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ABSTRAK 

Latar Belakang 

Tujuan tatalaksana glaukoma tidak hanya mempertahankan fungsi visual, tetapi juga 

mempertahankan kualitas hidup. Hilangnya lapang pandang pada glaukoma 

mengakibatkan penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu dibutuhkan penilaian lapang 

pandang yang tepat untuk memantau progresivitas glaukoma, sekaligus menilai disabilitas 

visual yang ditimbulkan. Visual Field Index (VFI) sebagai indeks global terbaru merupakan 

persentase rangkuman status lapang pandang yang praktis serta memiliki kelebihan tidak 

dipengaruhi katarak dan menitikberatkan pada lapang pandang sentral.  

Tujuan 

Mengetahui korelasi antara VFI dengan kualitas hidup penderita glaukoma, menggunakan 

National Eye Institute Visual Function Questionnaire-25 (NEI-VFQ-25). 

Metode 

Penelitian ini diikuti 72 subjek dengan glaukoma primer sudut terbuka atau sudut tertutup 

pada kedua mata dan tidak memiliki gangguan lapang pandang yang disebabkan penyakit 

lain selain glaukoma. Semua subyek memiliki perimetri Humphrey SITA Standard 24-2 

atau 30-2 yang reliabel, lalu dilakukan wawancara kuesioner NEI VFQ-25 versi Bahasa 

Indonesia. Perhitungan korelasi dilakukan antara VFI mata lebih baik dengan semua 

subskala NEI-VFQ- 25 dan skor komposit. Analisis linear regresi sederhana dilakukan 

antara skor komposit dengan VFI mata lebih baik. 

Hasil 

Korelasi sedang didapatkan antara VFI mata lebih baik dengan mayoritas subskala 

kuesioner: kesehatan mata, penglihatan jauh dan dekat, fungsi sosial, kesehatan mental, 

keterbatasan peran, dan ketergantungan terhadap orang lain. Korelasi lemah ditemukan 

antara VFI dengan nyeri mata dan kesehatan umum. Korelasi kuat ditemukan antara VFI 

dengan skor komposit (r=0.746, p<0.05). 

Simpulan 

Terdapat korelasi yang kuat antara penurunan lapang pandang berdasarkan Visual Field 

Index dengan penurunan kualitas hidup penderita glaukoma berdasarkan kuesioner NEI-

VFQ-25. 

Kata Kunci: lapang pandang, glaukoma, Visual Field Index, kualitas hidup. 

 

PENDAHULUAN 

     Glaukoma merupakan penyakit 

neuropati optik yang bersifat kronik 

dan progresif. Kebutaan akibat 

glaukoma menduduki peringkat 

ketiga di seluruh dunia. International 

Agency for the prevention of 

Blindness (IAPB) menyatakan di 

tahun 2015 terdapat 253 juta orang 

mengalami gangguan penglihatan, 

dengan 36 juta orang diantaranya 

mengalami kebutaan. Berdasarkan 

data tersebut sebesar 2,78% gangguan 

penglihatan dan 1,91% kebutaan 

disebabkan oleh glaukoma. Kebutaan 

di kedua mata diperkirakan terjadi 

pada 5,9 juta orang dengan glaukoma 
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sudut terbuka dan 5,3 juta orang 

dengan glaukoma sudut tertutup.1-5 

     Penderita glaukoma memerlukan 

pengobatan dan evaluasi klinis 

seumur hidup, oleh karena itu 

tatalaksana glaukoma tidak hanya 

mempertahankan fungsi visual, tetapi 

juga mempertahankan kualitas hidup 

penderita. Penggunaan kuesioner 

spesifik penglihatan dalam 

mengevaluasi hubungan kualitas 

hidup dengan lapang pandang 

penderita glaukoma lebih disarankan 

dibandingkan kuesioner generik. 

