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ABSTRAK 

 

 

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 

menggunakan kuesioner NEI-VFQ-25. 

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

 

 

Introduction 

Glaucoma management aims not only to maintain visual function, but also the 

patients’ quality of life (QOL). A reliable visual field assessment is needed to 

monitor progression of glaucoma, as well as assessing visual disability. Visual 

Field Index (VFI) as the latest global index offers a practical summary of visual 

field status and has the advantage of not being affected by cataract and focuses 

on the central visual field. 

Objective 

To determine the correlation between visual field deterioration using VFI and 

the QOL of glaucoma patients using National Eye Institute Visual Function 

Questionnaire-25 (NEI-VFQ-25). 

Method  

We found 72 subjects who were diagnosed primary open or closed angle 

glaucoma on both eyes and whose visual fields were unaffected by other 

condition besides glaucoma. All subjects had reliable 24-2 or 30-2 visual field 

test within last 6 months and had been interviewed with NEI-VFQ-25 Indonesian 

version. Correlations were calculated between the better eye’s VFI and NEI-

VFQ-25 subscales. A single linear regression analysis was utilized between 

composite score and the better eye’s VFI.  

Results 

Modest correlations were found between VFI and majority of NEI VFQ 

subscales: general vision, near acuity, distance acuity, social function, mental 

health, role difficulties, and dependency. Weak correlations were found between 

VFI and ocular pain, and general health. Strong correlations were found 

between VFI and composite scores (r=0.746). 

Conclusions 

A strong positive correlation was found between visual field defect as 

represented by VFI and with QOL. 

Keyword: visual field, glaucoma, visual field index, quality of life 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Glaukoma merupakan penyakit neuropati optik yang bersifat kronik dan 

progresif. Kondisi ini ditandai oleh kerusakan saraf optik dan sel-sel ganglion retina 

yang mengakibatkan hilangnya lapang pandang dan berakhir kepada kebutaan. 

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 dan 217 juta orang dikategorikan sebagai 

low vision derajat sedang hingga berat. 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 sudut 

terbuka dan 5,3 juta orang dengan glaukoma sudut tertutup. Jumlah ini dapat 

meningkat seiring peningkatan populasi usia lanjut.1-4  

Penderita glaukoma usia 40 - 80 tahun di seluruh dunia diperkirakan 64,3 

juta di tahun 2013, meningkat menjadi 76  juta di tahun 2020 dan 111,8 juta di tahun 

2040, dengan proporsi penderita terbanyak di Asia dan Afrika. Ras Asia mewakili 

47% penderita glaukoma di dunia dengan 87% merupakan penderita glaukoma 

sudut tertutup. Data aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit Online (SIRS Online) 

menunjukkan jumlah kunjungan rawat jalan penderita glaukoma di Rumah Sakit di 

Indonesia mengalami peningkatan dari 65.774 pasien di tahun 2015 menjadi 



 

 
 

2 

427.091 pasien di tahun 2017. Jumlah kunjungan penderita glaukoma sudut terbuka 

di instalasi rawat jalan Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo di tahun 

2019 ialah 3.673 pasien, sedangkan untuk kasus glaukoma sudut tertutup sebanyak 

4.224 pasien.3-6. 

Penderita glaukoma memerlukan pengobatan dan evaluasi klinis seumur 

hidup, oleh karena itu tujuan utama penatalaksanaanya tidak hanya untuk 

mempertahankan fungsi visual, tetapi juga mempertahankan kualitas hidup pasien. 

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab penurunan kualitas hidup pada penderita 

glaukoma, dimulai dari rasa khawatir akan terjadinya kebutaan sejak pertama kali 

terdiagnosis glaukoma, penurunan fungsi penglihatan yang menyebabkan 

gangguan aktivitas sehari-hari, ketidaknyamanan pengobatan, efek samping, dan 

biaya pengobatan.7-9 

 Pada penyakit kronik seperti glaukoma, studi kualitas hidup idealnya 

dilakukan guna mengevaluasi dampak pengobatan yang diberikan, melengkapi 

pemeriksaan klinis obyektif, dan sebagai bentuk informasi mengenai patient 

reported outcome. Beberapa kuesioner telah digunakan dalam mengkaji kualitas 

hidup penderita glaukoma, antara lain kuesioner generik seperti Study Short Form-

36 (SF-36); kuesioner spesifik penglihatan seperti Nasional Eye Institute Visual 

Functioning Questionnaire (NEI VFQ); serta kuesioner spesifik glaukoma seperti 

Glaucoma Symptom Scale (GSS), dan Glaucoma Quality of Life-15 (GQL-15).7-9 

Setiap kuesioner memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kuesioner 

generik (SF-36) dinyatakan kurang sensitif dalam mencari hubungan antara 

kelainan lapang pandang dengan kualitas hidup pada penderita glaukoma, sehingga 



 

 
 

3 

penggunaan kuesioner spesifik penglihatan lebih disarankan. Pourjavan dkk 

menyatakan kuesioner GQL-15 maupun NEI-VFQ-25 terbukti memiliki korelasi 

yang baik dalam mencari hubungan kelainan lapang pandang, akan tetapi NEI-VFQ 

masih lebih baik korelasinya dibandingkan GQL-15. Kedua kuesioner ini juga 

terbukti reliable, namun studi oleh Kumar dkk menyatakan NEI-VFQ memiliki 

reliabiltas yang lebih tinggi dibanding GQL-15. Kuesioner NEI-VFQ-25 sudah 

digunakan dalam pengkajian kualitas hidup penderita glaukoma di studi 

multicentered dengan populasi yang besar. Kuesioner ini juga memiliki kelebihan 

yakni mengevaluasi aspek psikologis, yang tidak dikaji dalam kuesioner spesifik 

glaukoma lainnya.9-12 

Hilangnya lapang pandang terkait glaukoma bersifat permanen dan 

mengakibatkan penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pemantauan derajat keparahan glaukoma dan penerapan strategi pengobatan yang 

tepat. Hingga saat ini metode pengukuran derajat progresivitas glaukoma ialah 

melalui tes perimetri secara berkala. Pasien dengan glaukoma perimetrik dapat 

dievaluasi derajat keparahan glaukomanya melalui pengukuran sensitivitas lapang 

pandang menggunakan Standard Automated Perimetry (SAP) secara berkala. 

Analisis regresi dari parameter Mean Deviation dan Visual Field Index merupakan 

trend-based analysis dari Humphrey Field Analyser (HFA) yang membantu klinisi 

dalam menentukan pasien dengan progresivitas glaukoma yang agresif. 10-12  

Mean deviation merupakan indeks perimetri yang sebelumnya paling sering 

digunakan dalam mendeteksi progresivitas hilangnya lapang pandang. Mean 

deviation yang merupakan rata-rata dari nilai yang tertera pada Total Deviation 
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numerical plot dapat digunakan untuk mengevaluasi keseluruhan deteriorasi 

kerusakan lapang pandang, namun tidak cukup sensitif untuk mengidentifikasi 

depresi fokal. Selain itu MD dipengaruhi oleh adanya kekeruhan media seperti 

katarak. Visual Field Index adalah parameter global dari HFA yang disesuaikan 

dengan usia dan dinyatakan dalam persentase (nilai lapang pandang normal yaitu 

100%, sedangkan buta secara perimetrik yaitu 0%). Dalam beberapa tahun terakhir, 

VFI dikembangkan dengan tujuan untuk mengkalkulasi laju progresivitas sekaligus 

menentukan derajat kerusakan fungsional karena glaukoma. Bengston dan Heijl 

menyatakan VFI lebih akurat dalam mendeteksi kelainan lapang pandang sentral 

tanpa dipengaruhi adanya katarak. 11-13 

 Tatalaksana glaukoma bertujuan untuk mencegah semua bentuk laju 

progresivitas, namun secara umum tujuan minimal ialah mempertahankan 

setidaknya VFI sebesar 50% pada mata yang lebih baik. United States Social 

Security Administration telah mendefinisikan nilai MD sebesar -22dB sebagai 

ambang batas disabilitas visual. Nilai MD sebesar -22dB sesuai dengan nilai VFI 

30%. Skalicky dkk menyatakan penurunan VFI pada perimetri merupakan faktor 

risiko independen untuk skor kualitas hidup yang lebih rendah pada penderita 

glaukoma dengan katarak.7,14-15 

Studi tinjauan literatur mengenai kualitas hidup penderita glaukoma 

sebagian besar masih menggunakan parameter yang lama yaitu MD. Sawada dkk 

membandingkan korelasi kedua indeks yakni VFI dan 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 
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kualitas hidup penderita glaukoma yang menggunakan parameter VFI masih  

minimal. Di Indonesia sendiri, sampai 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 dengan penurunan kualitas hidup.9,14-19 

Tema Sentral :. 

Glaukoma merupakan penyakit neuropati optik kronik progresif yang 

mengakibatkan hilangnya lapang pandang secara permanen. Kebutaan yang 

disebabkan oleh glaukoma menduduki peringkat ketiga secara global. Tujuan 

tatalaksana glaukoma tidak hanya mempertahankan fungsi visual, namun juga 

mempertahankan kualitas hidup pasien. Perimetri Humphrey merupakan alat 

penunjang yang terpercaya dalam menilai fungsi visual dan progresivitas penyakit 

penderita glaukoma. Visual Field Index ialah indeks terbaru dari Humphrey Field 

Analyser (HFA) untuk menilai penurunan lapang pandang dan progresivitas 

glaukoma. Kelebihan VFI adalah ia tidak dipengaruhi oleh kekeruhan media seperti 

katarak, dan lebih sensitif dalam mendeteksi defisit lapang pandang sentral 

dibandingkan dengan parameter MD yang sebelumnya sering digunakan dalam 

penelitian kualitas hidup penderita glaukoma.  Oleh karena itu peneliti ingin 

mengevaluasi korelasi antara penurunan lapang pandang berdasarkan VFI dengan 

kualitas hidup penderita glaukoma menggunakan kuesioner NEI-VFQ 25.   

1.1   Rumusan Masalah 

Apakah terdapat korelasi antara penurunan lapang pandang berdasarkan 

Visual Field Index dengan kualitas hidup penderita glaukoma berdasarkan 

kuesioner NEI-VFQ 25? 
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1.2    Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara penurunan 

lapang pandang berdasarkan Visual Field Index dengan kualitas hidup penderita 

glaukoma menggunakan kuesioner NEI-VFQ 25. 

1.3     Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai korelasi antara 

penurunan lapang pandang berdasarkan Visual Field Index dengan kualitas hidup 

secara terukur menggunakan kuesioner NEI VFQ-25 pada penderita glaukoma.  

1.3.2 Kegunaan Praktis 

Kualitas hidup penderita glaukoma yang menjalani pengobatan sulit dikaji 

dalam praktek dokter mata sehari-hari. Penelitian ini dapat menjadi informasi 

kemampuan Visual Field Index dalam menggambarkan dan memantau disabilitas 

fungsi visual yang terjadi karena gangguan lapang pandang dan pengaruhnya 

terhadap kualitas hidup.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Perimetri dalam Tatalaksana Glaukoma 

Modern automated perimetry merupakan standar evaluasi kelainan lapang 

pandang pada glaukoma. Hingga saat ini perimetri masih memegang peranan dalam 

pengukuran outcome pada uji klinis berbagai tatalaksana glaukoma.11,12 

Perimetri menguji perbedaan sensitivitas cahaya di seluruh lapang pandang. 

