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ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Tindakan bedah refraktif laser kornea semakin menjadi pilihan 
untuk mengoreksi kelainan refraksi. Femtosecond laser in situ keratomileusis (FS-
LASIK) membuat flap kornea dengan laser femtosecond  dan ablasi stroma dengan 
laser excimer. Small Incision Lenticule Extraction (SMILE) menjadi prosedur 
pilihan baru tanpa pembuatan flap. Semua tindakan tersebut akan mengubah 
kelengkungan kornea anterior dan dapat menginduksi higher-order aberrations 
(HOAs) yang mempengaruhi kualitas penglihatan. 
Tujuan : Untuk mengetahui perbandingan induksi root mean square (RMS) 
HOAs, koma, trefoil dan spherical aberration (SA) setelah tindakan FS-LASIK 
dan SMILE pada pasien miopia. 
Metode : Penelitian observasi analitik potong lintang dengan matching dari rekam 
medis 20 subjek dengan miopia dan astigmat miopia derajat rendah-sedang yang 
telah dilakukan FS-LASIK dan SMILE serta dilakukan pemeriksaan HOAs dengan 
wavefront aberrometry pada diameter 6 mm 1 bulan pascaoperasi. 
Hasil : Karakteristik preoperatif tidak berbeda bermakna antara FS-LASIK dan 
SMILE dengan rerata spherical equivalent (SE) -3,40 ± 1,491 dan -3,45 ± 1,349 
dan rerata RMS HOAs 0,37 ± 0,114 dan 0,36 ± 0,156. Pascaoperasi RMS HOAs 
meningkat signifikan yaitu 0,60±0,265 (p=0,016) pada FS-LASIK dan 0,06±0,144 
(p=0,001) pada SMILE. Perbandingan induksi RMS HOAs tidak berbeda 
signifikan pada FS-LASIK (0,23±0,250) dan SMILE (0,23±0,140), namun induksi 
koma didapatkan lebih tinggi pada SMILE (0,20±0,169; p=0,280) dan induksi SA 
lebih tinggi pada FS-LASIK (0,07±0,252, p=0,715). 
Simpulan : Tidak terdapat perbedaan induksi HOAs pada pasien yang telah 
dilakukan prosedur SMILE dibandingkan dengan prosedur FS-LASIK. 
Kata Kunci : miopia, higher-order aberrations,femtosecond LASIK, small incision 
lenticule extraction 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 
Introduction : Cornea laser vision correction is becoming a more popular option 
for managing refractive errors. Femtosecond assisted laser in situ keratomileusis 
(FS-LASIK) creates corneal flap with femtosecond laser while using excimer laser 
to ablate the stroma. Small Incision Lenticule Extraction (SMILE) has emerged as 
a new choice which technically  involves dissecting lenticule without flap creation. 
Both procedures changed the anterior corneal curvature and could induce higher-
order aberrations (HOAs) thus altering visual performance. 
Purpose : To compare HOAs  root mean square (RMS), coma, trefoil and spherical 
aberration (SA) after FS-LASIK dan SMILE in myopic patients. 
Methods : This was a nonrandomized matched comparison of 20 low to moderate 
myopic and myopic astigmatism subjects who underwent FS-LASIK and SMILE. 
Wavefront aberrometry in 6 mm diameter was done in 1 month postoperatively. 
Results : There were no significant differences in preoperative clinical 
charachteristics between FS-LASIK and SMILE with mean spherical equivalent 
(SE) were -3,40 ± 1,491 and -3,45 ± 1,349, mean HOAs RMS were 0,37 ± 0,114 
and 0,36 ± 0,156, respectively. Postoperative HOAs RMS was significantly higher 
both in FS-LASIK 0,60±0,265 (p=0,016) and SMILE 0,06±0,144 (p=0,001). 
Comparison of postoperative HOAs RMS was not statistically significant between 
FS-LASIK (0,23±0,250) and SMILE (0,23±0,140), but coma was higher after 
SMILE (0,20±0,169; p=0,280) and SA was elevated in FS-LASIK (0,07±0,252, 
p=0,715). 
Conclusion : There was no significant changes of  HOAs in FS-LASIK compared 
with SMILE in patients with low to moderate myopic and myopic astigmatism. 
Keywords : myopia, higher-order aberrations,femtosecond LASIK, small incision 
lenticule extraction 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Kelainan refraksi tidak terkoreksi merupakan penyebab utama gangguan 

penglihatan sedang-berat pada 216,6 juta orang di dunia pada tahun 2015. 

Universal Eye Health: the Global Action Plan 2014-2019 oleh World Health 

Organization (WHO) memiliki target mengurangi prevalensi gangguan penglihatan 

yang dapat dihindari sebesar 25% dari tahun 2010 hingga 2019. Prevalensi kelainan 

refraksi tidak terkoreksi di Indonesia adalah 21,6% pada semua kelompok umur 

dan merupakan penyebab nomor dua gangguan penglihatan sedang-berat setelah 

katarak. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas hidup. 

Terdapat pelbagai pilihan untuk mengoreksi kelainan refraksi, diantaranya adalah 

penggunaan kacamata, lensa kontak dan prosedur bedah refraktif. 1-3 

     Seiring dengan kemajuan teknologi, tindakan bedah refraktif semakin menjadi 

pilihan untuk mengatasi kelainan refraksi dengan melepaskan ketergantungan 

terhadap penggunaan kacamata dan lensa kontak. Prosedur laser in situ 

keratomileusis (LASIK) merupakan tindakan bedah refraktif laser kornea yang 

sering dilakukan untuk mengoreksi kelainan refraksi terutama pada kondisi miopia. 