Meski sudah terdapat kuesioner 

spesifik glaukoma seperti Glaucoma 

Quality of Life-15 (GQL-15), NEI-

VFQ-25 memiliki korelasi dan 

reliabilitas yang lebih baik 

dibandingkan GQL-15. Kuesioner 

NEI-VFQ-25 juga sudah digunakan 

dalam pengkajian kualitas hidup 

penderita glaukoma di studi 

multicentered dengan populasi yang 

besar.6-9 

     Studi hubungan antara kualitas 

hidup penderita glaukoma dengan 

penurunan lapang pandang sebagian 

besar menggunakan indeks global 

Mean Deviation (MD). Meski cukup 

baik dalam mengevaluasi deteriorasi 

lapang pandang, namun MD tidak 

cukup sensitif untuk mengidentifikasi 

depresi fokal dan terpengaruh 

katarak. Penurunan lapang pandang 

karena katarak atau glaukoma perlu 

dibedakan, oleh karena kedua kondisi 

tersebut sama-sama terkait usia dan 

seringkali muncul bersamaan. Dalam 

beberapa tahun terakhir, VFI 

dikembangkan dengan tujuan untuk 

mengkalkulasi laju progresivitas 

glaukoma. Bengtsson dan Heijl 
menyatakan VFI lebih akurat dalam 

mendeteksi kelainan lapang pandang 

sentral tanpa dipengaruhi adanya 

katarak. Sawada dkk membandingkan 

korelasi VFI dengan MD terhadap 

kualitas hidup penderita glaukoma di 

Jepang dengan menggunakan 

instrumen NEI-VFQ-25.  Hasilnya 

VFI mempunyai korelasi yang lebih 

baik daripada MD. Sayangnya studi 

kualitas hidup penderita glaukoma 

menggunakan parameter VFI masih 

minimal. Di Indonesia sendiri, hingga 

saat ini, hanya sedikit informasi yang 

didapatkan tentang kualitas hidup 

penderita glaukoma di Indonesia, 

begitu pula hubungannya dengan 

penurunan lapang pandang. Oleh 

karena itu penelitian ini bertujuan 

mengevaluasi korelasi antara 

kelainan lapang pandang penderita 

glaukoma berdasarkan VFI terhadap 

penurunan kualitas hidup.10-15 

 

SUBYEK DAN METODE 

     Penelitian ini merupakan studi 

potong lintang analitik yang 

dilakukan di Unit Glaukoma Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo Bandung pada bulan Maret-

Mei 2020. Kriteria inklusi adalah 

subjek berusia 40 - 80 tahun, telah 

didiagnosis glaukoma primer (sudut 

terbuka atau sudut tertutup) pada 

kedua mata, dan memiliki data 

perimetri yang reliabel dalam 6 bulan 

terakhir, atau dapat menjalani 

pemeriksaan lapang pandang 

Humphrey 30-2 atau 24-2, minimal 

pada salah satu mata. Sedangkan 

kriteria eksklusi ialah pasien dengan 

tajam penglihatan terbaik dengan 

koreksi kurang dari 1/60, memiliki 

riwayat operasi bedah intraokular 

dalam waktu kurang dari 3 bulan 

terakhir, pasien dengan glaukoma 

akut sudut tertutup primer, terdapat 
inflamasi mata meliputi blefaritis, 

konjungtivitis, keratitis, dan uveitis, 

kelainan kornea yang mempengaruhi 

aksis visual seperti keratopati, pasien 
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dengan patologi okular pada retina 

atau saraf optik, memiliki penyakit 

komorbiditas yang diketahui dan 

mempengaruhi kualitas hidup seperti 

gangguan jiwa, demensia, gagal 

ginjal end-stage, stroke, dan 

keganasan, serta pasien tuna wicara 

atau tidak mampu berbahasa 

Indonesia. Pasien yang tidak 

kooperatif saat dilakukan wawancara 

kuesioner juga dieksklusi. 