Sensitivitas ini mencerminkan kemampuan mata untuk merasakan perbedaan 

kecerahan antara target stimulus cahaya dengan latar belakangnya. Perbedaan 

sensitivitas cahaya tergantung pada lokasi retina yang diuji dan pada parameter 

teknik pengukuran, seperti intensitas luminansi latar belakang dan ukuran target 

stimulus. Lapang pandang normal berada 90 derajat temporal dari titik fiksasi, 50 

derajat ke superior dan nasal, serta 60 derajat ke inferior. Titik buta secara fisiologis 

berkorespondensi dengan lokasi masuknya nervus optik, yaitu 15° temporal dari 

fiksasi. Semakin ke perifer, sensitivitas retina semakin menurun, sesuai dengan 

sebutan island of vision, yang merupakan representasi tiga dimensi sensitvitas 

cahaya retina. Dalam analogi island of vision ini, terdapat puncak di bagian sentral 

yang merepresentasikan puncak dari sensitivitas cahaya yaitu fovea, dan menurun 

dari fovea ke retina perifer (Gambar 2.1).  Anatomi island of vision berhubungan 

dengan anatomi sistem visual dan tingkat adaptasi retina. Konsentrasi sel kerucut 
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tertinggi berada di fovea dengan rasio sel kerucut satu banding satu dengan sel 

ganglion, sehingga dihasilkan resolusi yang maksimal pada fovea.11,12 

 

Gambar 2.1 Gambaran island of vision. Gambaran puncak bukit 

merupakan titik fiksasi, dimana sensitivitas retina tertinggi. Gambaran bukit 

menurun semakin ke perifer menunjukkan sensitivitas retina yang menurun 
Dikutip dari : Seymour19 

 

Threshold ialah sensitivitas luminansi yang ditetapkan pada matriks lapang 

pandang, yang diuji dengan pemberian intensitas stimulus cahaya yang bervariasi, 

sampai setiap stimulus lapang pandang yang diuji tersebut terlihat. Stimulus cahaya 

yang berada di bawah threshold tidak dapat dideteksi oleh subjek, sebaliknya 

stimulus cahaya di atas threshold dapat terlihat. Sensitivitas threshold pada tiap 

lokasi uji lapang pandang akan disajikan dalam bentuk decibel (dB). Desibel 

menunjukkan sifat logaritmik intensitas cahaya pada skala linier, dimana 0 dB 

mewakili intensitas stimulus paling terang pada perimeter, dan 30 dB dikatakan 

nilai normal. Nilai-nilai ini merupakan skala relatif, dan tidak dapat dibandingkan 

secara langsung di berbagai merek perimeter.11,12 
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 Standard Automated Perimetry ialah metode klinis standar untuk mengukur 

kelainan lapang pandang pada glaukoma. SAP dapat dibagi menjadi 2 strategi 

pengukuran, yakni strategi suprathreshold yang biasa dilakukan untuk skrining 

glaukoma, dan strategi full-threshold yang digunakan untuk evaluasi terperinci dan 

memantau progresivitas penyakit.12,25 

Strategi suprathreshold relatif lebih cepat dikerjakan, prinsip strategi ini 

ialah merekam lokasi dimana stimulus terlihat (dikatakan normal), dan tidak terlihat 

(dikatakan abnormal). Hal ini dilakukan dengan pemberian stimulus yang lebih 

sedikit lebih tinggi daripada threshold subjek (peningkatan threshold 4-6 dB lebih 

tinggi). Penilaian strategi suprathreshold biasanya memperhitungkan fakta bahwa 

sensitivitas menurun dengan bertambahnya usia dan bervariasi berdasarkan lokasi 

misalnya, sensitivitas yang relatif lebih rendah pada lapang pandang perifer 

dibandingkan dengan sentral. Oleh karena itu strategi ini menggunakan sejumlah 

daftar nilai threshold yang disimpan sebagai basis data.11,12 

Strategi full-threshold memberikan informasi yang lebih terperinci dan 

mampu mengindikasikan kedalaman skotoma, daripada sekedar menyatakan ada 

atau tidak adanya skotoma. Strategi ini biasanya menggunakan teknik staircase 

(Gambar 2.2). Contoh perimeter yang menggunakan teknik staircase 4-2 misalnya 

pada Octopus (Haag-Streit AG, Swiss) dan Humphrey (Zeiss-Humphrey 

Instruments, Amerika Serikat). Nilai intensitas stimulus awal akan tergantung pada 

nilai normal yang disesuaikan dengan usia. Apabila stimulus awal tersebut dapat 

dilihat, maka stimulus berikutnya akan diturunkan 4 dB pada lokasi yang sama. 

Apabila masih terlihat, stimulus berikutnya pada lokasi tersebut akan dikurangi 
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dengan intensitas 4 dB lebih lanjut, dan seterusnya sampai subjek gagal melihat 

presentasi stimulus, hal ini disebut sebagai “first reversal”. Stimuli berikutnya akan 

ditingkatkan sebanyak 2 dB sampai subjek terlihat, dan disebut sebagai “second 

reversal”. Threshold biasanya diperkirakan sebagai rerata dari intensitas terakhir 

atau kedua dari terakhir, namun perhitungan ini berbeda-beda antar instrumen. 

Sebaliknya jika stimulus awal sudah tidak terlihat, intensitas stimulus berikutnya 

akan meningkat sebesar 4 dB sampai terlihat (“first reversal”) kemudian menurun 

sebesar 2 dB sampai tidak terlihat (“second reversal”).11,12 

 

Gambar 2.2 Gambaran skematik algoritme staircase pada  

perimetri full-threshold 
Dikutip dari: Shaarawy 12 

 

Nilai threshold awalnya diestimasi pada keempat lokasi lapang pandang, 

satu di tiap kuadran pada 9°dari fovea. Meski keempat lokasi ini akan diuji secara 

bergantian, perimeter akan menguji secara tidak berurutan, sehingga subjek tidak 

dapat memprediksi lokasi stimulus berikutnya. Kelemahan dari strategi full 
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threshold ialah waktu pemeriksaan yang panjang sehingga seringkali pasien 

menjadi jenuh dan mengurangi reliabilitas dari pemeriksaan.11,12 

Selama bertahun-tahun banyak penelitian telah ditujukan untuk 

mengembangkan strategi pengujian perimetri yang berguna secara klinis namun 

mampu mengurangi waktu pengujian. Hingga pada pertengahan 1990-an, Swedish 

Interactive Testing Algorithm (SITA) yang dikembangkan oleh Heijl dan rekan-

rekannya terbukti dapat mengurangi waktu pemeriksaan namun tetap 

mempertahankan standar akurasi pengujian full-threshold 4-2. SITA mengurangi 

jumlah paparan stimulus aktual yang dibutuhkan dengan mengukur lebih dekat ke 

ambang batas penglihatan pasien menggunakan prinsip probabilitas Bayesian. 

Strategi pengujian SITA membutuhkan sekitar setengah dari waktu pemeriksaan 

dengan algoritma standar 4-2, yaitu sekitar 7 menit per mata. Strategi pengujian 

dengan SITA telah menjadi referensi algoritma standar yang dirancang untuk 

glaukoma. Penggunaan strategi ini untuk penilaian kondisi klinis lainnya harus 

dipertimbangkan kembali. Strategi SITA Fast menggunakan algoritme yang 

berbeda dari SITA standard. SITA Fast sengaja menggunakan ukuran langkah 

yang lebih besar dalam presentasi stimulus sehingga waktu pengerjaan lebih cepat. 

Hal ini berguna bagi pasien yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan 

strategi yang berdurasi lebih panjang, namun menghasilkan variabilitas pengukuran 

yang tinggi.11,12 

  

2.1.2 Indeks Reliabilitas Perimetri 

Terdapat tiga indeks dalam membantu peniliaian reliabilitas perimetri, yaitu 

respon false positive (FP), respon false negative (FN), dan fixation loss (FL). Dari 
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ketiga indeks tersebut, indeks FP merupakan yang terpenting. Nilai FP lebih dari 

15% menandakan reliabilitas tes yang kurang baik, dan sebaiknya dilakukan tes 

ulang.11,20 

 Indeks FN diukur dengan memberikan stimulus dengan kecerahan yang 

tinggi beberapa kali pada lokasi titik uji dengan sensitivitas ambang yang telah  

ditemukan normal. Indeks FN biasanya meningkat pada penderita glaukoma, 

bahkan pada pasien dengan atensi yang baik selama pemeriksaan. Dengan demikian 

informasi reliabilitas dari indeks FN terbatas untuk kasus glaukoma. Indeks FN 

tinggi dapat mengindikasikan karakteristik mata dengan glaukoma, bukan semata-

mata karena pasien tidak kooperatif.11,20,25 

Untuk metode pengukuran dengan non-SITA, indeks reliabilitas false 

positive maupun false negative dari HFA ialah sebesar 33%. Fixation Loss 

mengukur stabilitas fiksasi pasien. Indeks FL melebihi 20% mengindikasikan tes 

dengan reliabilitas rendah. Tingginya tingkat FL juga dapat berupa artefak karena 

beberapa sebab antara lain bintik buta tidak dapat ditemukan dan pasien yang 

memiringkan kepala selama pemeriksaan sehingga mesin melokalisir retina normal 

bukannya bintik buta.11,12 

 

2.1.3 Indeks Global dalam Pemantauan Progresivitas Glaukoma 

      Hingga saat ini belum ada standar baku emas dalam menetapkan 

progresivitas lapang pandang pada glaukoma. Penilaian progresivitas lapang 

pandang dapat dilakukan dengan salah satu dari dua metode, yaitu event-based 

analysis atau trend-based analysis. Event analysis digunakan untuk menentukan 
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adanya perubahan dari satu waktu pemeriksaan ke pemeriksaan berikutnya. 