Sejak diperkenalkan pada tahun 1990 hingga 2016, LASIK telah dilakukan lebih 

dari 40 juta kali di seluruh dunia. Prosedur ini dilakukan sebanyak 843.000 kali di 

Amerika Serikat pada tahun 2017, jumlah ini meningkat sebanyak 6,2% di tahun 

2018, sedangkan sejak tahun 2018 hingga 2019 LASIK telah dilakukan sebanyak 



	
	

2  

597 kali di Pusat LASIK Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Laser 

in situ keratomileusis (LASIK) banyak dipilih karena relatif aman, menghasilkan 

perbaikan visus yang cepat, ketidaknyamanan pascaoperasi yang minimal, serta 

memiliki ketepatan prediksi visus yang baik. 4-6 

     Prosedur LASIK memiliki dua langkah utama, yaitu pembuatan flap kornea  dan 

ablasi stroma kornea dengan laser excimer yang dapat menimbulkan komplikasi 

terkait flap baik yang terjadi intraoperasi maupun pascaoperasi sehingga akan 

menginduksi higher-order aberration (HOAs) dan dapat mengganggu kualitas 

penglihatan pascaoperasi. Pembuatan flap kornea pada prosedur LASIK dapat 

dilakukan dengan mikrokeratom atau menggunakan teknik laser femtosecond (FS-

LASIK). Small Incision Lenticule Extraction (SMILE) sejak tahun 2011 menjadi 

pilihan baru dalam prosedur bedah refraktif laser kornea dengan cara mengeluarkan 

stroma lenticule kornea yang sebelumnya dibentuk dengan laser femtosecond, dari 

sayatan yang diperkecil dan tanpa pembentukan flap sehingga akan mengurangi 

komplikasi pascaoperasi dan keluhan mata kering. Studi terbaru menunjukkan 

bahwa lebih sedikit komplikasi yang dialami setelah tindakan SMILE dibandingkan 

dengan FS-LASIK. 6,9-14 

     Prosedur bedah refraktif bertujuan meningkatkan tajam penglihatan dengan 

mengoreksi lower-order aberration (LOAs) tetapi dapat menurunkan kualitas 

penglihatan karena akan menginduksi HOAs meskipun didapatkan tajam 

penglihatan maksimal pascaoperasi. Penurunan kualitas penglihatan pascaoperasi 

bedah refraktif karena induksi aberasi okular akan menimbulkan keluhan sulit 

melihat pada malam hari atau suasana gelap yang disertai glare atau silau, 
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berkurangnya sensitivitas kontras dan melihat halo. Kepuasan pasien pascaoperasi 

bedah refraktif ditentukan oleh dua komponen yaitu, akurasi koreksi LOAs dan 

induksi HOAs minimal. Induksi HOAs yang meningkat dua kali lipat pascaoperasi 

akan menimbulkan keluhan subjektif pada lebih dari 40% pasien. Salah satu cara 

mengetahui kualitas penglihatan dari aberasi okular adalah dengan pemeriksaan 

HOAs menggunakan wavefront aberrometry dan sensitivitas kontras. Penilaian 

HOAs memberikan banyak informasi mengenai kualitas penglihatan pasien 

pascaoperasi bedah refraktif laser kornea dan penting untuk menilai kualitas metode 

bedah refraktif tersebut. 6,15-18 

      Higher-order aberration (HOAs) adalah bagian dari kelainan refraksi yang 

dimulai pada level ketiga polinomial Zernike, dan membentuk sebagian kecil dari 

aberasi okular di mana LOAs yaitu defokus dan astigmat membentuk sekitar 90% 

dari total aberasi gelombang. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas gambar retina 

dalam bentuk glare dan halo, serta tidak dapat dikoreksi dengan kacamata dan lensa 

kontak konvensional. Terjadinya HOAs setelah operasi bedah refraktif laser kornea 

diinduksi oleh berbagai faktor, seperti variasi ukuran pupil akibat fluktuasi 

akomodasi dan deteriorasi lapisan air mata karena perubahan kelengkungan 

anterior kornea; pengukuran yang tidak tepat dari posisi bola mata intraoperasi 

(misalignment atau siklotorsi); dan laju ablasi laser excimer. Beberapa penelitian 

telah membandingkan hasil klinis prosedur FS-LASIK dan SMILE, namun hingga 

saat ini penelitian yang membandingkan HOAs setelah dua  prosedur tersebut 

masih sedikit dan mempunyai hasil yang beragam. Penelitian oleh Sekundo dkk 

melaporkan terjadinya peningkatan root mean square (RMS) total pada SMILE, 
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sedangkan Wang dkk memaparkan bahwa peningkatan HOAs secara signifikan 

setelah prosedur FS-LASIK. Dalam hal sensitivitas kontras, Vestergaard dkk 

menunjukkan pemulihan tajam penglihatan pada satu hari setelah tindakan SMILE 

sedikit lebih lambat walaupun gangguan biomekanik kornea lebih kecil 

dibandingkan dengan LASIK, sehingga menyebabkan menurunnya sensitivitas 

kontras pada kelompok SMILE. Penelitian yang telah membandingkan induksi 

HOAs antara SMILE dan FS-LASIK diantaranya oleh Zhang dkk menemukan 

bahwa induksi RMS HOAs meningkat dan tidak terdapat perbedaan bermakna 

antara SMILE dan FS-LASIK. Namun penelitian oleh Lin dkk, Ganesh dan Liu dkk 

melaporkan peningkatan induksi HOAs pada SMILE  lebih rendah jika 

dibandingkan dengan FS-LASIK pada 1 dan 3 bulan pascaoperasi. 7,15,19-27 

     Penelitian mengenai perbandingan HOAs antarprosedur bedah refraktif laser 

kornea belum pernah dilakukan di Indonesia khususnya di Pusat Mata Nasional 

Rumah Sakit Mata Cicendo. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin 

meneliti perbandingan HOAs pada pasien miopia dan astigmat miopia setelah 

dilakukan tindakan FS-LASIK dan SMILE. 

     Oleh karena itu disusunlah tema sentral sebagai berikut : 
     Penurunan kualitas penglihatan setelah tindakan LASIK dan SMILE dapat 
terjadi meskipun pascaoperasi didapatkan tajam penglihatan maksimal. Penelitian 
sebelumnya menunjukkan kualitas penglihatan setelah tindakan SMILE lebih baik 
bila dibandingkan dengan FS-LASIK. Salah satu cara untuk menilai kualitas 
penglihatan adalah dengan pemeriksaan HOAs. Higher-order aberrations adalah 
bagian dari kelainan refraksi dan merupakan distorsi gelombang cahaya yang dapat 
menurunkan kualitas gambar retina. Salah satu faktor yang menyebabkan 
timbulnya HOAs adalah deteriorasi lapisan air mata akibat perubahan permukaan 
anterior kornea, ketidaktepatan posisi bola mata intraoperasi dan ablasi dari laser 
excimer saat tindakan bedah refraktif. Oleh karena itu penulis ingin meneliti apakah 
induksi HOAs lebih minimal setelah tindakan SMILE dibandingkan dengan FS-
LASIK. 
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1.2 Rumusan Masalah 

     Apakah induksi HOAs pada pasien yang telah dilakukan tindakan SMILE lebih 

minimal dibandingkan dengan FS-LASIK ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Membandingkan HOAs antara pasien yang telah dilakukan tindakan FS-LASIK 

dan tindakan SMILE. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Ilmiah 

     Penelitian ini diharapkan menjadi bukti ilmiah dalam perkembangan Ilmu 

Kesehatan Mata, khususnya dalam bidang bedah refraktif mengenai perbandingan 

induksi HOAs pada pasien yang telah dilakukan tindakan FS-LASIK dibandingkan 

dengan setelah dilakukan tindakan SMILE. 