     Setelah mendapat persetujuan dari 

Komite Etik Universitas Padjajaran, 

karena adanya kondisi pandemi 

penyakit Corona Virus, maka 

pengambilan subjek dilakukan 

dengan dua cara, yakni berdasarkan 

kedatangan pasien ke poliklinik 

Glaukoma dan berdasarkan rekam 

medis. Pencarian data pasien melalui 

rekam medis dilakukan menggunakan 

kode 10th Revision of the 

International Statistical 

Classification of Disease and Related 

Health Problems (ICD-10) dengan 

diagnosis glaukoma sudut terbuka 

primer (kode H40.1) dan glaukoma 

sudut tertutup primer (kode H40.2) 

yang telah menjalani pemeriksaan 

perimetri Humphrey di bulan 

November 2019 – Mei 2020. Pasien 

yang memenuhi kriteria inklusi akan 

dihubungi via telepon, lalu diberikan 

penjelasan lisan mengenai prosedur 

dan manfaat penelitian. 

     Pencatatan data identitas meliputi 

nama pasien, jenis kelamin, usia, 

alamat, dan nomor telepon. Status 

sosial ekonomi pasien meliputi 

tingkat edukasi, pekerjaan, dan 

tingkat pendapatan juga dicatat. Data 

terkait glaukoma yang dicatat 

meliputi diagnosis dan tipe glaukoma, 
tekanan intraokular, tetes mata dan 

obat oral anti glaukoma yang 

digunakan, dan riwayat operasi mata. 

Penyakit sistemik dan riwayat 

pengobatan sistemik juga dicatat. 

     Pemeriksaan oftalmologis 

meliputi tajam penglihatan, 

pemeriksaan segmen anterior dengan 

lampu celah biomikroskopi, 

pengukuran tekanan intraokular 

dengan tonometer aplanasi 

Goldmann, dan evaluasi saraf optik 

dengan lensa Digital Wide Field atau 

lensa 78 D. Jika pasien tidak dapat 

datang ke rumah sakit, maka diambil 

data klinis dari pemeriksaan rekam 

medis terakhir. 

     Data perimetri yang digunakan 

ialah Humphrey Visual Field (HVF) 

24-2 atau 30-2 strategi SITA 

Standard dengan indeks reliabilitas 

fixation losses <20%, false-negative 

dan false-positive errors<15%. Nilai 

VFI pada mata yang lebih baik akan 

diambil untuk analisis korelasi 

dengan kuesioner NEI-VFQ-25. 

     Pengisian kuesioner NEI-VFQ-25 

dengan metode wawancara di rumah 

sakit dilakukan oleh peneliti, 

sedangkan untuk subjek yang 

diperoleh dari data rekam medis, 

wawancara via telepon dilakukan 

oleh dokter umum yang telah dilatih. 

Metode wawancara dipilih dengan 

tujuan semua pasien memiliki 

persepsi yang sama untuk setiap 

pertanyaan. Seluruh skor dari masing-

masing subskala setiap responden 

akan dijumlahkan dan direrata untuk 

menjadi skor komposit kualitas hidup 

pasien sesuai kaidah manual scoring 

NEI-VFQ-25. 

     Normalitas data dianalisis dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Uji statistik korelasi antara 

data numerik dengan numerik 
menggunakan uji korelasi Spearman 

Test. Kekuatan korelasi (r) 

berdasarkan kriteria Guillford  yaitu : 

0,0 -<0,2= sangat lemah atau dapat 
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diabaikan; 0,2 - <0,4= lemah atau 

tidak erat; 0,4 -<0,7= moderat; 0,7 - 

<0,9= kuat; 0,9 -1,0= sangat kuat. 

Analisis regresi linier digunakan 

untuk mengetahui seberapa kuat arah 

hubungan (positif atau negatif) antara 

variabel VFI dengan variabel skor 

komposit. 

 
HASIL 
     Hasil pencarian rekam medis 

didapatkan 349 data, namun data 

yang sesuai dengan kriteria inklusi 

ialah 102 data. Dari 102 data, 

sebanyak 28 subjek tidak dapat 

dihubungi via telepon, dan 2 subjek 

dieksklusi karena tidak kooperatif. 