sedangkan trend analysis memiliki kelebihan yakni tidak hanya mendeteksi adanya 

perubahan, namun sekaligus melihat laju progresivitas penyakit. Kedua macam 

analisis ini dapat membantu dalam mengkonfirmasi apakah perubahan atau 

progresivitas penyakit benar-benar terjadi atau hanya merupakan artefak 

pemeriksaan. Analisis event-based dapat dilakukan dengan sistem penilaian yang 

telah divalidasi dalam uji klinis seperti Advanced Glaucoma Intervention Study 

(AGIS) dan Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study (CIGTS). Dirancang 

untuk tujuan penelitian, sistem AGIS dan CIGTS terlalu kompleks untuk digunakan 

dalam praktik klinis sehari-hari.13-15 

 Indeks global MD cukup sensitif dalam mendeteksi adanya perubahan 

lapang pandang, namun perlu diingat bahwa penurunan sensitivitas yang dilaporkan 

mungkin hanya merupakan onset atau perburukan katarak. Glaukoma adalah 

penyakit terkait usia, oleh karena itu perubahan lapang pandang yang terjadi harus 

dibedakan dari penyakit terkait usia lainnya, terutama katarak. Humphrey Field 

Analyzer sebelumnya memperkirakan laju progresivitas menggunakan analisis 

regresi linier MD. Analisis ini masih tersedia bagi para klinisi yang lebih memilih 

pendekatan ini. Namun, tingginya prevalensi katarak pada pasien glaukoma sering 

mempersulit penggunaan MD. 11,13,14 

 Visual Field Index merupakan indeks global terbaru dalam mengevaluasi 

progresivitas lapang pandang. Indeks ini dimuat dalam piranti lunak HFA. Lapang 

pandang normal akan memiliki VFI 100%, dan pasien yang dikatakan buta secara 

perimetri akan memiliki VFI 0%. Nilai 0 persen berarti pasien tidak lagi dapat 
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melihat stimulus paling terang dari perimeter.Tidak seperti MD, VFI lebih 

menitikberatkan pada lapang pandang sentral, dibandingkan perifer. VFI juga tidak 

dipengaruhi katarak. Bengston dkk melaporkan VFI dapat memberi prediksi yang 

akurat dalam mengevaluasi status progresivitas glaukoma pada 100 mata dalam 8 

tahun periode tindak lanjut.11- 14,20 

Visual Field Index dirancang untuk sedetail mungkin menggambarkan 

lokasi hilangnya sel ganglion retina. Sehingga VFI secara khusus memiliki nilai 

sentral yang lebih tinggi dibanding perifer, agar lebih menggambarkan densitas sel 

ganglion yang lebih tinggi di sentral retina (Gambar 2.3).11,13 

 

Gambar 2.3. Visual Field Index menitikberatkan pada lapang pandang sentral 

Dikutip dari Heijl11 

Visual Field Index dapat digunakan sebagai skala penilaian yang mudah 

digunakan dalam praktik sehari-hari. Status lapang pandang akan dirangkum 

berdasarkan pattern deviation yang telah dikoreksi usia. Apabila telah dilakukan 

minimal lima pemeriksaan selama 3 tahun, nilai-nilai VFI dari semua pemeriksaan 
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akan diplot. Hasil analisis regresi linear dari VFI akan membantu membuat 

penilaian tentang signifikansi klinis dari laju progresivitas. Perubahan lapang 

pandang lebih besar dari -1,0 dB per tahun dengan p <0,1 dikatakan sebagai 

progresivitas yang signifikan.12,13 

Prediksi laju progresivitas berdasarkan VFI telah dievaluasi 

perbandingannya dengan MD pada pasien glaukoma yang menderita katarak, pada 

pasien glaukoma yang bebas katarak, dan pada pasien glaukoma yang telah 

menjalani operasi katarak selama masa tindak lanjut. Hasilnya laju progresivitas 

berdasarkan VFI lebih tidak dipengaruhi oleh katarak maupun operasi katarak 

daripada MD. Namun kedua indeks menghasilkan tingkat yang hampir serupa pada 

mata yang bebas katarak. Perbedaan lainnya antara hasil VFI dan MD ialah nilai 

MD pada lapang pandang buta akan dipengaruhi usia dan strategi pemeriksaan 

perimetri, sedangkan lapang pandang buta selalu menghasilkan nilai 0% pada VFI, 

terlepas dari usia maupun strategi pemeriksaan yang digunakan (Gambar 2.4).11,13 

 

Gambar 2.4. Nilai MD pada lapang pandang buta bergantung pada usia dan 

strategi uji lapang pandang, sedangkan VFI pada lapang pandang buta selalu 0% 

Dikutip dari: Heijl11 
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2.1.4 Kualitas Hidup 

 World Health Organization di tahun 1998 mendefinisikan kualitas hidup 

sebagai persepsi seorang individu terhadap kehidupannya dalam konteks nilai, 

budaya, dan dalam kaitannya dengan tujuan hidup, harapan, standardisasi dan rasa 

kekhawatiran. Landesman menjelaskan konsep dari kualitas hidup sebagai 

rangkuman dari serangkaian kondisi kehidupan yang terukur dari seorang individu. 

Terdapat empat dimensi dari kualitas hidup yang meliputi dimensi kesehatan fisik, 

dimensi psikologis, dimensi hubungan sosial, dan dimensi lingkungan. Dimensi 

kesehatan fisik merupakan kondisi fisik yang mempengaruhi kemampuan individu 

melakukan aktivitas. Dimensi psikologis merupakan kemampuan mental individu 

untuk dapat menyesuaikan diri terhadap tuntutan perkembangan dan perubahan 

kehidupan, baik tuntutan dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Dimensi 

hubungan sosial mencakup relasi individu tersebut dengan orang lain dalam 

kehidupan bermasyarakat. Dimensi lingkungan mencakup kondisi finansial, 

keamanan, keselamatan fisik, lingkungan rumah, dan kebebasan. Kebebasan 

termasuk kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi maupun ketrampilan, 

berpartisipasi dan melakukan rekreasi di waktu luang.  Keempat dimensi inilah 

yang menjadi aspek acuan dalam pengkajian penelitian kualitas hidup.  Lamoureux 

dan Fenwick mendefinisikan kualitas hidup penderita glaukoma sebagai sebuah 

konsep penilaian multidimensi yang mencakup kemampuan fungsional, gejala, 

kesejahteraan emosional, hubungan sosial, rasa kekhawatiran dan kenyamanan 

individu yang dipengaruhi oleh penyakit glaukoma sendiri dan kehilangan 

penglihatan yang diakibatkannya. 12,19-21 
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2.1.4.1 Manfaat Pengkajian Kualitas Hidup pada Glaukoma 

Tujuan dari tatalaksana glaukoma, sebagaimana dirumuskan oleh European 

Glaucoma Society, adalah untuk mempertahankan fungsi visual pasien dan kualitas 

hidup secara berkelanjutan. Bagi pasien dengan penyakit kronis, penilaian kualitas 

hidup merupakan salah satu cara mengukur dampak dari tatalaksana yang 

diberikan. 7,22 

Pengukuran tajam penglihatan, tekanan intraokular, penilaian lapang 

pandang, dan pemeriksaan klinis saraf optik merupakan tatalaksana yang 

fundamental pada glaukoma. Munculnya algoritma perangkat lunak baru dalam 

mendeteksi progresivitas lapang pandang dan penilaian gambar terkomputerisasi 

dalam menilai kerusakan struktural juga menjadi ukuran klinis yang penting bagi 

dokter. Terlepas dari nilai ukuran klinis tersebut, tidak ada yang dapat memberikan 

informasi terkait kepuasan pasien akan penglihatannya, kekhawatiran akan 

penyakit, dan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut secara 

visual. Padahal faktor-faktor inilah yang secara langsung mempengaruhi kualitas 

hidup dan oleh karena itu sangat penting bagi pasien.12,20 

Sekarang ini tatalaksana glaukoma semakin menekankan pemberian 

perawatan yang berpusat pada pasien (patient-centered care). Kualitas hidup pasien 

glaukoma saat ini termasuk dalam istilah ‘patient reported outcomes’ (PROs).  
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Definisi dari PRO ialah pengukuran semua aspek status kesehatan pasien 

yang dilaporkan langsung oleh pasien, bebas dari interpretasi dokter, peneliti, atau 

orang lain. Dalam disiplin ilmu kedokteran lainnya PRO sudah digunakan dalam 

uji klinis untuk mengevaluasi obat dan perangkat medis.12,23,24 

 

2.1.5 Instrumen Kualitas Hidup pada Penelitian Glaukoma  

Kualitas hidup individu dengan glaukoma dapat mengalami perubahan 

seiring waktu terkait tuntutan hidup dan perubahan ekspektasi pribadi. Meski 

demikian, upaya pengkajian kualitas hidup secara terukur lewat studi-studi 

mengenai instrumen kualitas hidup juga terus berkembang. Hingga saat ini belum 

ada instrumen yang paling ideal dalam pengkajian kualitas hidup penderita 

glaukoma. Penggunaan kuesioner masih menjadi metode yang representatif dalam 

penelitian kualitas hidup.8,12 

 

2.1.5.1 Kuesioner Kualitas Hidup Terkait Kesehatan (General Health-Related 

Quality of Life Questionnaires) 

Kuesioner ini dirancang untuk mengukur persepsi pasien terhadap status 

kesehatan secara keseluruhan. Kuesioner ini dimaksudkan untuk dapat diterapkan 

di berbagai jenis dan tingkat keparahan penyakit. Kelebihan kuesioner ini ialah 

dapat menjadi perbandingan penilaian kualitas hidup antara berbagai penyakit. 

Namun, karena penggunaannya yang begitu luas, kemungkinan kegagalan dalam 

menangkap aspek kualitas hidup yang spesifik untuk penyakit tertentu menjadi 

tinggi. 12,27 
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Contoh kuesioner tipe ini ialah The Medical Outcomes Study Short-Form 

Health Survey (SF-36). Terdiri dari 36 pertanyaan untuk menilai status kesehatan 

fisik dan mental, serta dampaknya terhadap aktivitas fisik, sosial, dan peran 

individu. Studi menggunakan SF-36 pada pasien glaukoma menunjukkan korelasi 

yang lemah atau bahkan tidak ada antara kualitas hidup dengan hilangnya lapang 

pandang binokular karena glaukoma.8,27 

 

2.1.5.2 Kuesioner Spesifik Glaukoma (Glaucoma-Specific Quality of Life 

Questionnaires) 

Kuesioner ini dikembangkan dengan memasukkan pertanyaan khusus 

terkait gangguan visual yang dialami oleh pasien glaukoma. Pertanyaan biasanya 

berpusat pada kemampuan visual, kinerja dan dampak kemampuan visual yang 

berkurang pada pasien glaukoma.12 

 

2.1.5.2.1 Glaucoma Symptom Scale (GSS) 

Kuesioner ini merupakan modifikasi checklist gejala glaukoma pada 

penelitian Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS). Pertanyaan dibagi 

menjadi gejala visual dan non-visual seperti sensasi benda asing, terasa menyengat, 

dan sebagainya. Penilaian GSS dikatakan dapat membedakan pasien glaukoma 

dengan pasien kontrol/normal secara efektif, namun kemampuannya dalam menilai 

korelasi antara kelainan lapang pandang dengan skor GSS masih menunjukkan 

hasil yang beragam.12,27,28 
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2.1.5.2.2 The Glaucoma Quality Of Life (GQL-15) Questionnaire. 