 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi edukasi bagi pasien dan 

pertimbangan bagi operator bedah yang akan memilih prosedur bedah refraktif 

untuk mengoreksi kelainan refraksi dengan meminimalkan induksi HOAs yang 

dapat terjadi pascaoperasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, PREMIS DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Anatomi dan Fisiologi Kornea 

     Kornea adalah jaringan transparan avaskular dengan permukaan anterior 

berbentuk convex dan asferis, yang memiliki ketebalan sentral 0,5 mm dan 

bertambah tebal di bagian perifer yaitu 1,0 mm. Kornea memiliki diameter 

horizontal 11 – 12 mm dan diameter vertikal 10 – 11 mm. Rerata kurvatura kornea 

di bagian sentral adalah 7,8 mm dengan radius kurvatura anterior 7,7 mm 

sedangkan kurvatura posterior sebesar 6,9 mm. Properti optik yang dimiliki kornea 

ditentukan oleh transparansi, regularitas permukaan, dan indeks refraksinya. 

Kornea memiliki kekuatan refraksi sebesar 43,25 D yaitu sebesar 74% dari 

kekuatan refraksi total mata normal 58,60 D dan indeks refraksi sebesar 1,376. 28,29 

     Kornea tersusun dari 5 lapisan, yaitu epitel, membran Bowman, stroma, 

membrane descemet, dan endotel. Epitel kornea terdiri dari 5-6 lapis sel yaitu 1-2 

lapis sel superfisial, 2-3 lapis sel sayap, dan 1 lapis sel basal. Epitel kornea memiliki 

ketebalan 50 μm yang merupakan 5% dari total ketebalan kornea. Pada daerah 

limbus, epitel kornea terdiri dari 10 lapis sel. Sel epitel terdiri dari kolagen tipe IV 

dan laminin. Lapisan epitel kornea mempunyai peranan terhadap kekuatan refraksi 

kornea. Bentuk lapisan epitel kornea bertanggung jawab terhadap astigmat sebesar 

0,40 D. Proses diferensiasi sel epitel kornea terjadi sekitar 7 – 14 hari. Hanya sel 
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basal dari epitel kornea yang dapat berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel 

superfisial, kemudian bermigrasi secara sentripetal menuju ke permukaan kornea. 

Membran Bowman berada di bawah membran basal epitel, dengan ketebalan 12 

μm, tidak mempunyai daya regenerasi jika setelah trauma, dan terdiri dari serabut 

kolagen tipe I dan III yang disintesis dari keratosit pada stroma kornea, namun 

mempunyai ketebalan fibril lebih kecil dari fibril kolagen pada stroma. Stroma 

memiliki ketebalan sentral 478 – 500 μm, pada bagian 1/3 anterior memiliki tensile 

strength lebih kuat dan densitas keratosit yang lebih tinggi, merupakan lapisan 

kornea paling tebal yang membentuk 90% total ketebalan kornea yaitu sekitar 534 

– 575 μm. Bagian stroma terdiri dari matriks ekstraseluler yang terbentuk dari 

kolagen fibril dan proteoglikan yang tersusun paralel dengan permukaan kornea. 

Kolagen stroma terdiri dari kolagen tipe I, III, V, dan VI. Diameter dan jarak antara 

fibril tersebut dalam stroma kornea relatif homogen dan kurang dari setengah 

panjang gelombang cahaya (400 – 700 nm). Susunan anatomi ini dianggap 

bertanggung jawab atas arah hamburan cahaya yang melewati kornea. 11,28,29 

     Membran descemet berada di bawah lapisan stroma dengan ketebalan 10 μm 

yang terbentuk dari fibril kolagen tipe IV, VIII, laminin dan fibronektin dalam pola 

heksagonal. Endotel kornea tersusun dari lapisan tunggal sel pipih poligonal setebal 

5 μm yang diselingi oleh membran plasma. Sitoplasma sel mengandung 

mitokondria, retikulum endoplasma dan badan golgi. Endotel berfungsi sebagai 

sintesis dan transpor cairan serta mengontrol hidrasi kornea dalam fungsi barier 

atau untuk mekanisme transpor aktif. 28,29 
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Gambar 2.1  Anatomi lapisan kornea. Susunan histologis lapisan kornea 
menunjukkan (1) epitel, (2) membran Bowman, (3) stroma, (4) 
membran descemet, dan (5) endotel 

    Dikutip dari: Mannis MJ, Holland EJ 29 

 
 
      Kornea mendapatkan nutrisi dari difusi oksigen air mata serta difusi glukosa 

dari humor akuos. Pada bagian perifer kornea, suplai oksigen berasal dari sirkulasi 

limbal. Kornea adalah salah satu jaringan yang memiliki persarafan padat berasal 

dari divisi pertama saraf trigeminal. Serabut saraf siliar berjalan mendekati limbus 

ke stroma anterior berjalan secara radial ke arah dalam dari perifer menuju kornea 

sentral untuk kemudian menembus membran Bowman di bagian perifer, parasentral 

dan sentral seperti Gambar 2.2, dan membentuk anyaman saraf subbasal yang 

bercabang secara vertikal dan horizontal di antara membran Bowman dan sel basal 

epitel kornea.16, 28-30 
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Gambar 2.2   Skema perbandingan anyaman persarafan kornea 
 Dikutip dari: Sekundo W, dkk 16 

 
 
 
      Proses penyembuhan luka kornea setelah prosedur bedah refraktif merupakan 

proses yang kompleks dan faktor penentu keberhasilan tindakan bedah refraktif. 