Didapatkan total 72 subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi dan tidak 

termasuk kriteria eksklusi. Sebanyak 

18 subjek didapatkan dari kedatangan 

ke poli Glaukoma dan diwawancara 

secara langsung, sedangkan 54 subjek 

didapatkan dari rekam medis dan 

diwawancara via telepon. 
     Tabel 1 menunjukkan persentase 

yang hampir serupa antara subjek pria 

(48.6%) dan wanita (51.4%).  Rerata 

usia subjek ialah 63.28 tahun. 

Sebagian besar pasien memiliki 

tingkat pendidikan sedang (54.2%), 

dan tidak bekerja (66.7%). Pasien 

dengan tingkat pendapatan rendah 

ialah sebanyak 33.3%, sedangkan 

dengan pendapatan tinggi dan sangat 

tinggi masing-masing 25%.

Tabel 1. Karakteristik Sosial Demografi Subjek Penelitian 

Variabel Jumlah (n= 72) Persentase (%) 

   

Jenis Kelamin   

Pria 35 48.6 

Wanita 37 51.4 

   

Usia (tahun)   

Rerata±SD 63.28±9.085  

Rentang (minimal-maksimal) 41.00-80.00  

   

Tingkat Pendidikan   

Rendah 25 34.7 

Sedang  39 54.2 

Tinggi 8 11.1 

   

Jenis Pekerjaan   

Tidak Bekerja 48 66.7 

Pegawai  11 15.3 

Wiraswasta 12 16.7 

Lainnya 1 1.4 

   

Tingkat Pendapatan   

Rendah 24 33.3 

Sedang 12 16.7 

Tinggi  18 25 

Sangat Tinggi 18 25 
Keterangan : SD = Standar Deviasi 

      



5 
 

     Penelitian ini diikuti oleh pasien 

glaukoma primer sudut terbuka 

(56.9%) dan pasien glaukoma primer 

sudut tertutup (43.1%). Sebagian 

besar subjek penelitian ini memiliki 

tajam penglihatan yang baik, 54.2% 

termasuk dalam kategori tidak  

ada gangguan penglihatan dan 23.6% 

gangguan penglihatan ringan (tabel 

2). Rerata tekanan intraokular pada 

pasien tergolong terkontrol (< 21 

mmHg). Nilai median VFI pada mata 

yang lebih baik ialah sebesar 78.50%.  

Tabel 2 Karakteristik Klinis Subjek Penelitian 

Variabel n=72 pasien , n (%) 

Jenis Glaukoma Primer  

Sudut Terbuka 41(56.9) 

Sudut Tertutup 31(43.1) 

  

Tajam Penglihatan Mata Terbaik  

Baik (≥ 6/12)   39 (54.2) 

Ringan (6/18 - < 6/12)  17 (23.6) 

Sedang (6/60 - < 6/18)  12 (16.7) 

Berat (3/60 - < 6/60)   4  (5.5) 

Buta (NLP - < 3/60) 0 

  

Tekanan Intraokular  

Mata Kanan  

Rerata±SD 18.13±7.394 

Mata Kiri  

Rerata±SD 15.67±4.876 

  

Visual Field Index Mata Lebih Baik   

Median 78.50% 

Rentang (minimal-maksimal) 2.00-97.00% 

  

Mean Deviation Mata Lebih Baik  

>-6 dB 17 (23.6) 

6-12 dB 22 (30.6) 

< - 12 dB 33 (45.8) 
Keterangan : SD = Standar Deviasi. NLP: No Light Perception  

     Hasil analisis statistika uji korelasi 

Spearman antara VFI dengan masing-

masing variabel subskala dan skor 

komposit dari kuesioner NEI-VFQ-25 

mempunyai nilai r = 0.251 - 0.746 

(p<0.05). Subskala penglihatan warna 

tidak dianalisis karena respon subjek 

kurang dari 50% (24 pasien). Korelasi 

lemah didapatkan antara VFI dengan 

subskala kesehatan umum dan nyeri 

mata. Korelasi kuat didapatkan antara 

VFI dengan subskala penglihatan 

perifer (r=0.70) dan skor komposit 

(r=0.746), sedangkan untuk subskala 

lainnya didapatkan korelasi yang 

moderat (tabel 3).
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Tabel 3 Analisis Korelasi Visual Field Index (VFI) dengan Skor Komposit dan 

