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Abstract 

Introduction: Visual impairment is considered a public health problem that may affect a person’s 

quality of life. The visual impairment could be due to genetic factors such as retinitis pigmentosa (RP). 

Globally, the prevalence of RP is about 1 in 4000 persons. RP were the leading cause of visual disability 

and blindness in individuals aged 20-60 years. 

Purpose: To describe the clinical characteristics of patients with RP at low vision unit in Cicendo Eye 

Hospital. 

Methods: Medical records were reviewed for all new patients with RP between January 2017 and 

December 2019. Data taken include age, gender, symptoms, visual acuity, color vision, contrast 

sensitivity, fundus examination, visual field testing, and electroretinogram examination. The best 

corrected visual acuity was classified based on World Health Organization’s category of vision. 

Result: A total of 88 patients RP with mean age of 38.5 years were included in this study. 50 patients 

(56.8%) were male and 38 patients (43.2%) were female. Loss of vision (50,0%) was the leading 

symptom. 16 patients (18.2%) had a positive family history. RP was typical in 84 patients (95.5%). 

Visual impairment (26.1%) and blindness (53.4%) prevalence rates at presentation are quite high. 

Conclusion: RP occurred mostly in men and range age of 26-45 years old. The result of the examination 

accompanied by decreased color vision, contrast sensitivity, and visual field defect. Bone spicule is the 

most commonly found in funduscopic examination. The majority of patients were typical RP and came 

in category of blindness at first visit. 

Keyword: Retinitis pigmentosa, visual impairment, blindness 

 

 

PENDAHULUAN 

     Gangguan penglihatan merupakan 

masalah kesehatan yang memiliki 

dampak sosial dan ekonomi pada 

masyarakat di negara maju dan 

berkembang. Gangguan penglihatan ini 

mempengaruhi aktivitas kehidupan 

sehari-hari dan berdampak pada 

kesejahteraan fisik, psikologis dan 

produktivitas seseorang. Istilah 

gangguan penglihatan secara umum 

mengacu pada low vision dan kebutaan. 

Prevalensi gangguan penglihatan untuk 

setiap negara dapat bervariasi 

tergantung penyebab dan kelompok 

usia yang terkena, namun prevalensi 

gangguan penglihatan atau kebutaan 

secara global berdasarkan World 

Health Organization (WHO) yaitu 

sebanyak 2,2 milyar. Pusat Data dan 
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Informasi Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia (InfoDATIN) 

tahun 2018 melaporkan lima negara 

dengan jumlah penduduk yang 

mengalami gangguan penglihatan 

terbanyak adalah Cina, India, Pakistan, 

Indonesia dan Amerika Serikat.1-3 

     Gangguan penglihatan dapat 

disebabkan oleh faktor genetik seperti 

retinitis pigmentosa (RP) atau 

degenerasi retina lainnya. RP 

merupakan penyakit degenerasi retina 

yang progresif berupa abnormalitas 

fotoreseptor dan ditandai dengan 

deposit pigmen retina yang biasanya 

dimulai di mid-perifer dan meluas ke 

makula dan fovea. Angka kejadian RP 

adalah 1:4000. RP merupakan 

penyebab kebutaan herediter paling 

sering pada usia 20 hingga 60 tahun.1,4-

6 

     Gejala awal berupa gangguan 

penglihatan pada malam hari / rabun 

senja (nyctalopia) dan gangguan lapang 

pandang perifer yang berkembang 

perlahan selama beberapa dekade 

sehingga dapat menyebabkan 

penglihatan seperti melihat dari 

terowongan dan berkembang menjadi 

kebutaan. Studi multisenter di Jepang, 

termasuk 29 pusat rehabilitasi, 

melaporkan RP merupakan penyebab 

utama cacat (handicap) penglihatan 

atau kebutaan pada 25% pasien. 

Kecacatan penglihatan juga terjadi pada 

orang di bawah usia 60 tahun di 

Kuwait.7-9 

     Varian RP tipikal (primer / non-

sindrom) tetap menjadi tipe paling 

umum di dunia, sedangkan RP atipikal 

(sekunder / syndromic) yang 

berhubungan dengan gangguan 

sistemik dapat terjadi meskipun tidak 

sering seperti varian tipikal. Sindroma 

yang sering terjadi pada RP adalah 

sindrom Usher dan sindrom Bardet-

Biedl. Transmisi genetik RP dapat 

berupa autosomal dominan, autosomal 

resesif, atau X-linked resesif. Meskipun 

tidak ada pengobatan yang dapat secara 

efektif menyembuhkan RP, dalam 

beberapa seri kasus menunjukan 

perkembangan penyakit dapat 

diperlambat dengan pendekatan 

pencegahan spesifik.6,8,10,11 

     Sampai saat ini masih sedikit 

penelitian yang dilakukan mengenai RP 

di Indonesia. Penelitian ini bertujuan 
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untuk memaparkan karakteristik klinis 

pasien RP di poliklinik low vision Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo (PMN RSMC). 

