari prediksi refraksi pasca implantasi LIO.7 

     Biometri optikal dapat mengukur panjang aksial dengan tingkat akurasi yang 

lebih tinggi dibandingkan biometri ultrasonografi. Tingkat akurasi biometri 

ultrasonografi dapat dipengaruhi oleh penekanan pada kornea saat melakukan 

pengukuran panjang aksial. Kelebihan biometri optikal salah satunya adalah 

resiko trauma dan infeksi yang lebih rendah, meningkatkan kenyamanan pasien 

serta meningkatkan akurasi dari pengukuran LIO.1 

     Saat ini IOLMaster 700 merupakan standar baku pengukuran panjang aksial. 

Swept-source optical coherence tomography (SS-OCT) merupakan teknologi 

terkini untuk melakukan pengukuran panjang aksial dengan lebih akurat. Alat ini 

dapat melakukan pengukuran panjang aksial pada kasus katarak subkapsularis 

posterior serta pada katarak yang lebih padat dibandingkan dengan standar baku 

sebelumnya. Alat ini juga dapat mendeteksi pola fiksasi, desentrasi maupun 

kemiringan dari lensa untuk mengeliminasi sumber kesalahan.8 

     Berbagai faktor dapat mempengaruhi ketepatan target refraksi pasca bedah. 

Kesalahan yang terjadi saat melakukan pengukuran LIO akan menyebabkan 

gangguan refraksi pascabedah katarak. Pasien yang kurang kooperatif, kesalahan 

dalam pemasukan data, penempatan lensa yang salah termasuk salah satu alasan 

terjadinya ketidaktepatan pengukuran LIO. Kesalahan yang umum terjadi yaitu 

biometri yang tidak akurat, pemilihan LIO yang kurang tepat maupun kesalahan 

interpretasi penulisan pada rekam medis.1,2  
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2.1 Biometri A-scan 

     Biometri A-scan merupakan teknik untuk menilai kedalaman bilik mata depan, 

panjang aksial dan ketebalan lensa (lens thickness). Alat ini menggunakan 

gelombang ultrasonik yang dihantarkan melalui transduser ke dalam bola mata 

kemudian dipantulkan kembali sehingga membentuk spikes dan terlihat pada 

monitor. Biometri A-Scan mengukur panjang aksial dari permukaan anterior 

kornea hingga ke membran limitans interna. Biometri A-scan merupakan alat 

yang dapat mengukur panjang aksial bola mata dengan menggunakan teknik 

imersi maupun aplanasi kontak. Teknik imersi dilakukan dengan menggunakan 

shell yang diletakkan pada bola mata diantara kedua kelopak mata dengan tujuan 

sebagai lapisan yang bersifat watertight pada kornea. Teknik aplanasi kontak 

dilakukan dengan meletakkan alat langsung pada kornea.1 

 
Gambar 2.1 Pemeriksaan dengan teknik ultrasonografi menggunakan immersion 

shell  
 Sumber : Cantor LB1 

     Kelebihan pada biometri A-scan yaitu dapat mengukur panjang aksial pada 

kondisi katarak matur dengan akurasi yang lebih baik dibandingkan biometri 

optikal. Kekurangan pada pengukuran biometri A-scan  yaitu kontaminasi 

langsung pada teknik aplanasi, tidak dapat dilakukan pada keadaan mata dengan 

minyak silikon dan kompresi pada kornea yang menyebabkan pengukuran 

panjang aksial menjadi lebih pendek. Pada pasien dengan minyak silikon 

kecepatan gelombang suara, indeks refraksi dan perubahan waktu transit harus 
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diperhitungkan. Transduser A-scan harus dikalibrasi setiap harinya. Pengukuran 

pada setiap pasien harus dilakukan beberapa kali untuk memastikan variasinya 

tidak lebih dari 0.2 mm.9 Kompresi pada kornea dapat berpengaruh pada kondisi 

pasien terutama dengan hiperopia tinggi, pada setiap milimeter kesalahan 

menyebabkan perbedaan kekuatan LIO.1  

 