Reaksi penyembuhan luka dari pembuatan flap dengan laser femtosecond pada 

prosedur pada FS-LASIK terutama terjadi pada tepi flap kornea karena kerusakan 

epitel dan membran basal pada area tersebut akan menginduksi sitokin interleukin-

1alpha (IL-1α) yang memicu apoptosis keratosit pada epitel. Paparan sinar laser 

excimer pada stroma kornea anterior akan menyebabkan nekrosis keratosit yang 

kemudian akan menginduksi sitokin  transforming growth factor-beta (TGF-β) dan 

platelet-derived growth factor (PDGF) untuk memicu diferensiasi keratosit 

menjadi miofibroblas yang dimulai dalam 3 jam pertama dan berlangsung selama 

24 jam hingga 1 minggu setelah perlukaan. Proses pembentukan kolagen dan 

matriks ekstraseluler baru ini akan berhenti setelah 1 bulan, namun deposisi kolagen 

tersebut akan tampak pada pemeriksaan confocal microscopy hingga 3 – 6 bulan. 

6,31-33 

     Proses penyembuhan luka kornea setelah prosedur SMILE berbeda dengan FS-

LASIK walaupun melibatkan mediator-mediator inflamasi yang serupa. 
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Diperlukan 2 potongan dengan laser femtosecond untuk pembentukan permukaan 

anterior dan posterior lenticule pada stroma pada prosedur SMILE. Dua potongan 

tersebut tidak identik satu sama lain sehingga menyebabkan keterlambatan reaksi 

penyembuhan luka pada SMILE bila dibandingkan dengan FS-LASIK. Efek 

photodisruption untuk diseksi intrastroma oleh laser femtosecond tidak meluas ke 

jaringan sekitar sehingga pengeluaran sitokin inflamasi menjadi minimal. Keratosit 

yang teraktivasi akan mengekspresikan fibronektin dalam 24 jam setelah perlukaan. 

Proses penyembuhan luka pada SMILE selesai setelah 2 minggu. 16,31,34,35 

 

2.1.2 Laser in situ Keratomileusis (LASIK) 

     Laser in situ keratomileusis (LASIK) merupakan sebuah teknik bedah refraktif 

dengan pembuatan flap kornea dan mengaplikasikan laser excimer pada stroma 

kornea. Keratomileusis berasal dari bahasa Yunani untuk prosedur bedah yang 

memodifikasi kekuatan refraksi kornea untuk mengatasi kelainan refraksi dengan 

mengubah kelengkungan kornea. Prosedur ini diperkenalkan pada tahun 1990, 

namun sejarah bedah refraktif modern pertama kali dimulai pada pada tahun 1958 

ketika Jose Ignacio Barraquer melakukan diseksi lamellar sampai ke bagian stroma 

kornea kemudian memotong stromal bed dengan tujuan menciptakan refractive cut. 

Diseksi kornea tersebut dilakukan dengan pisau paufique, selanjutnya kornea 

dibekukan serta digunakan cryolathe. Selanjutnya di tahun 1962, Barraquer 

menggunakan mikrokeratom yang lebih akurat serta menemukan cincin penghisap 

untuk menjaga tekanan intraokular tetap stabil selama diseksi kornea. 6,19,36,37 

     Ruiz dan Rowsey menggunakan teknik pengambilan lenticule dari stromal bed 

dengan mikrokeratom pada tahun 1980. Mikrokeratom diiriskan dua kali pada 
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kornea, pertama untuk pembuatan corneal cap, dan kedua untuk mengambil 

lenticule dari stroma. Teknik tersebut memberikan hasil akhir yang kurang optimal 

karena terjadi perubahan status refraksi yang tidak dapat diprediksi dan astigmat 

ireguler pascaoperasi, sehingga Ruiz mengembangkan mikrokeratom otomatis dan 

melaporkan perubahan refraksi akibat reseksi stroma dapat diubah dengan variasi 

diameter dan kedalaman sayatan pada kornea. 36,37 

     Trokel dan Srivinivasan di tahun 1983 mengaplikasikan laser excimer pada 

kornea untuk mengoreksi kelainan refraksi. Keberhasilan aplikasi laser tersebut 

dalam bentuk photorefractive keratectomy (PRK) pada tahun 1988 dilakukan oleh 

McDonald dan Kaufman. Laser excimer bertujuan mengablasi jaringan kornea 

dengan akurasi submikron, laser ini juga tidak merusak jaringan kornea selama 

proses refractive reshaping serta zona optik yang dihasilkan cukup besar. Prosedur 

ini memiliki beberapa kekurangan diantaranya rasa nyeri akibat pengikisan epitel 

kornea, pemulihan tajam penglihatan yang lama, terjadinya kekeruhan kornea 

pascaoperasi serta dapat terjadi regresi kelainan refraksi. 36,37 

     Pallikaris dan Burratto pada tahun 1990 membuat perkembangan besar dengan 

menggabungkan konsep automated lamellar keratoplasty (ALK) dengan laser 

excimer dan mengenalkan teknik yang kemudian dikenal sebagai laser in situ 

keratomileusis (LASIK) dengan memperkenalkan teknik hinge untuk LASIK. 

Pembuatan flap dengan mikrokeratom mekanik pada prosedur LASIK terkait 

komplikasi pascaoperasi dan membuat flap berbentuk meniskus yang lebih tebal 

sehingga meningkatkan risiko terjadinya ektasia kornea.  Teknik pembuatan flap 

LASIK terus berkembang sampai ditemukannya laser femtosecond pada tahun 
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2000. Laser femtosecond menggunakan prinsip laser inframerah dengan panjang 

gelombang 1053 nm. Pembuatan flap LASIK dengan teknik laser tersebut akan 

menghasilkan flap kornea berbentuk planar dengan ketebalan yang lebih akurat dan 

terprediksi sehingga dapat mengurangi komplikasi terkait flap. Namun teknik 

bedah refraktif ini masih membutuhkan lebih banyak ablasi laser excimer pada 

stromal bed yang mengakibatkan kornea menjadi lebih oblate, sehingga akan 

menginduksi HOAs pascaoperasi. 36,38 

 

2.1.2.1  Prosedur LASIK 

     Prosedur LASIK meliputi beberapa tahap diantaranya adalah persiapan 

preoperatif, pemrogaman laser, pembuatan flap, fotoablasi dan reposisi flap. 