 

SUBJEK DAN METODE 

     Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif retrospektif dengan 

menggunakan data yang berasal dari 

rekam medis dan subjek penelitian 

adalah semua pasien RP yang datang ke 

poliklinik low vision PMN RSMC 

periode Januari 2017 sampai Desember 

2019. Tidak ada data yang dieksklusi. 

Data yang diambil dari rekam medis 

pasien meliputi usia, jenis kelamin, 

keluhan utama, riwayat keluarga, 

kelainan lain, tajam penglihatan jauh 

terbaik pada mata terbaik, penglihatan 

warna, sensitivitas kontras, lapang 

pandang, dan pemeriksaan penunjang. 

     Prosedur pemeriksaan pasien RP 

saat datang ke poli low vision PMN 

RSMC dilakukan anamnesis, 

pemeriksaan tajam penglihatan jauh 

dengan koreksi terbaik yang diukur 

dengan kartu Early Treatment Diabetic 

Retinopathy Study (ETDRS) pada jarak 

4 meter, pemeriksaan segmen anterior, 

pemeriksaan penglihatan warna dengan 

Ishihara, sensitivitas kontras, lapang 

pandang dengan Bernell Hand-Held 

Disc Perimetry, pemeriksaan segmen 

posterior, dan pemeriksaan penunjang 

seperti perimetri Humphrey dan 

elektroretinogram (ERG). 

     Gangguan penglihatan pasien 

kemudian dikategorikan berdasarkan 

tajam penglihatan jauh dengan koreksi 

terbaik pada mata terbaik. Kategori 

tajam penglihatan dibagi menjadi 

empat kelompok berdasarkan WHO 

yang merujuk pada International 

Classification of Diseases 10 (ICD-10), 

yaitu tidak ada gangguan (normal) atau 

gangguan penglihatan ringan apabila 

tajam penglihatan ≥6/18, gangguan 

penglihatan sedang bila tajam 

penglihatan <6/18 - ≥6/60, gangguan 

penglihatan berat bila tajam 

penglihatan <6/60 - ≥3/60 dan buta bila 

tajam penglihatan <3/60 atau bila 

lapang pandang ≤10o dari titik fiksasi. 

Pasien juga diklasifikasikan 

berdasarkan tipe RP menjadi RP tipikal 

dan RP atipikal. Data yang diperoleh 

kemudian diolah menggunakan piranti 

lunak Microsoft Excel 2016. 
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HASIL 

     Berdasarkan data rekam medis yang 

dikumpulkan diperoleh 88 pasien RP 

selama periode Januari 2017 hingga 

Desember 2019 di poli low vision PMN 

RSMC Bandung. Karakteristik 

demografi pasien RP dapat dilihat pada 

tabel 1 yang menunjukkan pasien 

berjenis kelamin laki-laki 50 orang 

(56,8%), lebih banyak dibandingkan 

perempuan 38 orang (43,2%). 

Pembagian usia pada studi ini 

berdasarkan Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia tahun 2009 

memiliki rentang usia 6-68 tahun. Usia 

pasien paling banyak didapatkan pada 

rentang usia 26-45 tahun sebanyak 38 

orang (43,2%) dan paling sedikit pada 

usia 5-11 tahun dan >65 tahun.  

 

Tabel 1. Karakteristik Demografi Pasien 

Retinitis Pigmentosa 
Karakteristik Jumlah 

(n=88) 

Persen-

tase(%) 

Jenis kelamin 

 Laki-laki 

 Perempuan 

 

50 

38 

 

56,8 

43,2 

Usia (tahun) 

 Anak (5-11)  

 Remaja (12-25) 

 Dewasa (26-45) 

 Lansia (46-65) 

 Manula (>65) 

 rentang 

 rerata 

 

3 

16 

38 

28 

3 

6-68 

38,5 

 

3,4 

18,2 

43,2 

31,8 

3,4 

 