Kuesioner ini memiliki 15 pertanyaan yang berasal dari 62 poin kuesioner 

asli terkait fungsi visual pada glaukoma, atara lain aktivitas penglihatan perifer, 

adaptasi gelap dan silau, penglihatan pusat dan penglihatan dekat, serta mobilitas 

luar ruangan. Korelasi yang signifikan ditemukan antara skor GQL-15 dengan uji 

sensitivitas kontras, glare, adaptasi gelap, stereopsis dan skor Esterman untuk 

lapang pandang.  Nelson dkk membuktikan sudah terdapat penurunan fungsi visual 

pada pasien glaukoma dengan kelainan lapang pandang tahap early dibandingkan 

dengan subjek kontrol. Kekurangan dari instrumen ini ialah hanya berkonsentrasi 

pada dampak visual dari proses penyakit tanpa memuat faktor-faktor kualitas hidup 

yang lebih luas seperti dampak non visual dan aspek psikologis pasien.18,26,29 

 

2.1.5.3 Kuesioner Spesifik Penglihatan (Vision-Specific Quality of Life 

Questionnaires)  

Kuesioner kualitas hidup yang spesifik penglihatan adalah penilaian 

kompleks yang mencakup fungsi penglihatan, gejala, kesejahteraan emosional, 

hubungan sosial, kepedulian, dan kenyamanan pasien yang dipengaruhi oleh 

penglihatan.30 
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2.1.5.3.1 The National Eye Institute Visual Function Questionnaire (NEI-

VFQ) 

Kuesioner ini dikembangkan untuk mengukur dampak beberapa kondisi 

mata terhadap aktivitas sehari-hari. Awalnya NEI VFQ dirancang sebagai 

kuesioner berjumlah 51 poin kemudian dikembangkan kembali menjadi 25 

pertanyaan (NEI-VFQ-25) yang membutuhkan durasi lebih singkat. Mangione dkk 

membuktikan reliabilitas dan validitas NEI-VFQ 25 dapat dibandingkan dengan 

versi NEI-VFQ 51. Kuesioner NEI-VFQ 25 terbukti reproducible dan sahih saat 

digunakan dalam beberapa kondisi mata seperti glaukoma, katarak senilis, 

retinopati diabetik, degenerasi makula terkait usia, dan retinitis cytomegalovirus.8,9 

Kuesioner ini telah digunakan dalam studi penyakit mata berbasis populasi 

yang besar dan telah divalidasi dalam 13 bahasa. Beberapa contoh studi 

multicentered glaukoma dengan populasi besar seperti Early Manifest Glaucoma 

Trial (EMGT), The Tube versus Trabeculectomy Study, dan Collaborative Initial 

Glaucoma Treatment Study (CIGTS) menggunakan kuesioner NEI-VFQ 25 dalam 

penilaian kualitas hidup subjek penelitannya.9,31-34 

Dua puluh lima pertanyaan dalam NEI-VFQ dibagi dalam 12 subskala, 

yakni kesehatan secara umum, penglihatan secara umum, nyeri mata, aktivitas 

penglihatan dekat, aktivitas penglihatan jauh, fungsi sosial, kesehatan mental, 

keterbatasan peran, ketergantungan, berkendara, penglihatan warna, dan 

penglihatan lapang pandang perifer. Masing-masing subskala akan dihitung 

menurut metode scoring tertentu sesuai petunjuk manual NEI-VFQ 25 dan 
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menghasilkan nilai berkisar dari 0 sampai 100, dimana 0 merupakan skor terburuk 

dan 100 menunjukkan tidak ada keterbatasan terkait penglihatan.8,35 

NEI-VFQ 25 juga memiliki kelebihan dengan mengkaji aspek psikologis 

pasien akibat glaukoma. Dampak psikologis dari diagnosis penyakit kronis akan 

berbeda terkait kepribadian dan harapan hidup seseorang. Riva dkk dalam Italian 

Primary Open Angle Glaucoma Study menyatakan proses adaptasi positif terhadap 

glaukoma dapat meningkatkan skor kualitas hidup pasien dari waktu ke waktu.36 

Limitasi dari NEI-VFQ 25 ialah beberapa skor terkait tajam penglihatan 

dapat dipengaruhi oleh faktor selain visual seperti komorbiditas. Terlepas dari hal 

tersebut, NEI-VFQ 25 masih menjadi tolak ukur dalam penilaian studi kualitas 

hidup kuesioner spesifik glaukoma lainnya. Pourjavan dkk menyatakan NEI-VFQ 

25 memiliki korelasi yang lebih baik daripada GQL-15 dalam evaluasi tajam 

penglihatan, sensitivitas kontras, stereoakuitas, dan lapang pandang pada penderita 

glaukoma.8,12,23,26 

 

2.1.6 Keterbatasan Pengukuran Kualitas Hidup dengan Kuesioner 

Meski telah terbukti sahih dan memiliki korelasi yang kuat antara item skor 

pertanyaan dengan pengukuran klinis obyektif, kekurangan utama dari pengukuran 

kualitas hidup berdasarkan kuesioner ialah faktor subjektivitas. Kuesioner 

merupakan bentuk evaluasi diri yang mengandalkan persepsi, harapan, dan 

kepercayaan pasien sendiri.12,26 
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Penilaian kualitas hidup glaukoma dengan kuesioner juga tidak terlepas dari 

beberapa faktor perancu seperti usia, jenis kelamin, tingkat edukasi, dan tingkat 

sosial ekonomi.37-40 

Pasien glaukoma dengan derajat disfungsi visual yang sama namun level  

sosial ekonomi yang berbeda akan memiliki dampak pada kualitas hidup yang 

berbeda pula, karena tuntutan fungsi penglihatan yang berbeda dalam kehidupan 

sehari-hari. Penelitian kualitas hidup pasien pada studi prospektif Ocular 

Hypertension Treatment Study (OHTS) menunjukkan tidak ada perbedaan kualitas 

hidup antara etnis Afrika-Amerika dengan etnis lainnya, sebagaimana diketahui 

perjalanan alamiah penyakit glaukoma yang dampaknya lebih agresif pada etnis 

Afrika-Amerika. Hasil ini dikatakan mencerminkan bias karena subjek studi OHTS 

sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi yang lebih 

tinggi daripada populasi umum etnis Afrika-Amerika.37,40 

 

2.1.7  Pengaruh lapang pandang terhadap kualitas hidup pada penderita 

Glaukoma 

Early Manifest Glaucoma Trial ialah sebuah studi yang menganalisis 

kualitas hidup pasien dimana follow up dilakukan selama 20 tahun. Studi tersebut 

menemukan tajam penglihatan dan indeks lapang pandang merupakan variabel 

yang signifikan mempengaruhi kualitas hidup, terhitung hampir 40% dari skor NEI-

VFQ-25. Tajam penglihatan sentral pada penderita glaukoma cenderung tetap baik 

hingga derajat advanced. Meskipun demikian, hilangnya lapang pandang pada 

glaukoma memiliki dampak signifikan pada penurunan kualitas hidup, 8, 41 
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Yousefi dkk menyatakan kelainan lapang pandang baik pada glaukoma 

sudut tertutup maupun sudut terbuka primer cenderung melibatkan superior 

hemifield daripada inferior hemifield. Hal ini lebih terlihat pada mata dengan 

glaukoma sudut terbuka primer. Glaukoma sudut terbuka primer tahap early 

memiliki kelainan lapang pandang pada 3 regio (sentral, parasentral, dan perifer) 

bagian superior hemifield daripada inferior. Kemudian pada tahap moderate-

advanced semua regio Glaucoma Hemifield Test superior memiliki kehilangan 

lapang pandang lebih besar dibanding inferior. Sedangkan pada Glaukoma sudut 

tertutup primer keterlibatan regio superior lebih sedikit dibanding pada sudut 

terbuka. Pada tahap early, kelainan lapang pandang mengenai regio sentral superior 

terlebih dahulu, kemudian pada tahap moderate mengenai sentral dan perifer 

superior, dan akhirnya semakin ke sentral pada tahap advanved. Glaukoma sudut 

terbuka primer memiliki nilai PSD yang lebih besar dibanding sudut tertutup.42  

Meski dengan pola kelainan lapang pandang yang telah disebutkan diatas, 

studi potong lintang prospektif oleh Cheng dkk menyatakan tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara kualitas hidup pasien glaukoma sudut terbuka primer dengan 

glaukoma sudut tertutup primer. Hingga saat ini juga belum dapat disimpulkan 

adanya perbedaan antara kelainan fungsi visual berdasarkan VFI pada glaukoma 

sudut terbuka dengan sudut tertutup primer, serta korelasinya dengan kelainan 

struktur diskus optik berdasarkan Optical Coherence Tomography (OCT). Boland 

dkk menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan baik dari topografi diskus 

optik maupun kelainan lapang pandang (MD) antara glaukoma primer sudut 

terbuka dan sudut tertutup.43-45 
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Kehilangan lapang pandang pada penderita glaukoma, khususnya di mata 

yang lebih baik, mengakibatkan penurunan kualitas hidup yang berbeda sesuai 

dengan derajat kelainan lapang pandang yang diderita (Gambar 2.5).11 Beberapa 

studi belakangan ini membuktikan bahwa kehilangan lapang pandang pada tingkat 

early sudah mempengaruhi kualitas hidup. Hal ini berbeda dengan persepsi 

sebelumnya yang menganggap glaukoma cenderung tidak menimbulkan keluhan 

atau gejala hingga pada tahap berat. Penilaian lapang pandang dari mata yang lebih 

baik memiliki korelasi yang lebih signifikan terhadap kualitas hidup dibandingkan 

mata yang lebih buruk atau dari kedua mata yang mengalami 

glaukoma.7,8,11,12,14,16,47,48 Penelitian oleh Madonna (2009), Sawada (2011), dan 

Peters (2015) menyatakan penurunan VFI dari mata yang lebih baik memiliki 

korelasi yang signifikan dengan penurunan skor kualitas hidup.11,14,16,48 

 

Gambar 2.5. Visual Field Index menggambarkan gangguan fungsi visual yang 

berbeda terkait derajat keparahan Glaukoma 

Dikutip dari: Heijl11 
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2.2.  Kerangka Pemikiran 

Glaukoma merupakan penyakit kronik progresif yang dapat berakhir pada 

kebutaan yang bersifat ireversibel.10 Penderita glaukoma memerlukan tatalaksana 

dan pemantauan seumur hidup.7 Pengukuran tajam penglihatan, tekanan 

intraokular, pemeriksaan klinis saraf optik, dan penilaian lapang pandang 

merupakan pemeriksaan yang fundamental pada tatalaksana glaukoma.12 Akan 

tetapi semua penilaian klinis tersebut belum dapat memberi informasi terkait 

kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang membutuhkan 

kemampuan visual.12 

Kualitas hidup penderita glaukoma didefinisikan sebagai konsep penilaian 

multidimensi yang mencakup kemampuan fungsional, gejala, kesejahteraan 

emosional, hubungan sosial, rasa kekhawatiran dan kenyamanan individu yang 

dipengaruhi oleh penyakit glaukoma sendiri dan kehilangan penglihatan yang 

diakibatkannya.12 Penilaian kualitas hidup sebagai Patient Reported Outcome 

merupakan bagian dari tujuan tatalaksana glaukoma saat ini yang semakin 

menekankan perawatan yang berpusat pada pasien. Kualitas hidup penderita 

glaukoma sulit dikaji dalam praktek dokter mata sehari-hari, namun hal ini penting 

bagi pasien.8 Oleh karena itu dibutuhkan alat ukur yang mampu menggambarkan 

fungsi visual pasien, sekaligus kaitannya dengan kualitas hidup. 