Setelah persiapan preoperasi seperti penetesan anestesi topikal, tindakan antiseptik 

dan penandaan pararadial kornea dilakukan,  langkah selanjutnya pada prosedur 

bedah refraktif ini adalah memasukkan nilai terapi yang telah disesuaikan dengan 

tujuan akhir refraksi ke dalam program laser excimer. Ukuran zona ablasi 

ditentukan oleh besarnya status refraksi pasien, sisa stromal bed, serta diameter 

pupil. 19,36 

     Langkah selanjutnya adalah dengan pembuatan flap dengan mikrokeratom 

mekanik dengan ketebalan 120-140 µm yang memiliki engsel di sebelah nasal, atau 

menggunakan laser femtosecond dengan ketebalan 110-120 µm dengan posisi 

engsel di superior. Diameter flap kornea yang dibuat antara 7,0 – 9,0 mm. Tekanan 

intraokular berperan penting saat pembuatan flap, sehingga dibutuhkan alat 

penghisap untuk mempertahankan tekanan intraokular tetap stabil agar tidak 
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mempengaruhi kualitas flap yang akan dibuat. Prosedur LASIK dengan laser 

femtosecond (FS-LASIK) membutuhkan dua mesin, mesin pertama untuk 

pembuatan flap kemudian pasien berpindah tempat ke mesin kedua untuk dilakukan 

fotoablasi dengan laser excimer. Saat ini terdapat berbagai jenis mesin laser 

femtosecond dengan karakteristik berbeda, namun mesin laser femtosecond yang 

terdapat di PMN RS Mata Cicendo adalah VisuMax Carl Zeiss Meditec AG dengan 

pulse rate 500 kHz, pulse duration 400 fs dan spot size 1 µm. 6,19,36,37 

     Teori dasar penggunaan laser femtosecond untuk pembuatan flap adalah akibat 

photodisruption yang ditimbulkan pada jaringan sehingga menciptakan 

microseparation dengan terbentuknya gelembung-gelembung kavitasi kecil di 

tingkat intrastromal, selanjutnya laser difokuskan pada satu bidang sehingga 

terbentuk bidang diseksi lamelar. Pola spiral dari pulsasi laser femtosecond pada 

permukaan anterior kornea menjadikan morfologi flap yang dibentuk akan 

mengikuti kelengkungan kornea sehingga menghasilkan flap kornea berbentuk 

planar dengan ketebalan seragam dan bagian posterior flap yang lebih regular 

dibandingkan pembuatan flap dengan mikrokeratom seperti Gambar 2.3 (2 A-D). 

Sistem laser femtosecond pada mesin VisuMax juga mempunyai pengaturan laser 

energi rendah dan pulse duration yang pendek sehingga dapat mengurangi induksi 

inflamasi dan kematian keratosit, dengan demikian prosedur ini memiliki beberapa 

keuntungan seperti berkurangnya komplikasi terkait flap dan meminimalkan 

induksi HOAs setelah prosedur FS-LASIK. 16,36,39 

     Fotoablasi dengan laser excimer yang difokuskan ke stromal bed kemudian 

dilakukan dengan sistem iris tracking dan dimulai setelah sentrasi baik dan mata 
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pasien terfiksasi pada cahaya. Berbeda dengan prinsip laser femtosecond yang 

menggunakan laser inframerah, laser excimer menghasilkan sinar ultraviolet 

Argon-Fluoride (ArF) yang mempunyai panjang gelombang 193 nm untuk 

manipulasi optik. Jenis laser excimer yang tersedia di PMN RS Mata Cicendo 

adalah VISX STAR S4 IR®  dengan active track tiga dimensi dan memiliki sistem 

eye tracking berbasis video. VISX STAR S4 IR® menggunakan profil top-hat beam 

dengan teknologi variable spot scanning (VSS) yang mempunyai spot size 

pemindaian antara 0,65 – 6,5 mm dengan kisaran rate 6 – 20 Hz. Prinsip kerja laser 

excimer ArF 193 nm adalah melalui proses photodecomposition. Hal ini berbeda 

dengan proses ablasi dengan konsep photothermal, dimana ArF akan mengablasi 

jaringan dengan energi yang lebih rendah sehingga menghasilkan efek panas yang 

minimal, dan mengurangi efek koagulasi jaringan di sekitarnya. Laser excimer ArF 

bekerja pada kedalaman ablasi sekitar 0,30 μm pada setiap pulse. 18,36,37 

                     
        (1)        (2) 

Gambar 2.3  (1) Pembuatan flap dan hinge pada FS-LASIK. 
       (2 A) Morfologi flap dengan mikrokeratom. 
       (2 B-D) Morfologi flap dengan laser femtosecond. 
        Dikutip dari: Buratto L dkk, Feder RS dkk 36,37 
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     Presisi dan akurasi proses fotoablasi yang diperlukan untuk dapat meminimalisir 

HOAs dinyatakan dengan distortion/correction ratio (DCR) optimal dengan nilai 

cut-off 0,50 yang artinya proses fotoablasi yang dilakukan telah mengurangi 

setengah dari total root mean square (RMS). Presisi dan akurasi fotoablasi 

tergantung dari parameter laser excimer yang digunakan antara lain spot size, spot 

shape, dan spot rate. Spot size laser 2 mm hanya mengoreksi HOAs level kedua 

polinomial Zernike, spot size 1 mm dapat mengoreksi HOAs hingga level kelima, 

sedangkan spot size ≤ 0,6 mm dapat mengoreksi hingga level kedelapan polynomial 

Zernike. Higher-order aberration (HOAs) di atas level keempat kurang signifikan 

untuk kualitas penglihatan sehingga spot size 1 mm pada laser excimer dianggap 

ideal untuk meminimalisir HOAs pascaoperasi. 15,36,37 

     Mesin laser excimer yang ada saat ini mempunyai dua macam profil spot shape 

yaitu, Gaussian beam dan top-hat beam. Profil Gaussian beam dianggap sebagai 

spot shape yang paling diinginkan karena memungkinkan menghasilkan profil zona 

ablasi yang seragam sehingga menghasilkan permukaan stromal bed yang lebih 

halus. Sedangkan untuk profil top-hat beam yang dikombinasi dengan teknologi 

VSS yang terdapat pada VISX STAR S4 IR® akan menghasilkan pola yang 

berbeda-beda dengan tepi yang curam pada zona ablasi di permukaan stromal bed, 

seperti ilustrasi pada Gambar 2.4 (B). 18 

     Diameter keseluruhan zona ablasi yang dibuat sebesar 8,0 mm. Setelah proses 

fotoablasi lengkap, dilakukan irigasi dengan cairan balanced saline solution (BSS) 

untuk membersihkan debris yang tersisa kemudian flap direposisi kembali. 
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Dehidrasi fisiologis stroma oleh pompa endotel akan membuat flap kembali ke 

posisi semula. 36,37 

 

 
(A) 

 

 
(B) 

 
Gambar 2.4  (A) Perbandingan kemampuan mengoreksi HOAs berdasarkan spot 

size dan spot shape, (B) Perbandingan 2 profil spot shape terhadap 
zona ablasi stromal bed 

                          Dikutip dari: Krueger R dkk 18 
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2.1.3 Small Incision Lenticule Extraction (SMILE) 

     Sejak laser femtosecond pertama kali diperkenalkan ke dalam tindakan bedah 

refraktif, tujuan utama tindakan bedah refraktif laser kornea adalah untuk membuat 

lenticule intrastromal tanpa perlu melakukan fotoablasi oleh laser excimer. 