Tabel 2. Karakteristik Klinis Pasien 

Retinitis Pigmentosa 
Karakteristik Jumlah % 

Keluhan Utama 

 Buram 

 Rabun senja (Nyctalopia) 

 Sering menabrak benda 

sekitar 

 

44 

34 

10 

 

50,0 

38,6 

11,4 

Riwayat Keluarga 

 Ya 

 Tidak 

 

16 

72 

 

18,2 

81,8 

Kelainan Lain 

 Gangguan pendengaran 

 Polidaktili 

 Katarak 

 

3 

1 

23 

 

3,4 

1,1 

26,1 

Tajam Penglihatan 

dengan Koreksi Terbaik 

pada Mata Terbaik 

 ≥6/18 

 <6/18 - ≥6/60 

 <6/60 - ≥3/60 

 <3/60 - ≥1/60 

 <1/60 - Light perception 

 

 

 

35 

17 

8 

7 

21 

 

 

 

39,8 

19,3 

9,1 

7,9 

23,9 

Penglihatan Warna 

 Baik 

 Menurun 

 Tidak dapat dilakukan  

 

13 

54 

21 

 

14,7 

61,4 

23,9 

Pemeriksaan 

Sensitivitas Kontras 

 Baik 

 Menurun 

 Tidak dapat dilakukan 

 

 

13 

54 

21 

 

 

14,7 

61,4 

23,9 

Pemeriksaan Lapang 

Pandang (Bernell) 

 >10o 

 ≤10o 

 Tidak dapat dilakukan 

 

 

44 

23 

21 

 

 

50,0 

26,1 

23,9 

Gambaran Funduskopi 

 Bone spicule 

 Sine pigmento 

 Arteriolar narrowing 

 Waxy disc pallor 

 

78 

10 

21 

8 

 

88,6 

11,4 

22,9 

9,1 

Perimetri (Humphrey) 

 >10o 

 ≤10o 

 

14 

17 

 

15,9 

19,3 

Elektroretinogram 

(ERG) 

Penurunan respon fotopik 

dan skotopik 

 

 

14 

 

 

15,9 
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     Tabel 2 memperlihatkan 

karakteristik klinis pasien RP. Buram 

(50,0%) merupakan keluhan yang 

paling sering membuat pasien datang 

untuk berobat. Riwayat keluarga 

dengan keluhan serupa didapatkan pada 

16 pasien (18,2%). Kelainan lain 

seperti gangguan pendengaran 

ditemukan pada 3 pasien (3,4%), 

polidaktili pada 1 pasien (1,1%), dan 23 

pasien (26,1%) dengan katarak. Tajam 

penglihatan jauh dengan koreksi terbaik 

pada mata terbaik didapatkan paling 

banyak pada rentang visus ≥6/18 

sebanyak 35 pasien (39,8%). 

Pemeriksaan penglihatan warna dan 

sensitivitas kontras mayoritas 

mengalami penurunan, yaitu 54 pasien 

(61,4%), sedangkan 13 pasien (14,7%) 

menunjukkan hasil yang masih baik. 

Pemeriksaan lapang pandang dengan 

Bernell pada 44 pasien (50,0%) 

menunjukkan lapang pandang >10o dan 

23 pasien (26,1%) terjadi penurunan 

lapang pandang ≤10o. 21 pasien 

(23,9%) tidak dapat dilakukan 

pemeriksaan penglihatan warna, 

sensitivitas kontras, dan lapang 

pandang dengan Bernell dikarenakan 

tajam penglihatan yang terbatas. Bone 

spicule (88,6%) merupakan gambaran 

funduskopi yang lebih banyak 

ditemukan. Pemeriksaan penunjang 

pemeriksaan perimetri dengan 

Humphrey dilakukan pada 31 pasien 

(35,2%) dengan penurunan lapang 

pandang ≤10o pada 17 pasien (19,3%) 

dan pemeriksaan  elektroretinogram 

(ERG) dilakukan pada 14 pasien 

(15,9%).  

     Grafik 1 dan 2 menunjukan 

pembagian kategori gangguan 

penglihatan berdasarkan jenis kelamin 

dan usia. Grafik 1 memperlihatkan 

bahwa baik laki-laki maupun 

perempuan paling banyak didapatkan 

dalam kategori buta. Pada kategori 

normal / gangguan penglihatan ringan 

dan sedang didominasi oleh laki-laki, 

sedangkan pada gangguan penglihatan 

berat didapatkan lebih banyak pada 

perempuan. Rentang usia 26-45 tahun 

merupakan kelompok usia terbanyak 

pada hampir semua kategori gangguan 

penglihatan. Gambar 1 menunjukkan 

varian tipe RP. Tipe RP tipikal 

sebanyak 84 pasien (95,5%), sedangkan 
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4 pasien (4,5%) termasuk ke dalam tipe 

RP atipikal.