Subskala Kualitas Hidup menggunakan Kuesioner NEI-VFQ-25 

      

     Arah korelasi yang positif 

didapatkan antara kedua variabel skor 

VFI dengan skor komposit NEI-VFQ-

25 semua subjek, dengan persamaan 

regresi linear y = 0,484x + 38,034 

(Gambar 1). Dari grafik scatter plot 

dan arah garis regresi linear pada 

gambar 1 dapat dilihat bahwa 

semakin tinggi nilai Visual Field 

Index, semakin tinggi pula skor 

kualitas hidup pada kuesioner NEI-

VFQ-25.

 

Gambar 1. Grafik scatter plot korelasi skor komposit kualitas hidup (aksis-y) 

dengan nilai Visual Field Index (aksis-x)
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Nilai Visual Field Index

y= 0,484x + 38,034 

Variabel r Nilai p 

VFI dengan Skor komposit 0.746 0.0001* 

VFI dengan Kesehatan Umum 0.251 0.033* 

VFI dengan Penglihatan Umum 0.683 0.0001* 

VFI dengan Nyeri pada mata    0.378  0.0001* 

VFI dengan penglihatan dekat 0.605 0.0001* 

VFI dengan Penglihatan jauh 0.683 0.0001* 

VFI dengan Fungsi Sosial 0.638 0.0001* 

VFI dengan Kesehatan mental 0.666 0.0001* 

VFI dengan Keterbatasan peran 0.581 0.0001* 

VFI dengan Ketergantungan terhadap orang lain 0.607 0.0001* 

VFI dengan Berkendara 0.633 0.001* 

VFI dengan Penglihatan warna Tidak dianalisis 

VFI dengan Penglihatan perifer 0.700 0.0001* 
Keterangan: nilai kemaknaan p < 0,05. Tanda * menunjukkan bermakna secara statistika,  

r : koefisien korelasi menggunakan uji korelasi Spearman. 
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     Gambar 2 menunjukkan gambaran 

hasil skor setiap subskala dan skor 

komposit kuesioner NEI-VFQ-25. 

Skor 0 pada kuesioner NEI-VFQ-25 

merupakan nilai paling buruk, 

sedangkan skor 100 menunjukkan 

tidak adanya gangguan terkait 

penglihatan. Nilai skor tertinggi pada 

penelitian ini ialah subskala fungsi 

sosial (median 87.50), sedangkan 

nilai skor paling rendah yaitu 

subskala berkendara (median 45.83). 

Hasil rerata skor komposit kuesioner 

NEI-VFQ-25 dari semua subjek pada 

penelitian ini ialah sebesar 67.49.

 

 

Gambar 2. Rerata skor setiap subskala dan skor komposit kuesioner NEI-VFQ 25  

 

DISKUSI 

     Pada penelitian ini didapatkan 72 

pasien dengan rentang usia 41 hingga 

80 tahun. Prevalensi global glaukoma 

tertinggi ialah pada populasi usia 40-

80 tahun yaitu sebesar 3.54%.3 

Prevalensi terjadinya glaukoma 

primer sudut tertutup bervariasi 

tergantung pada ras dan etnis. Resiko 

terjadinya glaukoma primer 

meningkat seiring berjalannya usia. 

Pada glaukoma primer sudut terbuka, 

usia di atas 70 tahun memiliki resiko 

3 – 8 kali lebih tinggi dibanding usia 

40 tahun.16 

     Usia, jenis kelamin, pekerjaan, 

lingkungan, etnis, dan budaya dapat 

mempengaruhi hasil penilaian 

kuantitatif kualitas hidup. Hasil rerata 

skor komposit pada penelitian ini 

yaitu 67.49. Nilai ini lebih rendah 

dibandingkan penelitian kualitas 

hidup serupa pada penderita 

glaukoma primer sudut terbuka di 

Jepang (rerata skor komposit 78.3).14 

Sebagian besar pasien dalam 

penelitian ini bukan usia produktif 

(rerata usia 63.28 tahun), memiliki 

riwayat tingkat pendidikan sedang, 

dan tingkat pendapatan yang rendah. 