Refractive lenticule extraction (ReLEx) pertama kali dikenalkan pada tahun 1996 

menggunakan laser picosecond untuk menghasilkan lenticule intrastromal yang 

kemudian diambil secara manual dengan mengangkat flap kornea, namun diseksi 

manual tersebut menjadikan permukaan kornea ireguler. Pada tahun 2007, setelah 

peralihan ke laser femtosecond VisuMax (Carl Zeiss Meditec, Jena, Jerman) yang 

lebih akurat, metode pengambilan lenticule intrastromal diperkenalkan kembali 

dalam prosedur yang disebut Femtosecond Lenticule Extraction (FLEx). 6,16,38,40 

     Setelah keberhasilan implementasi FLEx, prosedur baru yang disebut Small 

Incision Lenticule Extracation (SMILE) dikembangkan pada tahun 2011. Prosedur 

ini melibatkan pemisahan permukaan anterior dan posterior lenticule menggunakan 

laser femtosecond, dengan masih menyisakan sekitar 100 – 140  µm ketebalan 

stroma anterior, dan kemudian melalui sayatan kecil 2-3 mm lenticule tersebut 

dipisahkan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk membuat flap. Setelah Food 

and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat menyetujui penggunaan laser 

femtosecond untuk prosedur SMILE pada tahun 2016, tindakan bedah refraktif laser 

kornea tersebut sekarang mulai populer setelah hasil dari satu penelitian prospektif 

menunjukkan bahwa dengan prosedur tersebut memiliki efikasi, prediktabilitas, 

stabilitas, dan keamanan yang tinggi dengan lebih rendahnya risiko sindroma mata 
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kering pascaoperasi dan induksi HOA minimal yang akan berpengaruh terhadap 

kualitas tajam penglihatan. 14,16,38 

 

2.1.3.1  Prosedur SMILE 

     Langkah pertama dari prosedur SMILE setelah operator memastikan sentrasi 

dari posisi refleks kornea terhadap bagian tengah pupil baik, bagian bawah dari 

lenticule intrastromal seperti yang tampak pada Gambar 2.5 (1) dibuat terlebih 

dahulu menggunakan arah out-to-in diikuti dengan pembuatan bagian atas/ cap dari 

lenticule dengan menggunakan in-to-out seperti pada Gambar 2.5 (3), dan 

dilakukan small incision pada kornea sepanjang 2–3 mm pada bagian 

superotemporal untuk mata kanan dan bagian superonasal pada mata kiri, yang 

menghubungkan cap dengan permukaan kornea, serta kemudian memisahkan 

bagian cap terlebih dahulu, untuk kemudian dilakukan ekstraksi lenticule secara 

manual dengan microforceps. Parameter penting yang perlu diperhatikan oleh 

operator sebelum tindakan adalah ketebalan dan diameter cap, koreksi refraksi, 

zona optik, dan ketebalan minimum lenticule. 16,40 
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Gambar 2.5 Arsitektur luka pada prosedur SMILE 
             (1) Potongan bawah lenticule  
             (2) Lenticule side cut 
             (3) Potongan atas lenticule (cap cut) 
             (4) Small incision 2 – 3 mm 
              Dikutip dari: Reinstein DZ dkk 40 

 
 

 

Keterbatasan prosedur SMILE bila dibandingkan dengan FS-LASIK adalah pada 

prosedur SMILE dilakukan pembuatan dua potongan stroma kornea yaitu saat 

pembentukan permukaan anterior dan posterior lenticule dengan laser femtosecond, 

sedangkan pada prosedur FS-LASIK hanya dilakukan satu bagian pemotongan dari 

epitel kornea. Dua potongan stroma oleh laser femtosecond yang tidak serupa ini 

akan mempengaruhi kelengkungan anterior kornea dan menyebabkan proses 

penyembuhan luka kornea yang lebih lama sehingga mengakibatkan penurunan 

tajam penglihatan dan sensitivitas kontras pada satu hari pascaoperasi, namun hasil 

follow-up jangka panjang menunjukkan hasil akhir yang sebanding dengan FS-

LASIK. 31,41,42 
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Gambar 2.6  Skema ilustrasi dua potongan luka pada prosedur SMILE (A) dan 
satu potongan luka pada flap LASIK (B) dengan laser femtosecond 

   Dikutip dari: Marino GK dkk 31 

 
 
 
2.1.4 Komplikasi LASIK dan SMILE 

     Komplikasi prosedur bedah refraktif kornea dalam hal ini FS-LASIK dan 

SMILE dapat dikelompokkan menjadi komplikasi intraoperasi, pascaoperasi dan 

komplikasi terkait status refraksi. Komplikasi intraoperasi paling sering disebabkan 

oleh pembuatan flap, diantara adalah button hole, free flap dan decentered flap, 

dengan angka kejadian beragam yaitu sebesar 0,26 – 6% pada prosedur LASIK 

dengan mikrokeratom, dan dilaporkan lebih jarang terjadi pada prosedur FS-

LASIK. Komplikasi yang dapat terjadi pascaoperasi adalah pergeseran flap, diffuse 

lamellar keratitis, striae, epithelial ingrowth, ektasia kornea dengan angka kejadian 

yang bervariasi antara 1 – 4%. Komplikasi pascaoperasi bedah refraktif laser kornea 

yang terkait dengan kepuasan pasien adalah sindroma mata kering serta 

meningkatnya HOAs yang sering menimbulkan keluhan subjektif pada lebih dari 

40% pasien, yaitu berupa keluhan glare, halo, starburst terutama saat malam hari. 