Perimetri merupakan penilaian klinis yang penting pada manajemen 

glaukoma.11,12,20,25 Tidak hanya karena hilangnya lapang pandang merupakan tanda 

diagnostik yang kuat untuk kerusakan glaukoma, tetapi yang lebih penting lagi 
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karena ia memuat informasi tentang derajat dan progresivitas kelainan lapang 

pandang.12,25 Hal ini dapat memberikan pertimbangan penyesuaian strategi terapi 

untuk masing-masing pasien.7,11,25 

Dalam studi kualitas hidup didapatkan hilangnya lapang pandang 

merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi penurunan kualitas hidup.17,18,28 

Sebagian besar studi sebelumnya yang memuat korelasi antara lapang pandang 

dengan kualitas hidup, menggunakan parameter MD dalam penilaian perimetri.16 

Kekurangan MD ialah dipengaruhi oleh katarak dan kurang sensitif dalam 

mendeteksi kelainan lapang pandang sentral.11,12 Penggunaan indeks perimetri yang 

tidak dipengaruhi penyakit terkait usia yang mempengaruhi penglihatan selain 

glaukoma sangat penting, terutama katarak.13,14 Selain itu, sebaiknya indeks 

tersebut lebih sensitif dalam mendeteksi gangguan lapang pandang sentral.14 Evans 

dkk menyatakan hilangnya lapang pandang sentral memberi dampak penurunan 

kualitas hidup di semua subskala.49 

Visual Field Index merupakan angka yang merangkum status lapang 

pandang setiap pasien dalam persentase terhadap nilai sensitivitas normal yang 

telah dikoreksi usia. Visual Field Index sebagai indeks global perimetri yang baru 

mempunyai kelebihan tidak dipengaruhi katarak dan lebih menitikberatkan pada 

lapang pandang sentral.11-14 Penilaian VFI diharapkan dapat menjadi informasi 

yang memberi gambaran fungsi visual, sekaligus menggambarkan potensi 

dampaknya pada penurunan kualitas hidup.48  
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2.3 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.6. Skema Alur Pemikiran 
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2.4 Premis dan Hipotesis 

2.4.1  Premis  

Premis 1 : Glaukoma mengakibatkan hilangnya lapang pandang secara 

permanen. 1,2,7,11,12 

Premis 2 : Gangguan lapang pandang pada glaukoma mengakibatkan 

penurunan fungsi visual dalam aktivitas sehari-hari. 7,11,12,17,18,28 

Premis 3 : Indeks penurunan lapang pandang pada perimetri merupakan 

variabel yang signifikan mempengaruhi penurunan kualitas hidup. 

7,8,11,12,14,16,47,48 

Premis 4 : Visual Field Index merupakan indeks global terbaru dalam menilai 

penurunan lapang pandang yang dirancang untuk lebih sensitif 

pada perubahan lapang pandang sentral dan tidak dipengaruhi 

katarak.11-13,25 

Premis 5 : Visual Field Index berupa angka yang merangkum status lapang 

pandang setiap pasien dalam persentase terhadap nilai sensitivitas 

normal yang telah dikoreksi usia. 11-13 

Premis 6 : Kualitas hidup penderita glaukoma ialah penilaian multidimensi 

yang mencakup kemampuan fungsional, gejala, kesejahteraan 

emosional, hubungan sosial, rasa kekhawatiran dan kenyamanan 

individu yang dipengaruhi oleh penyakit glaukoma dan 

kehilangan penglihatan yang diakibatkannya.8,12 
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Premis 7 :  NEI –VFQ 25 telah terbukti sensitif dan spesifik dalam mencari 

hubungan antara penurunan lapang pandang dengan kualitas hidup 

penderita glaukoma. 14, 16, 17 

 

2.4.2 Hipotesis 

Terdapat korelasi antara penurunan lapang pandang berdasarkan Visual 

Field Index dengan kualitas hidup penderita glaukoma berdasarkan kuesioner NEI-

VFQ 25
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BAB III 

SUBJEK DAN METODA PENELITIAN 

3.1 Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan subjek pasien glaukoma primer yang menjalani 

pengobatan di Unit Glaukoma Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

(PMN RSMC) Bandung. Populasi target pada penelitian ini adalah pasien yang 

menderita glaukoma primer. Populasi terjangkau adalah penderita glaukoma primer 

yang datang ke Unit Glaukoma PMN RSMC Bandung untuk dilakukan 

pemeriksaan, memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta bersedia mengikuti 

penelitian. 

 

3.1.1 Pemilihan Sampel 

Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling. 

3.1.2 Kriteria Inklusi 

1) Subjek berusia 40 - 80 tahun. 

2) Pasien yang telah didiagnosis glaukoma primer (sudut terbuka atau 

sudut tertutup) pada kedua mata 

3) Pasien yang 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. 
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3.1.3 Kriteria Eksklusi 

1) Pasien dengan tajam penglihatan terbaik dengan koreksi kurang dari 

1/60 

2) Pasien dengan riwayat operasi bedah intraokular dalam waktu kurang 

dari 3 bulan terakhir 

3) Pasien dengan glaukoma akut sudut tertutup primer 

4) Pasien dengan inflamasi mata meliputi blefaritis, konjungtivitis, 

keratitis, dan uveitis. 

5) Pasien dengan kelainan kornea yang mempengaruhi aksis visual seperti 

keratopati. 

6) Pasien dengan patologi okular pada retina yang mempengaruhi lapang 

pandang dan patologi saraf optik lain selain glaukoma 

7) Pasien yang tidak kooperatif untuk dilakukan penilaian dengan 

kuesioner karena berbagai alasan 

8) Pasien dengan penyakit komorbiditas yang diketahui dan 

mempengaruhi kualitas hidup seperti gangguan jiwa, demensia, gagal 

ginjal end-stage, stroke, dan keganasan. 

9)  Pasien tuna wicara dan pasien yang tidak mampu berbahasa Indonesia 
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3.1.4 Penentuan Ukuran Sampel 

Besar sampel ditentukan sesuai tujuan penelitian yaitu untuk menguji 

apakah terdapat korelasi antara penurunan lapang pandang berdasarkan Visual 

Field Index dengan kualitas hidup penderita glaukoma berdasarkan kuesioner NEI-

VFQ 25. 

Rumus besar sampel berdasarkan rumus untuk uji hipotesis dengan 

menggunakan koefisien korelasi (r) dengan perhitungan ukuran sampel dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut50,51 :  

𝑛 = [
𝑍𝛼 + 𝑍𝛽

0,5 𝑙𝑛 [
(1 + 𝑟)
(1 − 𝑟)

]
]

2

+ 3 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

Zα = Derajat kepercayaan yaitu 95% (1,96) 

Zβ = Kekuatan uji yaitu 95% (1,64) 

r = Koefisien korelasi yang bermakna sebesar 0,58 (berdasarkan nilai 

koefisien  korelasi pada jurnal Hideko Sawada sebesar 0,58)16 

 

𝑛 = [
𝑍𝛼 + 𝑍𝛽

0.5 𝑙𝑛( 1 + 𝑟)/(1 − 𝑟)
]
2

+ 3 
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𝑛 = [
1.96 + 1.64

0.5 𝑙𝑛( 1 + 0.58)/(1 − 0.58)
]
2

+ 3 

𝑛 = [
3.6

0.5 𝑙𝑛 1 . 58/0.42
]
2

+ 3 

𝑛 = 29,53 + 3 = 32,53 ≈ 33 

Rumus ukuran sampel untuk analisis regresi linier sederhana dengan nilai R2  

minimum sebesar 0,1 dengan level kepercayaan 95% dan power tes sebesar 80% 

ialah dengan sampel sebesar 72 orang.51 Dengan demikian pada penelitian ini 

diambil sampel sebesar 72 orang. 

 

3.1.5 Bahan dan Alat Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Snellen Chart projector 

2. Tonometri aplanasi Goldmann 

3. Perimetri Humphrey Field Analyzer 3 

4. Lampu celah biomikroskopi 

5. Sussman 4-mirror Goniolens 

6. Lensa 78 Dioptri atau lensa Digital Wide Field  

7. Data perimetri Single Field Analysis print out Humphrey Visual Field  

subjek penelitian 

8. Kuesioner Nasional Eye Institute Visual Functioning Questionnaire (NEI- 

VFQ-25) versi Bahasa Indonesia yang telah divalidasi. 
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3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini ialah penelitian observasional analitik menggunakan desain 

cross sectional. Konsep cross section atau potong lintang adalah untuk mengukur 

variabel bebas dan tergantung pada waktu bersamaan.52 Faktor risiko dan efeknya 

diobservasi pada saat yang sama, artinya setiap subjek penelitian diobservasi satu 

kali dan faktor resiko serta dampak diukur menurut keadaan saat dilakukan 

observasi. Pada penelitian ini dilakukan analisis secara statistik untuk menguji 

korelasi antara kelainan lapang pandang berdasarkan Visual Field Index dengan 

kualitas hidup penderita glaukoma Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. 

3.2.2 Identifikasi Variabel 

3.2.2.1 Definisi Konseptual Variabel 

 Variabel tergantung pada penelitian ini adalah kualitas hidup terkait 

penglihatan penderita glaukoma berdasarkan kuesioner NEI-VFQ 25. 

 Variabel bebas dari penelitian ini adalah penurunan lapang pandang pada 

glaukoma berdasarkan Visual Field Index 

 Variabel perancu ialah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan, dan kelainan sistemik yang tidak diketahui. 

 

3.2.3 Definisi Operasional  

1. Visual Field Index ialah indeks global perimetri Humphrey berupa angka yang 

merangkum status lapang pandang pasien dalam persentase terhadap nilai 

sensitivitas retina normal yang telah dikoreksi usia. Nilai VFI pada lapang 
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pandang normal ialah 100%, sedangkan pasien yang dikatakan buta secara 

perimetri memiliki nilai VFI 0%. 

2. Kualitas hidup terkait penglihatan ialah persepsi seorang individu mengenai 

kehidupannya yang berkaitan dengan fungsi penglihatan serta dampaknya 

terhadap status psikologis, kesehatan, tingkat kemandirian dalam aktivitas 

sehari-hari, hubungan sosial dan lingkungan. 

3. Kuesioner NEI-VFQ-25 ialah kuesioner penilaian kualitas hidup berupa data 

kuantitatif (skor) yang diambil dari 25 pertanyaan dalam Bahasa Indonesia. 

Skor 0 menunjukkan nilai paling buruk dan skor 100 menunjukkan tidak adanya 

gangguan terkait penglihatan. Skor komposit ialah rerata dari hasil skor setiap 

subskala dalam kuesioner.  

4. Hasil pemeriksaan Perimetri Humphrey yang reliabel ialah yang memiliki 

parameter fixation losses kurang dari 20%, respon false positive kurang dari 

15%, dan false negatve kurang dari 15% (kecuali pada glaukoma derajat 

advanced). 