Penderita glaukoma dengan usia lebih 

muda dan pendidikan yg tinggi 

dilaporkan memiliki skor kualitas 

hidup yg lebih tinggi. 17-19 

     Subskala kesehatan umum pada 

kuesioner NEI-VFQ-25 menilai 
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persepsi individu mengenai 

kesehatannya secara umum sebagai 

suatu bagian yang menunjang kualitas 

hidup terkait penglihatan. Pada 

penelitian ini subskala kesehatan 

umum mengalami penurunan skor 

(median skor 50). Sawada  

mendefinisikan subskala skor NEI-

VFQ-25 termasuk rendah apabila 

didapatkan skor di bawah 59.17 

Penderita glaukoma primer sudut 

terbuka memiliki skor kesehatan 

umum yang lebih rendah daripada 

yang tidak menderita glaukoma 

dengan menggunakan kuesioner 

generik kesehatan SF-36.7  Studi lebih 

lanjut oleh Sawada dan Madonna 

dengan kuesioner NEI-VFQ-25 

menemukan korelasi yang signifikan 

namun tidak erat antara kesehatan 

umum dengan VFI (r=0.197 dan 

r=0.201). 14, 20 Hasil yang serupa juga 

ditemukan pada penelitian ini 

(r=0.251). Sebagian besar pasien 

(45.8%) pada penelitian memiliki 

nilai MD>12 dB. McKean-Cowdin 

menyatakan penurunan kualitas hidup 

dari segi kesehatan dapat terjadi 

bahkan pada penderita glaukoma 

dengan kehilangan lapang pandang 

derajat ringan (nilai 6 dB < MD < 2 

dB).21 Hal ini berbeda dengan 

persepsi terdahulu yang beranggapan 

bahwa penurunan kualitas hidup 

secara umum baru dapat terjadi 

setelah glaukoma derajat berat. 

     Terdapat perbedaan persepsi 

individual antara penderita glaukoma 

dengan non-glaukoma mengenai 

kesehatan mata.7 Korelasi yang 

moderat (r = 0.683) ditemukan antara 

penurunan lapang pandang dengan 

subskala kesehatan mata. Median 

skor kesehatan mata semua subjek di 

penelitian ini ialah 60. Skor ini sedikit 

lebih rendah dibandingkan penelitian 

oleh Sawada (skor 66,6) dan Riva 

(skor 65.8).14, 22 Kehilangan lapang 

pandang, penurunan tajam 

penglihatan, dan riwayat terapi yang 

kompleks pada penderita glaukoma 

berkorelasi dengan persepsi pasien 

mengenai kesehatan mata dalam 

aktivitas sehari-hari.7 

     Korelasi yang tidak erat (r=0.378) 

untuk subskala nyeri pada mata 

ditemukan pada penelitian ini. Hal ini 

dapat dijelaskan oleh karena pasien 

dengan nyeri mata seperti pada 

glaukoma akut telah dieksklusi. Pada 

studi kualitas hidup pasien glaukoma 

oleh Chun dkk didapatkan terdapat 

pengaruh jenis kelamin terhadap 

keluhan nyeri mata, dimana wanita 

umumnya memiliki skor nyeri pada 

mata lebih rendah daripada pasien 

pria.23 Pada penelitian ini rerata skor 

nyeri mata pada pasien pria ialah 78.6 

sedangkan pada wanita sebesar 72.3.  

     Median skor subskala nyeri mata 

pada penelitian ini ialah 75. Meski 

terdapat penurunan skor, sebanyak 

67% pasien pada penelitian ini 

merespon adanya nyeri yang 

tergolong ringan dan tidak sampai 

mengganggu aktivitas sehari-hari. 