Sekresi air mata diatur oleh saraf aferen trigeminal pada kornea. Sindroma mata 

kering disebabkan anyaman saraf subbasal di bagian parasentral dan sentral akan 

terpotong seluas diameter flap saat prosedur pembuatan flap pada FS-LASIK, 

sedangkan proses fotoablasi selanjutnya  akan merusak serabut saraf pada stroma 



	
	

21  

anterior. Selain hal tersebut terdapat juga komplikasi terkait status refraksi seperti 

undercorrection, overcorrection dan regression. 6,37,43 

     Diameter lenticule stroma pada prosedur SMILE 30% lebih kecil dari diameter 

flap kornea pada FS-LASIK, serta 40% anyaman saraf subbasal tidak mengalami 

kerusakan karena pada prosedur SMILE tidak terdapat proses pembuatan flap dan 

fotoablasi sehingga komplikasi sindroma mata kering pada prosedur ini lebih kecil. 

Penelitian pada populasi besar sebanyak 1800 mata oleh Ivarsen dkk dan 

didapatkan komplikasi yang terjadi meliputi abrasi epitel, robekan pada tempat 

small incision, kesulitan ekstraksi lenticule, robeknya cap, suction loss, dan 

iregularitas kornea pascaoperasi yang menimbulkan penurunan tajam penglihatan 

dan munculnya keluhan ghost image. 16,44,45 
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Gambar 2.7   (A) Penglihatan malam normal, (B) Glare, (C) Halo, (D) Starburst, 
(E) Ghost image, (F) Penurunan sensitivitas kontras 

        Dikutip dari: Krueger R dkk 18 

      

2.1.5 Higher-order Aberrations (HOAs) 

     Tujuan dari tindakan bedah refraktif adalah untuk mengurangi ketergantungan 

pada lensa kacamata. Dalam prosedur bedah refraktif laser kornea, hal tersebut 

dicapai dengan mengubah bentuk kornea untuk mengoreksi kelainan refraksi pada 

mata. Kelainan refraksi defokus dan astigmat merupakan komponen low-order 

aberration (LOA) yang dapat diukur dan dikoreksi. Tindakan laser bedah refraktif 

kornea ini dirancang untuk meningkatkan tajam penglihatan akhir pascaoperasi, 

namun sering didapatkan penurunan kualitas penglihatan dan timbul gejala visual 

yang mengganggu seperti glare, halo, starburst, dan penurunan sensitivitas kontras 

yang tidak dapat dikoreksi dengan kacamata atau lensa kontak. Gejala-gejala ini 

dikaitkan dengan induksi higher-order aberrations (HOAs) pascaoperasi. 15,19 

     Higher-order aberrations (HOAs) merupakan distorsi gelombang cahaya ketika 

melewati lapisan air mata dan media refraksi yang ireguler, dan membentuk kurang 

dari 10% total aberasi okular, namun tidak dapat dikoreksi dengan metode 

konvensional. Higher-order aberrations (HOAs) menimbulkan keluhan glare, 

halo, starburst, dan berkurangnya sensitivitas kontras terutama saat malam hari. 
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Perlu diketahui terlebih dulu mengenai keterbatasan fundamental dari upaya 

peningkatan kualitas tajam penglihatan untuk memahami manfaat yang didapatkan 

ketika mengoreksi HOAs. Keterbatasan untuk meningkatkan detail tajam 

penglihatan terdapat pada komponen optik, komponen mosaik sel fotoreseptor 

retina, dan komponen neural. 15,19 

     Dari komponen optik, terdapat 3 hal yang membatasi terbentuknya gambaran 

detail pada retina yaitu, difraksi, aberasi, dan light scattering. Keterbatasan detail 

yang disebabkan oleh difraksi bersifat tidak terhindarkan, dan scattering tidak 

signifikan secara visual pada populasi usia dewasa muda. Untuk mengetahui 

manfaat mengoreksi aberasi okular, perlu diketahui terlebih dulu mengenai Point 

Spread Function (PSF) dan Modulation Transfer Function (MTF). Point Spread 

Function (PSF) adalah intensitas distribusi bayangan yang dibentuk dari satu titik 

sumber oleh sistem optik, mempunyai nilai 0,5 derajat pada ukuran pupil 5 mm, 

seperti yang tampak pada Gambar 2.8. Ukuran pupil yang lebar mengganggu depth 

of field dan menyebabkan iluminasi berlebih akan diterima retina, sehingga manfaat 

mengkoreksi aberasi okular paling terlihat pada kondisi ukuran pupil dengan 

diameter lebih dari 5 mm. Modulation Transfer Function (MTF) adalah 

kemampuan suatu sistem optik untuk meneruskan variasi detail dari objek ke 

bayangan yang terbentuk, mempunyai nilai maksimal 1 dan semakin mendekati 0 

bila detail objek sedikit diteruskan. 18,46 
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Gambar 2.8  Point Spread Function (PSF) pada berbagai diameter pupil.  
                             Semakin besar diameter pupil, aberasi semakin besar, dan  
            PSF semakin luas. 
            Dikutip dari: Krueger R dkk 18 

      
      

     Gambar 2.9 menunjukkan MTF dari mata yang hanya mengalamai difraksi dan 

dengan aberasi okular terkoreksi. Terlihat bahwa MTF meluas ke frekuensi spasial 

yang lebih tinggi pada pupil ukuran 3 mm dan 7,3 mm. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan yang cukup besar dalam detail gambar yang dibentuk di retina 

yang dapat dicapai oleh mata dengan mengoreksi HOAs. Namun yang perlu diingat 

adalah terdapat limitasi dari komponen mosaik sel fotoreseptor yang disebut 

Nyquist limit. Modulation Transfer Function (MTF) merupakan kontribusi dari 

komponen optik untuk fungsi sensitivitas kontras. Pemeriksaan sensitivitas kontras 

dengan sine-wave gratings dapat digunakan untuk menggambarkan respon visual 

selain dari sistem optik juga dari sistem mosaik sel fotoreseptor dan sistem neural, 

sehingga dapat memberikan karakterisasi yang lebih kaya mengenai seberapa baik 

kinerja setiap komponen dari sistem  visual. 18 

     Penelitian Applegate dkk memaparkan bahwa dengan mengoreksi aberasi 

okular, maka MTF dan fungsi sensitivitas kontras akan meningkat. Wavefront 
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analysis adalah metode yang digunakan untuk mengukur aberasi okular yang 

dilakukan menggunakan perangkat berbasis pada wavefront sensor Hartmann-

Shack seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.10. Perangkat tersebut 

menggunakan sinar laser berdaya rendah yang difokuskan pada retina dan 

menganalisis pantulan cahaya yang direfleksikannya. Dalam sistem optik yang 

sempurna, sinar yang diteruskan keluar akan berjalan paralel dan mempunyai titik 

fokus pada satu bidang. Tingkat penyimpangan setiap gambar dari titik fokus yang 

diharapkan dari sebuah sistem optik disebut dengan wavefront error/ aberration. 