5. Mata yang lebih baik ialah mata dengan nilai persentase VFI yang lebih tinggi. 

6. Tingkat pendidikan dibagi menjadi:  

 Tingkat pendidikan rendah yaitu tidak sekolah atau tamat Sekolah Dasar 

(SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

 Tingkat pendidikan sedang yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 
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 Tingkat pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, 

magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

7. Badan Pusat Statistik membedakan tingkat pendapatan menjadi 4 golongan 

yaitu golongan pendapatan sangat tinggi yaitu pendapatan rata-rata lebih dari 

Rp. 3.500.000,00 per bulan. Golongan pendapatan tinggi jika pendapatan rata-

rata antara Rp.2.500.000,00 – Rp. 3.500.000,00 per bulan. Golongan 

pendapatan sedang jika pendapatan rata –rata antara Rp. 1.500.000 – Rp. 

2.500.000,00 per bulan. Golongan pendapatan rendah kurang dari Rp. 

1.500.000,00 per bulan. Pendapatan pasien ialah penghasilan per bulan yang 

didapatkan dari hasil bekerja, uang pensiun, pemberian dari keluarga atau 

lainnya. 

 

3.2.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner NEI-VFQ-25 

Adaptasi bahasa Indonesia dari NEI – VFQ – 25 dikembangkan sesuai 

metode standar yang diakui secara internasional. Metode penerjemahan dilakukan 

secara forward backward translation yang dilakukan oleh dua orang penerjemah 

bilingual yang menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedua 

penerjemah telah memiliki sertifikat Cambridge English for Speakers of Other 

Languages. 

Tahap pertama kuesioner diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh 

salah satu orang penerjemah (forward translation), kemudian versi bahasa 

Indonesia diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris oleh satu orang 

penerjemah lain yang tidak mengetahui versi asli kuesioner tersebut (backward 
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translation). Hasil terjemahan dalam Bahasa Inggris tersebut kemudian 

dibandingkan dengan versi asli kuesioner.  

Sebelum dijadikan alat ukur dalam penelitian ini, kuesioner terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur 

sahih atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat mengukur apa yang ingin diukur. Semakin tinggi validitas alat ukur 

berarti resiko kesalahan pengukuran akan semakin kecil, artinya skor yang 

diperoleh dari setiap subjek tidak akan jauh berbeda dari skor yang sebenarnya. 52 

 Setiap butir pertanyaan dalam kuesioner merupakan instrumen yang 

mengukur tujuan penelitian. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan tiap 

butir skor dengan skor total hasil kuesioner yang merupakan jumlah dari skor setiap 

butir pertanyaan. Software SPSS 24.0 digunakan pada penelitian ini. Dalam 

perhitungan statistika, pengujian validitas ini dapat diukur dengan mencari r hitung 

(angka korelasi Pearson) menggunakan rumus Pearson Product Moment dengan 

persamaan sebagai berikut:50 

 

Keterangan : 

r = Koefisien validitas butir pertanyaan yang dicari 

n = Jumlah anggota sampel 

X = Skor total responden 

Y = Skor total pernyataan masing-masing responden 

∑X  = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y  = Jumlah skor dalam distribusi Y 
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∑X² = Jumlah kuadrat masing-masing X 

∑Y² = Jumlah kuadrat masing-masing Y 

 

Kuesioner dianggap valid apabila nilai koefisien korelasi hitung lebih besar 

dari pada nilai koefisien korelasi tabel (r hitung ≥ r tabel) dengan jumlah responden 

uji coba kuesioner sebanyak 30 orang. Berdasarkan hasil pengujian tersebut 

diperoleh nilai r tabel yaitu 0,361. Artinya setiap butir kuesioner dinyatakan valid 

apabila koefisien korelasi ≥ 0,361. Tabel 3.1 memuat kesimpulan bahwa semua 

instrumen pertanyaan pada variabel NEI -VFQ-25 adalah valid (r hitung > 0,361). 

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Variabel NEI VFQ-25  

Variabel 
Butir 

Pernyataan 

Korelasi Item 

Total (r-hitung) 

Tingkat Persepsi 

Taraf 

Signifikan 
Kesimpulan 

General Health 

and vision 

1 0,503 0,361 Valid 

2 0,804 0,361 Valid 

3 0,466 0,361 Valid 

4 0,622 0,361 Valid 

Difficulty with 

activities 

5 0,538 0,361 Valid 

6 0,761 0,361 Valid 

7 0,941 0,361 Valid 

8 0,780 0,361 Valid 

9 0,646 0,361 Valid 

10 0,899 0,361 Valid 

11 0,826 0,361 Valid 

12 0,717 0,361 Valid 

13 0,582 0,361 Valid 

14 0,480 0,361 Valid 

15 0,453 0,361 Valid 

16 0,426 0,361 Valid 

16a 0,480 0,361 Valid 

 17 0,705 0,361 Valid 

Responses to 

vision problems 

18 0,842 0,361 Valid 

19 0,431 0,361 Valid 

20 0,898 0,361 Valid 

21 0,867 0,361 Valid 

22 0,810 0,361 Valid 

23 0,895 0,361 Valid 

24 0,876 0,361 Valid 

25 0,832 0,361 Valid 
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Hasil penelitian yang reliabel adalah apabila terdapat kesamaan data dalam 

waktu pengukuran yang berbeda. Hal ini menyangkut tingkat kepercayaan dan 

konsistensi hasil pengukuran suatu instrumen yang digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama. 

Koefisien Alpha Cronbach merupakan uji statistik paling umum yang 

digunakan para peneliti untuk menguji reliabilitas suatu instrumen penelitian. 

Metode ini sesuai digunakan pada penelitian skor berbentuk skala atau skor 

rentangan (misal pada penelitian ini 0-100). Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah 

kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Sekaran dkk 

menyatakan koefisien Alpha Cronbach minimal r ≥ 0,7 menunjukkan bahwa 

instrumen tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang layak digunakan sebagai alat 

penelitian.50 Pengukuran koefisien reliabilitas yang digunakan yaitu dengan 

persamaan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

r11  =  reliabilitas instrumen 

k  =  jumlah butir pernyataan 

Σab2 =  jumlah varians butir 

at2  =  varians total  

 

Tabel 3.2 memuat kesimpulan bahwa secara keseluruhan, instrumen NEI 

VFQ-25 dianggap reliabel karena nilai r ≥ 0,7, akan tetapi terdapat instrumen 
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variabel General Health and Vision dengan nilai r = 0,698. Dalam hal ini mengacu 

pada teori Hair dkk nilai r= 0,6 sudah dianggap reliabel. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas Pertanyaan Kuesioner NEI-VFQ-25 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

Jumlah 

butir 

pertanyaan  

Kesimpulan 

NEI-VFQ-25 0,954 0,700 26 Reliabel 

General Health and 

vision 
0,698 0,700 4 Reliabel 

Difficulty with 

activities 
0,910 0,700 13 Reliabel 

Responses to vision 

problems 
0,946 0,700 9 Reliabel 

 

3.2.5 Cara Kerja 

1. Pengajuan rancangan penelitian ke Komite Etik Penelitian Kesehatan 

(ethical clearance). 

2. Oleh karena adanya kondisi pandemi penyakit Corona Virus, maka 

pemilihan pasien dilakukan dengan dua cara, yakni berdasarkan kedatangan 

pasien ke poliklinik Unit Glaukoma Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo dan berdasarkan data rekam medis. Pencarian data pasien melalui 

rekam medis dilakukan berdasarkan 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. 
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Pasien yang telah setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian akan 

dimintakan persetujuan/informed consent secara verbal via telepon. 

3. Pencatatan data identitas meliputi nama pasien, jenis kelamin, usia, alamat 

domisili, dan nomor telepon. Status sosial ekonomi pasien meliputi tingkat 

edukasi, pekerjaan, dan tingkat pendapatan juga dicatat.  

4. Data terkait glaukoma yang dicatat meliputi diagnosis dan tipe glaukoma, 

tekanan intraokular, tetes mata dan obat oral anti glaukoma yang digunakan, 

jenis operasi glaukoma dan periode pasca operasi. Penyakit sistemik dan 

riwayat pengobatan sistemik juga dicatat. 

5. Dilakukan pemeriksaan pada kedua mata berupa 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. 

6. Pasien yang memiliki data perimetri yang reliabel dalam 6 bulan terakhir 

tidak dilakukan pemeriksaan perimetri ulang. Pasien yang memiliki data 

perimetri yang tidak reliabel atau lebih dari 6 bulan akan menjalani 

pemeriksaan HVF 24-2 atau 30-2 dengan strategi SITA Standard. Nilai VFI 

pada mata yang lebih baik akan diambil untuk analisis korelasi dengan 

kuesioner NEI VFQ-25. 

7. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 saat penelitian berlangsung, 

pengisian kuesioner kualitas hidup dengan metode wawancara 
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menggunakan kuesioner NEI VFQ-25 di rumah sakit dilakukan oleh 

peneliti sendiri, sedangkan untuk subjek yang diperoleh dari data rekam 

medis, wawancara via telepon dilakukan oleh satu orang dokter umum yang 

mampu berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik, dan 

tidak mengetahui hipotesis penelitian. Metode wawancara dipilih dengan 

tujuan semua pasien memiliki persepsi yang sama untuk setiap pertanyaan. 

Pasien akan dibacakan dan dijelaskan masing-masing item kuesioner oleh 

petugas kuesioner, kemudian petugas melingkari angka pada kuesioner 

sesuai jawaban responden.  

8. Langkah berikutnya adalah pemberian skor dari masing-masing jawaban.  

 Skor untuk pertanyaan nomor 1, 3, 4 ialah jawaban 1 = skor 100, 

jawaban 2 = skor 75, jawaban 3 = skor 50, jawaban 4 = skor 25, 

dan jawaban 5 = skor 0.  

 Skor untuk pertanyaan nomor 2 ialah jawaban 1 = skor 100, 

jawaban 2 = skor 80, jawaban 3 = skor 60, jawaban 4 = skor 40, 

jawaban 5 = skor 20, dan jawaban 6 = skor 0.  

 Skor pertanyaan nomor 5 – 14 dan nomor 16 ialah untuk 

jawaban 1 = skor 100, jawaban 2 = skor 75, jawaban 3 = skor 50, 

jawaban 4 = skor 25, jawaban 5 = skor 0, dan jawaban 6 sebagai 

missing value.  

 Skor pertanyaan nomor 15 ialah ialah jawaban 1 = skor 100, 

jawaban 2 = skor 75, jawaban 3 = skor 50, jawaban 4 = skor 25. 

Pertanyaan nomor 15c memiliki tingkat respon sebagai berikut; 
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apabila jawaban nomor 15b = 1 maka skor 15c ditulis 0. Apabila 

jawaban nomor 15b ialah 2 atau 3 maka skor 15c sebagai missing 

value. 

 Skor pertanyaan nomor 17 – 25 ialah untuk jawaban 1 = skor 0, 

jawaban 2 = skor 25, jawaban 3 = skor 50, jawaban 4 = skor 75, 

dan jawaban 5 = skor 100.  

9. Langkah terakhir adalah penjumlahan dan penghitungan rerata hasil skor 

jawaban. Skor dari setiap pertanyaan dalam setiap subskala yang tidak 

berupa missing value akan dijumlahkan kemudian dibagi jumlah 

pertanyaannya. Seluruh skor dari masing-masing subskala setiap responden 

akan dijumlahkan dan direrata untuk menjadi skor komposit kualitas hidup 

pasien.  