Adanya hasil rerata tekanan 

intraokular yang terkontrol pada 

pasien penelitian ini menunjukkan 

bahwa keluhan nyeri mata dari 

sebagian besar pasien bukan berasal 

dari kenaikan tekanan intraokular, 

melainkan dapat berasal dari kelainan 

permukaan okular. Kelainan 

permukaan okular memiliki 

prevalensi sekitar 15% pada individu 

dengan usia lebih dari 65 tahun dan 

meningkat menjadi 59% pada pasien 

dengan glaukoma.24 

     Kondisi psikososial yang dinilai 

dengan kuesioner NEI-VFQ-25 

mencakup subskala kesehatan mental, 
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fungsi sosial, keterbatasan peran, dan 

ketergantungan terhadap orang lain. 

Keempat subskala tersebut memiliki 

korelasi moderat. Fungsi sosial 

merupakan subskala dengan 

penurunan skor paling minimal pada 

penelitian ini (median skor 87.5). 

Kemungkinan terdapat pengaruh etnis 

dan budaya terkait hasil yang 

demikian. Hasil korelasi antara 

penurunan lapang pandang dengan 

kejadian depresi pada penderita 

glaukoma juga masih bervariasi.25,26 

Pengaruh penurunan lapang pandang 

secara langsung terhadap 

keterbatasan dalam mengemudi, 

perasaan takut jatuh, dan 

keseimbangan yang buruk disebutkan 

berkontribusi terhadap hubungan 

antara glaukoma dan depresi. 

Prevalensi ansietas dan depresi pada 

pasien dengan glaukoma primer sudut 

terbuka dievaluasi pada suatu studi 

kasus-kontrol menggunakan Hospital 

Anxiety and Depression Scale 

(HADS). Prevalensi pasien dengan 

ansietas (13,0%) dan depresi (10,9%) 

secara signifikan lebih tinggi daripada 

kelompok kontrol (7% dan 5.2%).27 

Studi ini juga menyatakan pasien 

glaukoma dengan usia yang lebih 

muda cenderung lebih mengalami 

ansietas dibandingkan dengan yang 

lebih tua. Pasien usia tua dengan nilai 

MD yang lebih buruk pada mata yang 

lebih baik berhubungan dengan 

kondisi depresi.7 Meski demikian, 

banyak faktor yang perlu ditelaah 

lebih lanjut dalam menilai korelasi 

antara pengukuran lapang pandang 

secara obyektif dengan kondisi 

kesehatan mental. Subskala kesehatan 

mental dapat lebih dipengaruhi oleh 

persepsi individual pasien akan 

penglihatannya dibandingkan dengan 

pengukuran klinis obyektif. Selain 

itu, kondisi depresi sendiri dapat 

menyebabkan respon yang lebih 

buruk terhadap pertanyaan kuesioner, 

sehingga dapat menjadi faktor 

perancu dalam analisis.  

     Penelitian ini menunjukkan 

korelasi yang moderat (r=0.633) 

antara nilai VFI dengan berkendara. 

Studi Salisbury Eye Evaluation 

menemukan korelasi yang kuat antara 

lapang pandang dengan berkendara 

malam hari, bahkan setelah dilakukan 

penyesuaian untuk faktor sensitivitas 

kontras.28 Los Angeles Latino Eye 

Study melaporkan hilangnya lapang 

pandang bilateral derajat sedang 

hingga berat memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam berkendara, 

sedangkan kelainan lapang pandang 

unilateral derajat berat sekalipun 

memiliki pengaruh yang minimal 

pada kemampuan berkendara.29 

Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa pasien glaukoma cenderung 

mengubah kebiasaan mengemudi 

mereka sebagai akibat dari persepsi 

visual yang mereka alami. Perubahan 

kebiasaan ini mencakup berhenti 

berkendara pada malam hari, 

menurunkan frekuensi dan durasi 

mengemudi, serta berhenti 

mengemudi di tempat yang asing. 