2.2 Biometri Optikal 

     Biometri optikal merupakan instrumen non kontak untuk mengukur panjang 

aksial. Biometri optikal tersedia dengan beberapa teknologi yaitu partial 

coherence interferometry (PCI), optical low coherence reflectometry (OLCR), dan 

SS-OCT. Biometri optikal mengukur panjang aksial hinggal epitel pigmen retina 

(RPE) sedangkan pada biometri ultrasonografi mengukur panjang aksial hingga 

membrane limitans interna.1 Biometri optikal memiliki parameter pengukuran 

yang lebih lengkap dibandingkan dengan biometri ultrasonografi sehingga dapat 

meningkatkan akurasi dari pengukuran LIO. Biometri optikal mengukur panjang 

aksial berdasarkan berbagai parameter yaitu panjang aksial, kurvatur kornea, 

kedalaman bilik mata depan, dan diameter kornea atau white-to-white distance.10  

     Biometri optikal dengan teknologi PCI menggunakan sinar inframerah untuk 

mengukur panjang aksial, salah satu contoh alat yang menggunakan teknologi ini 

adalah IOLMaster 500, AL-Scan dan Pentacam AXL. Teknologi ini dapat 

mengukur panjang aksial hingga akurasi 0.02 mm. Lenstar LS900, Aladdin dan 

galilei G6 merupakan biometri optikal yang menggunakan teknologi OLCR 

dengan prinsip Michaelson interferometer. Mesin dengan basis SS-OCT 

merupakan teknologi terkini untuk mengukur panjang aksial dan pengukuran LIO. 

Mesin yang menggunakan prinsip ini adalah IOLMaster 700, Argos dan Eyestar 

900.10  

     Kelebihan dari biometri optikal yaitu dilakukan secara non-kontak sehingga 

dapat menghindari kontaminasi langsung, lebih nyaman untuk pasien, mudah 

digunakan dengan hasil yang cepat, serta lebih akurat pada kondisi mata dengan 

minyak silikon, paska bedah refraktif sebelumnya dan stafiloma posterior.11 

Pemeriksaan panjang aksial pada biometri optikal dapat dilakukan dengan lebih 
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akurat dan presisi. Kekurangan dari biometri yaitu pada keadaan katarak yang 

keras serta kekeruhan aksis visual pada kornea akan memberikan hasil yang 

kurang akurat, memerlukan tajam penglihatan 20/200 sehingga pasien dapat 

melakukan fiksasi dengan baik, serta pada pasien dengan nistagmus, tremor 

maupun abnormalitas pada kelopak mata akan mengurangi tingkat akurasi pada 

pengukuran.10 

       

III. Formula Pengukuran Lensa Intraokular 

     Formula perhitungan kekuatan LIO telah berkembang pesat sejak pertama kali 

ditemukan tahun 1976. Berbagai generasi formula telah diusulkan untuk 

menentukan posisi lensa efektif (ELP). Posisi lensa efektif didefinisikan sebagai 

jarak dari kornea ke permukaan LIO.2 Salah satu formula generasi yang pertama 

dikemukakan adalah formula Sanders, Retzlaff and Kraff (SRK). Formula 

generasi pertama menggunakan nilai konstan tunggal untuk mengukur ELP. 

Tujuan dari formula generasi pertama yaitu untuk mencapai emetropia dengan 

mengukur kekuatan lensa. Formula ini kurang akurat pada pasien dengan panjang 

aksial yang ekstrem.12  

     Formula generasi kedua dikeluarkan pada tahun 1982 untuk melengkapi 

kekurangan dari generasi pertama. Formula generasi kedua yang dikeluarkan yaitu 

SRK II. Variabel panjang aksial ditambahkan pada pengukuran formula SRK II. 

Formula SRK II merupakan salah satu formula yang umum digunakan karena 

memiliki kemudahan dalam perhitungannya. Formula ini dapat mengukur panjang 

aksial yang pendek maupun panjang dengan tingkat akurasi yang lebih baik 

dibandingkan generasi sebelumnya.12 Formula SRK menggunakan rumus P = A – 

2.5L -0.9K,  P adalah kekuatan LIO untuk emmetropia, L adalah panjang aksial 

dalam milimeter (mm), dan K adalah rerata keratometri. Pada formula SRK II 

ditambahkan faktor koreksi untuk meningkatkan kekuatan lensa pada panjang 

aksial yang ekstrem. Pada panjang aksial kurang dari 20.00 mm konstanta 

A+3.00; panjang aksial antara 20.00-20.99 mm maka A+2.00; panjang aksial 

antara 21.00 – 21.99 maka A+1.00; dan pada panjang aksial lebih dari 24.50 mm 

A-0.50.2      
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     Formula generasi ketiga menambahkan 2 variabel pengukuran yaitu 

pemeriksaan keratometer dan panjang aksial untuk meningkatkan perhitungan 

ELP. Formula ini muncul pada akhir tahun 1980 dan awal 1990. Formula yang 

termasuk dalam generasi ketiga adalah Holladay I, SRK/T dan Hoffer Q. Ketiga 

formula ini meningkatkan akurasi dari perhitungan ELP dan masih digunakan 

secara luas. Formula SRK/T merupakan formula yang sering digunakan untuk 

pasien dengan panjang aksial lebih dari 27 mm.13  

 

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Persentase Kasus dalam Prediksi Hasil Refraksi 
dengan model LIO SN60WF 