 

3.2.6 Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang 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 hasil pemeriksaan dan pengukuran subjek 

penelitian ke dalam program komputer. 
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4 Cleaning, yaitu semua data subjek penelitian yang telah selesai dimasukkan 

akan dicek kembali untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan kode dan 

ketidaklengkapan, kemudian dilakukan koreksi. 

 

3.2.6.1. Analisis Data  

 Analisis univariabel dilakukan untuk melihat gambaran proporsi masing - 

masing variabel yang disajikan secara deskriptif, kemudian diuraikan menjadi 

analisis deskriptif. Data yang berskala numerik seperti usia dipresentasikan dengan 

rerata, standar deviasi, median dan rentang. Kemudian untuk data karakteristik 

sampel berupa data kategorik seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, 

dan pendapatan diberi kode dan dipresentasikan sebagai distribusi frekuensi dan 

persentase.51 

Sebelum dilakukan uji statistika, data numerik akan dinilai dengan uji 

normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov test. Tes ini dipilih karena jumlah 

sampel penelitian ini lebih dari 50 subjek. Tujuan digunakannya tes ini ialah untuk 

menguji apakah data berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal.  

Selanjutnya dilakukan analisis statistik sesuai tujuan penelitian dan hipotesis 

penelitian yaitu untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kelainan lapang 

pandang berdasarkan Visual Field Index dengan kualitas hidup penderita glaukoma 

Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung menggunakan kuesioner NEI-VFQ 25. Uji 

statistik korelasi antara data numerik dengan numerik dilakukan pada data 

berdistribusi tidak normal dengan menggunakan uji korelasi Spearman Test.  
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Interpretasi hasil uji hipotesis akan dilakukan berdasarkan kekuatan korelasi, 

arah korelasi, dan  nilai p. Kekuatan korelasi (r) berdasarkan kriteria Guillford  

yaitu : 0,0 -<0,2= sangat lemah; 0,2 - <0,4= lemah; 0,4 -<0,7= sedang; 0,7 - <0,9= 

kuat; 0,9 -1,0= sangat kuat. Arah korelasi positif searah berarti semakin besar nilai 

satu variabel, semakin besar pula nilai variabel lainnya. Arah korelasi negatif: 

berlawanan arah berarti semakin besar nilai satu variabel, semakin kecil nilai 

variabel lainnya. 50-52 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu 

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

untuk mengetahui seberapa kuatnya arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen (positif atau negatif). Analisis ini juga bertujuan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabla nilai varibel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. Bentuk umum persamaan regresi linier 

sederhana adalah : 

�̂�= 𝛼 + 𝛽1X1 

Keterangan : 

�̂� = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X = Variabel independen 

𝛼 = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

𝛽  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

Pengujian hipotesis dinilai dengan penetapan hipotesis nol (H0) dan 

hipotesis alternatif (Ha), penetapan nilai uji statistik dan tingkat signifikansi. 
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Kriteria kemaknaan yang digunakan adalah nilai p. Apabila p≤0,05 artinya 

signifikan atau bermakna secara statistika, dan p>0,05 artinya tidak signifikan atau 

tidak bermakna secara statistik.  

Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan uji signifikansi 

parsial (uji statistik t). Uji hipotesis t-test digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen memiliki hubungan signifikan atau tidak dengan variabel 

dependen secara individual untuk setiap variabel. Bentuk umum persamaan t-test 

adalah : 

t = r_(p √(n-3))/√(1-〖r_p〗^2 ) 

Keterangan : 

r_p = Korelasi parsial yang ditemukan 

n = Jumlah sampel 

t = t_hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t_tabel 

Dasar pengambilan keputusan diambil dengan membandingkan t_hitung  dengan 

t_tabel  adalah:  

 Jika t_hitung ≤ t_tabel maka H_0 diterima. 

 Jika t_hitung>t_tabel maka H_0 ditolak. 

 T tabel dilihat pada α = 0,05: dengan derajat kebebasan df (n-2). 

 Kriteria lain jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak, sedangkan 

signifikansi > 0,05 maka H0 diterima.  
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3.2.7 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ialah unit Glaukoma PMN RSMC Bandung. Penelitian 

dilakukan bulan Maret – Mei 2020 setelah mendapat persetujuan dari Komite Etik 

Penelitian Kedokteran, sampai jumlah sampel minimal terpenuhi. 

 

3.3 Implikasi/Aspek Etik Penelitian 

Penderita glaukoma primer yang datang ke PMN RSMC akan dilakukan 

penilaian perimetri dan wawancara sesuai panduan kuesioner NEI VFQ-25. 

Penelitian ini berpedoman pada tiga prinsip dasar penelitian pada manusia. Prinsip 

dasar tersebut memperhatikan hal – hal sebagai berikut: 

1. Prinsip respect for person (menghormati harkat dan martabat manusia) 

 Subjek penelitian memiliki hak untuk bertanya dan berkonsultasi secara 

jelas kepada peneliti mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 Keikutsertaan subjek dalam penelitian dilakukan secara sadar dan 

sukarela. Subjek dapat sewaktu – waktu memiliki hak untuk 

menghentikan keikutsertaannya dalam penelitian karena suatu sebab 

tanpa adanya paksaan. 

 Pasien tetap memperoleh hak untuk berobat dan mendapat perlakuan 

yang baik meskipun menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian. 

2. Prinsip beneficience (bermanfaat) dan non-maleficence (tidak merugikan). 

Penelitian yang dilakukan akan memberikan manfaat terhadap ilmu 

pengetahuan di bidang kesehatan mata, yakni memberikan kontribusi di 
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bidang pengkajian kualitas hidup penderita glaukoma, terutama korelasinya 

dengan lapang pandang. 

3. Prinsip justice (keadilan) yaitu pasien yang diikutsertakan pada penelitian 

ini akan diperlakukan sama. 

Seluruh informasi dan data pribadi subjek penelitian yang diperoleh selama 

proses penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya. Keikutsertaan subjek penelitian 

ini bersifat sukarela, peserta bebas menolak ikut serta dalam penelitian ataupun 

mengundurkan diri tanpa konsekuensi apapun. 

  



 

 

50 

3.4  Skema Alur Penelitian 

 

Tidak 

kooperatif 

 =  

eksklusi 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian korelasi antara Visual Field Index dengan kualitas hidup 

penderita glaukoma berdasarkan kuesioner NEI-VFQ 25 telah dilakukan di Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada bulan Mei 2020. Hasil data rekam 

medis dengan kode H 40.1 dan H40.2 yang telah menjalani perimetri Humphrey 

dalam 6 bulan terakhir sebanyak 349 data, namun data yang sesuai dengan kriteria 

inklusi ialah sebanyak 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.  

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang ditampilkan meliputi karakteristik sosial demografi 

subjek penelitian, karakteristik klinis subjek penelitian, korelasi antara lapang 

pandang berdasarkan Visual Field Index dengan setiap subskala dan total skor 

kuesioner NEI-VFQ-25, serta rerata hasil skor subskala kuesioner NEI-VFQ-25 dan 

skor komposit. Normalitas data hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov. Data berdistribusi normal akan disajikan dalam bentuk 

rerata, sedangkan untuk data yang tidak berdistribusi normal, maka nilai yang 

digunakan adalah median. 
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Tabel 4.1 menunjukkan persentase yang hampir serupa antara subjek pria 

(48.6%) dan wanita (51.4%).  Rerata usia subjek pada penelitian ini 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 4.1 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 

 

Tabel 4.2 menunjukkan karakteristik klinis subjek. Penelitian ini diikuti 

oleh pasien glaukoma primer sudut terbuka (56.9%) dan pasien glaukoma primer 

sudut tertutup (43.1%). 
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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. Rerata tekanan intraokular pada pasien tergolong 

terkontrol (di bawah 21mmHg). Nilai median VFI pada mata yang lebih baik ialah 

sebesar 78.50%.  

Tabel 4.2 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  

 

 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil analisis statistika dengan uji korelasi 

Spearman antara variabel VFI dengan masing-masing variabel subskala dan skor 

komposit dari kuesioner NEI-VFQ-25 mempunyai nilai r = 0.251 - 0.746 (p<0.05).  
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Respon subjek penelitian yang menjawab penglihatan warna pada penelitian ini 

kurang dari 50%, yaitu hanya 24 pasien. Berdasarkan alasan ini maka subskala 

penglihatan warna tidak dianalisis. 

Tabel 4.3 Analisis Korelasi Visual Field Index (VFI) dengan Skor Komposit dan 

Subskala Kualitas Hidup menggunakan Kuesioner NEI-VFQ-25  

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. 

 

Keeratan korelasi antara kedua variabel dilihat menggunakan kriteria 

Guilford. Korelasi yang tidak erat didapatkan antara VFI dengan subskala 

kesehatan umum dan nyeri pada mata. Korelasi yang 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 4.3). 

Arah korelasi yang positif didapatkan antara kedua variabel ini (Gambar 4.1), 

dengan persamaan regresi linear y = 0,484x + 38,034. 
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Gambar 4.1 Grafik scatter plot korelasi skor komposit kualitas hidup dengan 

nilai Visual Field Index 

Skor 0 pada kuesioner NEI-VFQ-25 merupakan nilai paling buruk, 

sedangkan skor 100 menunjukkan tidak ada gangguan terkait penglihatan. Skor 

tertinggi pada penelitian ini ialah subskala fungsi sosial (median 87.50), sedangkan 

skor terendah yaitu subskala berkendara (median 45.83). Hasil rerata skor komposit 

semua subjek ialah sebesar 67.49 (Gambar 4.2). 

 

 

Gambar 4.2 Rerata skor subskala dan skor komposit kuesioner NEI-VFQ 25  
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4.2 Uji Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat korelasi antara penurunan 

lapang pandang berdasarkan Visual Field Index dengan kualitas hidup penderita 

glaukoma berdasarkan kuesioner NEI-VFQ 25. Hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji korelasi Spearman pada derajat kepercayaan 95% menunjukkan 

bahwa secara statistik terdapat korelasi positif bermakna antara penurunan lapang 

pandang berdasarkan Visual Field Index terhadap kualitas hidup penderita 

glaukoma berdasarkan kuesioner NEI-VFQ 25 (p=0,0001).  

Kekuatan korelasi antara Visual Field Index dengan kualitas hidup penderita 

glaukoma berdasarkan kuesioner NEI-VFQ 25 termasuk kategori keeratan korelasi 

kuat (r=0.746). Dari grafik scatter plot dan garis regresi linear pada gambar 4.1 

dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai Visual Field Index berhubungan dengan 

semakin tinggi pula skor kualitas hidup pada kuesioner NEI-VFQ-25. Berdasarkan 

hasil analisis statistik diatas, maka hipotesis peneliti diterima. 