Dibandingkan dengan individu tanpa 

glaukoma, keputusan untuk berhenti 

mengemudi secara signifikan lebih 

sering terjadi pada pasien yang 

didiagnosis dengan glaukoma 

bilateral dibandingkan unilateral. 

Penderita glaukoma bilateral tiga kali 

lebih sering untuk berhenti 

mengemudi daripada mereka yang 

tidak memiliki glaukoma.30 Pada 

penelitian ini dimana semua subjek 

mengalami glaukoma bilateral, 

didapatkan sebanyak 42% subjek 
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menyatakan berhenti mengemudi 

setelah didiagnosis glaukoma. 

     Respon subjek penelitian terhadap 

subskala penglihatan warna berbeda 

dari subskala lainnya, yakni hanya 

33%. Kuesioner NEI-VFQ-25 

memuat pertanyaan berupa 

kemampuan pasien memilih dan 

memadukan pakaian. Sebagian besar 

pasien pada penelitian ini tidak lagi 

tertarik dalam aktivitas memadu 

padankan pakaiannya sehari-hari, 

sehingga hasil skor ini tidak dapat 

menggambarkan penilaian semua 

subjek akan penglihatan warna.  

     Penelitian ini menunjukkan 

korelasi yang kuat (r=0.70) antara 

VFI dengan lapang pandang perifer. 

Mobilisasi merupakan salah satu 

aktivitas sehari-hari yang terganggu 

karena kelainan lapang pandang pada 

glaukoma.  

     Arah korelasi yang positif dan kuat 

ditunjukkan antara VFI pada mata 

yang lebih baik dengan skor komposit 

kualitas hidup menggunakan 

kuesioner NEI-VFQ-25 (r=0.746). 

Semakin buruk penurunan lapang 

pandang penderita glaukoma, yang 

dilihat dari semakin rendah nilai VFI, 

semakin rendah pula skor kualitas 

hidup pada kuesioner NEI-VFQ-25. 

Hasil ini menunjukkan bahwa VFI 

dapat berpotensi untuk digunakan 

sebagai ukuran tidak langsung dalam 

pemantauan disabilitas fungsi visual 

pada glaukoma. Temuan ini juga 

menunjukkan bahwa dokter 

sebaiknya tidak hanya memberi 

perhatian pada tatalaksana mata yang 

lebih buruk, melainkan juga pada 

mata yang lebih baik untuk mencegah 

perburukan derajat glaukoma pada 

mata yang lebih baik sehingga 

mengakibatkan penurunan kualitas 

hidup. 

     Terdapat limitasi pada penelitian 

ini, antara lain adanya potensi bias 

pelaporan karena perbedaan 

pewawancara. Meski demikian kedua 

pewawancara telah meminimalisir 

dengan sebisa mungkin menggunakan 

metode wawancara sesuai dengan 

kalimat yang tertera dalam kuesioner 

NEI-VFQ-25 format pewawancara. 

Selain itu, adanya bias respons atau 

faktor subjektifitas individu dapat 

membuat hasil kuesioner tidak benar-

benar mencerminkan kondisi 

gangguan yang sebenarnya dialami 

pasien dalam aktivitas sehari-hari.     

 

SIMPULAN DAN SARAN 
     Sebagai simpulan, terdapat 

korelasi yang kuat antara penurunan 

lapang pandang berdasarkan Visual 

Field Index dengan penurunan 

kualitas hidup penderita glaukoma 

berdasarkan kuesioner NEI-VFQ-25.  

     Sebagai saran yaitu dapat 

dilakukan penelitian lanjutan terkait 

pengaruh faktor sosial ekonomi dan 

psikologis, serta pemeriksaan 

obyektif kontras, glare dan 

stereoakuitas, untuk melihat 

pengaruhnya pada kualitas hidup 

selain lapang pandang. Performance-

based test dapat dipertimbangkan 

untuk memberikan representasi yang 

obyektif mengenai penurunan lapang 

pandang yang dialami penderita 

glaukoma dalam kegiatan sehari-hari. 
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