 

 
Grafik 1. Kategori gangguan penglihatan berdasarkan jenis kelamin 

 

 

 
Grafik 2. Kategori gangguan penglihatan berdasarkan usia 
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Gambar 1. Klasifikasi tipe RP 

 

DISKUSI 

     Jumlah pasien RP di poli low vision 

PMN RS Mata Cicendo pada Januari 

2017 sampai Desember 2019 sebanyak 

88 pasien. Jumlah ini kurang lebih sama 

dengan penelitian Onakpoya, dkk 

didapatkan sebanyak 92 pasien RP 

selama periode 4 tahun. RP biasanya 

tidak ada predileksi jenis kelamin, 

namun karena X-linked RP hanya 

diekspresikan pada pria, secara statistik 

kejadian pada laki-laki sedikit lebih 

banyak daripada perempuan. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian ini 

bahwa jenis kelamin laki-laki (56,8%) 

lebih banyak dari pada perempuan 

(43,2%). Penelitian Babu, dkk di rumah 

sakit tersier di India juga menunjukkan 

RP lebih banyak terjadi pada laki-laki 

(60,5%).4,10,12 

     Rerata usia pasien yang menderita 

RP yaitu 38,5 tahun dan didominasi 

oleh kelompok usia 26-45 tahun 

(43,2%). Hasil ini mirip dengan 

penelitian Onakpoya, dkk di Nigeria 

dengan rata-rata usia pasien yaitu 39 

tahun dan penelitian Tsujikawa, dkk di 

Jepang 35,1 tahun. Penelitian 

Onakpoya, dkk juga menunjukkan 

mayoritas pasien RP terjadi pada 

kelompok usia 16-44 tahun (50%).10,13 

     Penurunan tajam penglihatan / 

buram (50,0%) adalah gejala utama 

yang mendorong pasien untuk mencari 

konsultasi medis. Nyctalopia (38,6%) 

yang merupakan gejala awal RP adalah 

95,5%

4,5%

Tipe Retinitis Pigmentosa (RP)

RP Tipikal

RP Atipikal



 
 

 
 

8 

gejala paling sering kedua pada 

penelitian ini. Hal ini sesuai dengan 

penelitian berbasis rumah sakit di 

Benin, Nigeria dan di Kamerun yaitu 

keluhan utama penurunan tajam 

penglihatan masing-masing 90% dan 

87,5% pasien, lalu diikuti dengan 

nyctalopia masing-masing sebanyak 

56,7% dan 70% pasien. RP merupakan 

penyakit genetik dengan berbagai mode 

transmisi, dan studi mengenai genetik 

tetap menjadi bagian penting dari 

diagnosis dan konseling. Pada studi ini 

16 pasien (18,2%) pasien memiliki 

riwayat keluarga.10,14,15 

     Secara umum, penglihatan warna 

pasien RP tetap baik sampai tajam 

penglihatan 20/40. Pemeriksaan 

penglihatan warna diperlukan untuk 

mengetahui kondisi sel kerucut yang 

terdapat di makula karena penurunan 

penglihatan warna dapat terjadi pada 

awal penyakit meskipun ketika 

penglihatan perifer relatif baik. 

Pemeriksaan warna dilakukan pada 67 

pasien (76,1%) dan 54 pasien (61,4%) 

menunjukkan gangguan penglihatan 

warna.9,16 

     Pada 67 pasien (76,1%) yang 

dilakukan pemeriksaan sensitivitas 

kontras, 54 pasien (61,4%) juga 

mengalami penurunan kontras. 

Pemeriksaan sensitivitas kontras dapat 

mencerminkan fungsi makula sehingga 

berguna untuk mengetahui progresifitas 

RP. Penelitian Oishi, dkk dan Akeo, 

dkk menunjukkan pemeriksaan 

sensitivitas kontras berkurang pada 

pasien RP bahkan ketika tajam 

penglihatan masih baik atau mengalami 

penurunan yang ringan.17-19 

     Pemeriksaan lapang pandang juga 

bermanfaat untuk memantau 

perkembangan RP. Selain itu hasil 

lapang pandang ini digunakan untuk 

mengkategorikan gangguan 

penglihatan. Hasil pemeriksaan lapang 

pandang pada studi ini dengan 

menggunakan Bernell dan dengan 

Humphrey memperlihatkan adanya 

gangguan lapang pandang perifer 

sampai dengan gambaran tunnel vision. 