 

4.3 Pembahasan 

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. 53 
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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).16 Sebagian besar pasien dalam penelitian ini bukan usia 

produktif (rerata usia 63.28 tahun), memiliki riwayat tingkat pendidikan sedang, 

dan tingkat pendapatan yang rendah. Sawada (2011) dan Medeiros (2015) 

menyatakan bahwa pasien glaukoma dengan usia lebih muda memiliki skor 

komposit kualitas hidup yang lebih tinggi.54,55 Selanjutnya Medeiros melaporkan 

setiap 10 tahun penambahan usia dari baseline berhubungan dengan penurunan skor 

komposit NEI VFQ-25 Rasch-calibrated score sebesar 0.5 unit (p < 0.001).55 Kuo 

dkk membandingkan kualitas hidup pasien glaukoma primer sudut terbuka tingkat 

pendidikan rendah dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, hasilnya pasien 

dengan tingkat edukasi perguruan tinggi memiliki skor komposit NEI-VFQ-25 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan rendah (p=0.041).56 

Peters (2015) dan Chun (2018) menemukan tajam penglihatan dan lapang 

pandang merupakan dua variabel yang memiliki korelasi yang signifikan 

mempengaruhi kualitas hidup.14,57 Tajam penglihatan sentral cenderung tetap 

dipertahankan hingga glaukoma derajat advanced. Sebagian besar subjek pada 

penelitian ini tergolong memiliki tajam penglihatan yang baik, namun sudah 

terdapat penurunan skor kualitas hidup. Penilaian subskala penglihatan jauh dan 

dekat yang menggambarkan lapang pandang sentral, memiliki skor median 75 

(sedikit lebih rendah dibandingkan penelitian oleh Sawada yaitu skor 76.9).16 Hasil 
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ini menunjukkan ketergantungan kualitas hidup pada lapang pandang sentral, yang 

secara baik direpresentasikan oleh VFI. Hal ini dibuktikan dengan adanya korelasi 

yang moderat antara VFI dengan subskala penglihatan jauh dan dekat. Sawada 

(2014) menyatakan penglihatan parasentral bagian bawah dan bagian bawah 

perifer pada mata yang lebih baik memiliki koefisien korelasi yang tinggi untuk 

beberapa subskala, seperti penglihatan umum, penglihatan jarak jauh dan dekat, 

serta berkendara.58 

Subskala kesehatan umum pada kuesioner NEI-VFQ-25 menilai persepsi 

individual 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 59.54 Penderita glaukoma primer sudut terbuka memiliki skor 

kesehatan umum yang lebih rendah daripada yang tidak menderita glaukoma 

dengan menggunakan kuesioner generik kesehatan SF-36.8  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). 16, 48 Hasil yang serupa juga ditemukan pada penelitian ini (r=0.251). 

Sebagian besar pasien (45.8%) 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).59 Hal ini berbeda dengan persepsi terdahulu yang beranggapan 
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bahwa penurunan kualitas hidup secara umum baru dapat terjadi setelah glaukoma 

derajat berat. 

Terdapat perbedaan persepsi individual antara penderita glaukoma dengan 

non-glaukoma mengenai kualitas hidup terkait penglihatan. Persepsi individual ini 

secara umum dinilai lewat skor subskala kesehatan mata. Penelitian ini 

menunjukkan adanya korelasi yang moderat (r = 0.683) 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).16, 36 Kehilangan lapang 

pandang, penurunan ketajaman visual, dan riwayat terapi yang kompleks pada 

penderita glaukoma berkorelasi dengan persepsi pasien mengenai kesehatan mata 

dalam aktivitas sehari-hari.8  

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.57 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. Pada glaukoma dengan derajat lapang pandang yang berat, skor nyeri mata 
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yang lebih rendah juga berhubungan dengan tajam penglihatan yang buruk pada 

mata yang lebih baik.57 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.60 Rossi dkk menyatakan 

adanya hubungan yang signifikan (p = 0.04) antara kelainan permukaan okular 

dengan penurunan rerata skor komposit NEI-VFQ-25.61 

Kondisi psikososial yang dinilai dengan kuesioner NEI-VFQ-25 mencakup 

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

terhadap orang lain. Fungsi sosial merupakan subskala dengan penurunan skor 

paling minimal pada penelitian ini (median skor 87.5). Belum dapat dijelaskan 

secara pasti alasan mengapa fungsi sosial kurang terpengaruh dibandingkan 

subskala psikososial lainnya, kemungkinan terdapat pengaruh etnis dan budaya 

terkait hasil yang demikian. Studi Early Manifest Glaucoma Trial yang 

mengevaluasi skor psikososial dari baseline hingga 20 tahun menyatakan adanya 

kemungkinan bahwa kondisi distres personal pasien saat awal didiagnosis 

glaukoma dapat mengalami perbaikan seiring waktu, terutama ketika tidak ada 

gejala baru yang muncul. Pada studi CIGTS, 34% pasien dilaporkan memiliki 

kekhawatiran tentang kebutaan yang signifikan. Kondisi ini menurun hingga 17% 

dalam 6 bulan dan 11% dalam periode 5 tahun. Studi ini menyatakan berkurangnya 

kekhawatiran akan kebutaan dari waktu ke waktu dapat disebabkan oleh adanya 
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rasa kepercayaan pasien akan perawatan yang diberikan, tindak lanjut klinis yang 

rutin, serta proses adaptasi terhadap diagnosis.31,33 

Korelasi antara VFI dengan subskala kesehatan mental, fungsi sosial, 

keterbatasan peran, dan ketergantungan terhadap orang lain pada penelitian ini 

semuanya tergolong moderat. Hasil korelasi yang moderat untuk keempat subskala 

psikososial tersebut juga ditemukan pada penelitian lainnya.16,48 Sebaliknya, 

penelitian oleh Jampel (2007) dan Skalicky (2014) tidak menemukan korelasi 

antara lapang pandang dengan kejadian depresi pada penderita glaukoma.46,62 

Meski demikian kedua penelitian tersebut menggunakan desain penelitian dan 

metode yang berbeda dengan penelitian ini. Jampel menemukan bahwa pada pasien 

yang baru saja didiagnosis glaukoma dalam studi CIGTS, baik tajam penglihatan 

maupun lapang pandang tidak terkait dengan satu pun butir pertanyaan dalam 

instrumen Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D).62 

Sedangkan Skalicky dkk yang menggunakan kuesioner GQL-15 menyatakan 

bahwa hanya faktor usia yang terbukti mempengaruhi terjadinya depresi pada 

pasien glaukoma.46 

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.8 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% versus 5.2%).63 Studi ini 
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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.8 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 

secara 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. Koefisien korelasi antara VFI dengan subskala berkendara 

pada penelitian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan penelitian oleh Sawada 

(r=0.556).16 Studi Salisbury Eye Evaluation menemukan korelasi yang kuat antara 

lapang pandang dengan berkendara malam hari, bahkan setelah dilakukan 

penyesuaian untuk faktor sensitivitas kontras.64 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 kecil pada 

kemampuan berkendara. 17 

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 
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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. 64,65 Pada penelitian ini dimana semua 

subjek mengalami glaukoma bilateral, didapatkan sebanyak 42% subjek 

menyatakan berhenti mengemudi setelah didiagnosis glaukoma. 

Haymes (2008) dan Wood (2016) dalam studinya menyatakan pasien 

dengan glaukoma bilateral diatas 60 tahun dengan gangguan lapang pandang 

derajat ringan-sedang menunjukkan penurunan kemampuan mengemudi, terutama 

dalam situasi mengemudi yang kompleks.66,67 Kedua studi ini mengevaluasi 

manuver berkendara pasien dengan glaukoma pada kondisi nyata / on-road driving 

performance. Hasilnya dibandingkan dengan subjek normal, penderita glaukoma 

derajat ringan-sedang memiliki kecenderungan enam kali lebih besar untuk 

diintervensi oleh instruktur berkendara karena menunjukkan kesulitan dalam 

mendeteksi gangguan di perifer dan reaksi yang lambat terhadap peristiwa yang 

tidak terduga. Penderita glaukoma juga memiliki lebih banyak kesulitan 

menyesuaikan kecepatan saat berpindah jalur dan menjaga posisi kendaraan mereka 

tetap di jalur terutama saat menavigasi jalan yang berbelok. Penglihatan kontras 

yang menurun, gangguan adaptasi gelap, dan peningkatan sensitivitas silau pada 

penderita glaukoma berkontribusi pada kesulitan mengemudi di malam hari. Chun 

dkk menyatakan terdapat faktor lain yang signifikan mempengaruhi kondisi 
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berkendara selain fungsi visual antara lain jenis kelamin wanita (terlepas dari 

derajat keparahan glaukomanya), kondisi lingkungan, budaya, dan status sosial 

individu. 57, 64-67  

Respon subjek penelitian terhadap subskala penglihatan warna berbeda dari 

hasil subskala lainnya. Hanya 33% pasien yang memberi tanggapan masih tertarik 

dalam memadu padankan pakaian. Median skor subskala penglihatan warna (skor 

75) cenderung lebih rendah daripada skor penglihatan warna oleh Sawada dkk 

(rerata skor 89.3).16 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.  

Mobilisasi merupakan salah satu aktivitas sehari-hari yang terganggu 

karena kelainan lapang pandang pada glaukoma. Analisis pasien yang mengikuti 

studi CIGTS menunjukkan 22% pasien melaporkan kesulitan dengan aktivitas 

sehari-hari yang membutuhkan penglihatan perifer.8 Penelitian ini menunjukkan 

korelasi yang kuat (r=0.70) antara VFI dengan lapang pandang perifer.  

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 
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visual dalam tatalaksana glaukoma kronis. 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 dan mengakibatkan penurunan kualitas 

hidup. 

Terdapat beberapa 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. Pasien yang tidak kooperatif selama wawancara via telepon 

karena gangguan pendengaran atau sulit memahami pertanyaan yang diajukan juga 

telah dieksklusi. Keterbatasan lain penelitian ini adalah tidak dilakukan analisis 

pengaruh besarnya faktor sosial ekonomi dan kondisi psikologis yang berpotensi 

sebagai faktor perancu. Pemeriksaan sensitivitas kontras, glare dan stereoaakuitas 

secara obyektif untuk melihat pengaruhnya pada penelitian ini juga tidak dilakukan. 

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. Penggunaan performance-based test 

dapat memberikan representasi yang lebih obyektif mengenai penurunan lapang 

pandang yang dialami oleh penderita glaukoma pada kegiatan sehari-hari.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Terdapat korelasi yang positif dan kuat antara penurunan lapang pandang 

berdasarkan Visual Field Index dengan kualitas hidup penderita glaukoma 

berdasarkan kuesioner NEI-VFQ 25. 

 

5.2  Saran 

1. Dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menilai pengaruh faktor sosial 

ekonomi dan kondisi psikologis.  

2. Dilakukan pemeriksaan obyektif dari sensitivitas kontras, glare dan 

stereoaakuitas untuk melihat pengaruhnya terhadap kualitas hidup penderita 

glaukoma selain penurunan lapang pandang. 

3. Penggunaan performance-based test dapat dipertimbangkan dalam 

memberikan representasi yang lebih obyektif terkait dampak dari penurunan 

lapang pandang pada kegiatan sehari-hari penderita glaukoma 

4. Lokasi kelainan lapang pandang pada area tertentu mungkin dapat lebih 

mempengaruhi penurunan kualitas hidup dibandingkan area lainnya. Hal ini 

dapat menjadi subyek untuk diteliti pada penelitian selanjutnya.
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