Sumber : Melles dkk14 

     Saat ini telah berkembang formula generasi keempat yang lebih kompleks 

yaitu Holladay II, Barret Universal II, Olsen dan Haigis. Formula tersebut 

mempertimbangkan banyak variabel untuk mengukur ELP seperti panjang aksial, 

kekuatan kornea, pengukuran white-to-white, pengukuran kedalaman bilik mata 

depan, ketebalan lensa dan usia pasien. Perhitungan kekuatan LIO pada pasien 

dengan miopia tinggi menggunakan generasi keempat akan menurunkan kejadian 

refractive surprise pascabedah katarak.5 Formula Barret Universal II merupakan 

pembaharuan dari Barret dengan tingkat akurasi yang baik. Formula ini dapat 

diakses dengan mudah secara daring melalui halaman pada Asia Pacific 

Association of Cataract and Rafractive Surgery (APACRS).5 Formula Barret dan 

Olsen memiliki hasil yang paling baik dibandingkan dengan formula lain pada 

generasi keempat. Pada pasien dengan riwayat operasi LASIK atau PRK 

Pe
rs

en
ta

se
 m

at
a 

da
la

m
 k

el
om

po
k 

pr
ed

ik
si 

ke
sa

la
ha

n 



 7 

sebelumnya dapat diukur dengan menggunakan Formula Barret True-K yang 

merupakan pembaharuan dari formula Barret.15  

 
Gambar 3.2   Kalkulator Formula Barret Universal II dan Barret True-K 

Sumber : APACRS16 

     Formula Kane memiliki prinsip berdasarkan teori optik dan regresi serta 

komponen Artificial Intelligence. Formula ini mengukur panjang aksial, 

keratometri, kedalaman bilik mata depan serta jenis kelamin dengan variabel lain 

seperti ketebalan lensa, ketebalan kornea sentral untuk memprediksi hasil refraksi. 

Formula Kane merupakan regresi dengan menggunakan basis data hingga 30.000 

kasus.12 Pengukuran LIO menggunakan pendekatan Artificial Intelligence yang 

telah digunakan saat ini adalah Formula Hill-Radial Basis Function (RBF) dengan 

akurasi 91% dengan target refraksi ±0.50D. Formula Artificial Intelligence 

menggunakan bentuk regresi namun bergantung pada basis data dan 
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menghasilkan model statistik kompleks diantara variabelnya. Saat ini belum 

terdapat publikasi mengenai mesin yang dapat digunakan untuk formula ini. 

Formula Hill-RBF juga dapat memberikan info mengenai tingkat akurasi dari 

prediksi LIO yang dihasilkan.17  

 
Gambar 3.3 (A) Kalkulator Hill-RBF (B) Kalkulator Formula Kane 

Sumber : Hill dan Kane 18,19 
 

     Formula Barret Universal II diketahui memiliki tangkat akurasi yang paling 

baik. Formula Barret Universal II memiliki hasil refractive surprise yang paling 

kecil dibandingkan dengan formula lainnya. Formula Hill-RBF diketahui 

memiliki hasil refractive surprise cukup rendah dan memilik tingkat akurasi yang 

sama engan Barret Universal II namun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 

mengukur tingkat akurasi dan hasil refraktif dari Formula Kane maupun Hill-

RBF.15 

 
IV. Optimalisasi Pengukuran Lensa Intraokular pada Bedah Katarak 

     Bedah katarak modern telah berkembang pesat dalam tingkat keamanan 

maupun presisinya. Biometri merupakan tahapan penting dalam bedah katarak 

modern. Pengukuran biometri tidak selalu dapat dilakukan dengan sempurna, 

terdapat banyak variabilitas pada setiap mata pasien namun tidak semua 

variabilitas dapat diperhitungkan dalam formulasi pengukuran LIO. Perbedaan 

antara prediksi refraksi pascabedah dan refraksi pascabedah yang didapatkan 

dapat disebut dengan Prediction Error (PE). Prediction Error sangat 

berhubungan dengan pemeriksaan panjang aksial dan keratometri yang kurang 

A B 
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tepat. Sumber kesalahan yang paling umum dalam pengukuran LIO adalah 

ketidaktepatan prediksi posisi LIO pascabedah, pengukuran panjang aksial dan 

keratometri serta pengukuran refraksi pascabedah katarak.20 Apabila didapatkan 

PE dari ELP sebesar 0.3 mm kelainan refraksi pascabedah diperkirakan sebesar 

0.2 D pada kondisi panjang aksial 24 mm, ketebalan kornea 0.5 mm, rerata radius 

kornea 7.7 mm, kekuatan LIO 20 D dan posisi LIO 4.1 mm. 21 

     Pendekatan untuk mengurangi prediksi kesalahan dan meningkatkan tajam 

penglihatan yaitu dengan pemilihan dan optimalisasi konstanta LIO yang tepat.5 

Pada mata dengan miopia yang tinggi dapat dilakukan penentuan target refraksi 

yang berbeda, penggunaan formula generasi baru, optimalisasi konstanta lensa 

dan penyesuaian panjang aksial. Optimalisasi konstanta merupakan proses untuk 

menyesuaikan konstanta LIO untuk meminimalisir kesalahan refraksi. 