Penelitian ini mendapatkan 26 pasien 

(29,5%) dengan lapang pandang ≤10o. 

Pemeriksaan ERG biasanya 

menunjukkan lebih banyak penurunan 

sel batang dibandingkan sel kerucut, 
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dan gambaran kedua gelombang (a dan 

b) menurun. Pemeriksaan ERG 

dilakukan pada 14 pasien (15,9%) 

dengan hasil gambaran penurunan 

respon fotopik dan skotopik.20,21 

     Ciri khas gambaran funduskopi RP 

dapat ditemukan adanya penyempitan 

arteriolar retina, diskus optikus yang 

pucat, dan perubahan pigmen retina 

berupa bone spicule. Gambaran retina 

perifer dan retinal pigmen epithelium 

(RPE) tampak atrofi walaupun 

gambaran bone spicule tidak ada (RP 

sine pigmento), dan pada makula 

tampak penurunan refleks fovea. Studi 

ini menemukan paling banyak 

gambaran bone spicule (88,6%) 

dibandingkan gambaran sine pigmento 

(11,4%) pada pemeriksaan funduskopi. 

Penelitian Takahashi, dkk 

memperlihatkan bahwa dari 240 pasien 

RP ditemukan gambaran bone spicule 

pada 213 pasien saat pasien pertama 

kali datang berobat.9,21,22 

     Studi ini menemukan sebanyak 47 

pasien (53,4%) dengan kategori buta 

dan 18 pasien (20,5%) dengan kategori 

normal atau gangguan penglihatan 

ringan saat pertama kali datang. 

Penelitian Ukponmwan, dkk 

menunjukkan tingkat kebutaan pasien 

RP yang juga cukup tinggi yaitu 15 dari 

30 pasien RP (50%) di rumah sakit 

pendidikan Benin, Nigeria memiliki 

tajam penglihatan <3/60 dan hanya 7 

pasien (23,3%) dengan tajam 

penglihatan ≥6/12. Grover, dkk 

melaporkan hasil yang berbeda dengan 

tingkat kebutaan yang jauh lebih rendah 

di Amerika Serikat sebanyak 25% 

pasien.14,23 

     Varian RP pada penelitian ini paling 

banyak adalah RP tipikal sebanyak 84 

pasien (95,5%). Tipe RP atipikal 

didapatkan pada 4 pasien (4,5%), 3 

pasien (3,4%) dengan gangguan 

pendengaran dan 1 pasien (1,1%) 

disertai dengan polidaktili. Babu, dkk 

melaporkan 78 pasien (90,69%) dengan 

tipe RP tipikal sedangkan 8 pasien 

(9,3%) merupakan RP atipikal, yaitu 6 

pasien didiagnosa dengan sindrom 

Usher dan 2 pasien dengan sindrom 

Bardet-Biedl.10,12 

     Keterbatasan penelitian ini adalah 

pemeriksaan lapang pandang dengan 

Humphrey hanya dilakukan pada 

beberapa pasien. Terdapat beberapa 
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pasien dengan hasil lapang pandang 

menggunakan Bernell >10o, tetapi pada 

pemeriksaan Humphrey didapatkan 

lapang pandang ≤10o, sehingga hal ini 

dapat mempengaruhi dalam 

pengkategorian gangguan penglihatan. 

Selain itu, terdapat kesulitan dalam 

menentukan mode transmisi RP yang 

dipengaruhi kurangnya penelusuran 

terhadap riwayat keluarga. 

SIMPULAN 

     Karakteristik klinis pasien RP di 

PMN RSMC pada Januari 2017 sampai 

dengan Desember 2019 yaitu 

didominasi oleh jenis kelamin laki-laki 

dan pada rentang usia 26-45 tahun. 

Buram merupakan keluhan yang paling 

banyak membuat pasien datang 

berobat. Hasil pemeriksaan disertai 

dengan penurunan penglihatan warna, 

sensitivitas kontras, gangguan lapang 

pandang dan gambaran funduskopi 

paling sering ditemukan adalah bone 

spicule. Mayoritas pasien adalah RP 

tipikal dan datang dalam kategori buta 

saat pertama diagnosis ditegakkan.  
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