Optimalisasi konstanta lensa adalah metode matematika untuk menurunkan rerata 

PE menjadi 0 dengan menyesuaikan konstanta lensa.10  

     Pemilihan formula pengukuran LIO merupakan hal penting untuk 

mendapatkan target refraksi pascabedah katarak yang sesuai. Formula pengukuran 

LIO generasi terbaru salah satunya adalah Barret Universal II yang memiliki hasil 

yang baik untuk mencapai target refraksi pada bedah katarak.10 Formula Barret 

Universal II merupakan formula yang akurat pada panjang aksial normal hingga 

panjang. Formula yang umum digunakan pada panjang aksial kurang dari 22.0 

mm adalah formula Hoffer Q namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa 

Holladay 1 memiliki nilai Mean Absolute Error (MAE) dibandingkan dengan 

Hoffer Q. Pada kedalaman bilik mata depan kurang dari 2.40 mm formula Haigis 

memiliki PE yang lebih rendah dibandingkan dengan formula lainnya.5 Pada 

panjang aksial 22.0 - 24.5 mm pengukuran LIO dapat dilakukan menggunakan 

formula SRK/T, panjang aksial 24.5 – 26.0 mm dapat menggunakan formula 

Holladay I, dan pada panjang aksial lebih dari 26.0 mm dapat menggunakan 

formula SRK/T.2 

     Biometri optikal dengan prinsip SS-OCT dapat meningkatkan akurasi 

pengukuran panjang aksial terutama pada kondisi katarak subkapsular posterior 

dan pada katarak nuklear yang padat, namun biometri ini sulit dilakukan pada 
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katarak matur.22 Biometri optikal sulit dilakukan pada pasien dengan katarak yang 

tebal, tajam penglihatan kurang dari 6/60, nistagmus maupun kelopak mata yang 

sulit menutup. Pada kondisi ini dapat dilakukan pengukuran LIO dengan biometri 

ultrasonografi menggunakan minyak imersi dan mode serta formula yang sesuai 

dengan panjang aksial .7  

     Kondisi mata khusus seperti pada mata dengan minyak silikon maupun 

pascabedah vitrektomi juga akan mempengaruhi pemilihan jenis pengukuran LIO. 

Pada umunya jenis biometri optikal yang tersedia saat ini dapat mengukur kondisi 

mata dengan minyak silikon. Pemeriksaan pada mata kontralateral merupakan 

salah satu alternatif yang dapat dilakukan namun hal ini tidak memungkinkan 

dilakukan pada pasien monokular. Alat biometri optikal dengan prinsip SS-OCT 

saat ini telah dapat digunakan pada kondisi pasien pascaoperasi vitrektomi dengan 

memilih mode yang sesuai. 23 Pada kondisi mata pseudofakia pemeriksaan dengan 

biometri optikal dapat memprediksikan refraksi yang lebih ke arah hiperopia 

dengan rerata hyperopic shift 0.17-0.24 D menggunakan Formula SRK II dan 

SRK/T.24 

     Kondisi pascabedah refraktif juga akan mempengaruhi pengukuran LIO. 

Prediksi kesalahan absolut ±0.50 D pada kasus pascabedah refraksi dapat dicapai 

60-70%. Riwayat koreksi refraksi sebelum operasi bedah refraktif akan membantu 

untuk meningkatkan tingkat akurasi pengukuran LIO. Formula Barret Universal II 

menunjukkan hasil refraksi yang akurat pada kondisi mata baik dengan maupun 

tanpa data refraksi sebelumnya. Formula Barret True-K dapat digunakan pada 

pasien dengan riwayat operasi bedah refraktif sebelumnya.15  

 

V. Simpulan  

     Target refraksi pascabedah katarak dengan pengukuran yang baik diharapkan 

dapat mencapai plano dengan PE ±0.25 Dioptri. Untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal pemeriksaan harus dilakukan dengan menggunakan parameter yang 

sesuai dengan kondisi pasien. Saat ini belum tersedia satu alat maupun satu 

formula yang dapat mengukur seluruh kondisi pasien dengan berbagai parameter 

sehingga pemilihan alat biometri, formula, maupun pertimbangan keadaan mata 
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pasien harus diperhitungkan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Pengukuran LIO yang optimal pada bedah katarak dapat meningkatkan 

akurasi dari prediksi refraksi pascabedah katarak dan meningkatkan target refraksi 

pada pasien.  
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