6,18 

 
   (A)     (B) 

Gambar 2.9 MTF meningkat setelah aberasi okular terkoreksi 
    Dikutip dari: Krueger R dkk 18 

  

     Wavefront error dihitung dan dipecah menjadi komponen visual dan matematis 

sehingga menggambarkan elemen-elemen geometrik berbeda dari seluruh aberasi 

sistem optik. Komponen-komponen ini paling sering dinyatakan sebagai 

polinomial Zernike yang mencakup LOAs dan HOAs. Low-order aberrations 

(LOAs) meliputi defokus positif (miopia), defokus negatif (hiperopia), dan astigmat 

reguler. Higher-order aberrations (HOAs) dimulai pada level ketiga polinomial 
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Zernike, namun hanya  level ketiga dan keempat yang signifikan untuk kualitas 

penglihatan. Level ketiga HOAs dalah koma (Z3 -1, Z3 1, Z5 -1, dan Z5 1) dan trefoil 

(Z3 -3, Z3 3, Z5 -5, dan Z5 3), sedangkan level keempat HOAs adalah aberasi sferis 

(Z4 0 dan Z6 0). 15,18,19 

 

Gambar 2.10  Prinsip wavefront analysis dengan Hartmann-Shack 
    Dikutip dari: Vinas M 47 

 

     Profil fotoablasi dengan metode wavefront-guided pertama kali diperkenalkan 

sekitar tahun 2000, dimaksudkan untuk mengurangi pembentukan HOAs 

pascaoperasi dengan melakukan analisis untuk mengkompensasi perubahan 

remodelling biomekanik kornea pascaoperasi. Model fotoablasi untuk miopia akan 

menginduksi aberasi sferis positif karena bekerja dengan meratakan zona optik di 

sentral, namun akan menjadikan daerah di pinggir zona optik menjadi lebih curam, 

sehingga menjadikan bentuk anterior kornea menjadi oblate. Dengan metode 

wavefront-guided, mekanisme fotoablasi kompensasi dilakukan dari informasi 

wavefront error yang diperoleh dari data pada wavefront sensor yang ditransfer ke 
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mesin laser untuk menciptakan model fotoablasi yang juga bekerja pada pinggir 

zona optik sehingga akan mengurangi induksi aberasi sferis positif. 6,18 

 

Gambar 2.11 Wavefront abberation 
                Dikutip dari: Krueger R dkk 18 

 
 
     Aberasi koma terjadi ketika satu berkas sinar off-axis dari satu tepi pupil 

difokuskan sebelum berkas sinar lain yang datang dari tepi yang berlawanan. 

Aberasi ini memiliki efek smearing sehingga gambar tampak memiliki ekor seperti 

komet. Aberasi trefoil, memiliki efek yang lebih kecil pada kualitas gambar dari 

aberasi koma. Aberasi sferis adalah aberasi level keempat yang terjadi ketika sinar 

dari pupil perifer terfokus di depan fokus sinar dari pupil bagian sentral. Aberasi 

sferis menghasilkan halo di sekitar sumber cahaya titik dan penurunan sensitivitas 

kontras. Aberasi tingkat rendah dan aberasi di atas level keempat lainnya dianggap 

relatif kurang signifikan secara visual. Permukaan anterior kornea dan lapisan film 

air mata menyumbang proporsi terbesar dari total aberasi okular, namun pada 

populasi normal terjadi mekanisme kompensasi aberasi yang seimbang oleh 

permukaan posterior kornea dan lensa kristalina. 15,48,49 

     Besaran total aberasi okular diukur sebagai root mean square (RMS) error yang 

dinyatakan dalam satuan µm. Populasi normal memiliki rerata nilai RMS sebesar  



	
	

28  

0,3±0,1 µm. Nilai RMS yang lebih besar dari ambang tersebut menunjukkan 

tingginya aberasi yang terjadi pada kornea. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingginya HOAs pascaoperasi bedah refraktif laser kornea adalah ketidakstabilan 

lapisan air mata, ukuran pupil, zona optik, desentrasi flap atau ekstraksi lenticule 

yang tidak sempurna dan siklotorsi okular karena pasien yang tidak dapat 

memfiksasi mata saat tindakan bedah refraktif. Siklotorsi okular banyak ditemukan 

pada prosedur SMILE karena tidak terdapatnya sistem eye tracking. 7,15,20,22,50 

     Hingga saat ini penelitian yang membandingkan HOAs setelah prosedur FS-

LASIK dan SMILE masih sedikit dan mempunyai hasil akhir yang beragam. 

Sekundo dkk melaporkan peningkatan RMS total yang lebih tinggi sebesar 0,10 μm 

pada SMILE. Hal tersebut didukung oleh penelitian oleh Jin dkk membandingkan 

induksi HOAs antarkelompok miopia ringan-sedang dengan miopia tinggi dan 

mendapatkan bahwa RMS total dan koma horizontal level ketiga, aberasi sferis 

level keempat, serta astigmat sekunder vertikal level keempat meningkat secara 

signifikan setelah prosedur SMILE pada kedua kelompok. Wang dkk memaparkan 

bahwa setelah prosedur FS-LASIK juga terdapat peningkatan HOAs yang 

signifikan, terutama terjadi pada permukaan anterior kornea. Terdapat beberapa 

penelitian yang telah membandingkan induksi HOAs antara SMILE dan FS-

LASIK. Studi yang dilakukan Zhang dkk menemukan bahwa induksi HOAs 

terutama RMS aberasi sferis pascaoperasi meningkat dan hal ini tidak berbeda 

bermakna antara SMILE dan FS-LASIK, serupa yang dipaparkan oleh El-Mayah 

dkk dan Chen dkk, namun pada penelitian tersebut didapatkan bahwa hanya nilai 

RMS koma vertikal lebih tinggi pada kelompok SMILE dibandingkan kelompok 
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FS-LASIK pada 3 bulan pascaoperasi, hal ini karena tidak adanya  sistem eye 

tracking yang digunakan untuk SMILE. Namun penelitian oleh Lin dkk 

melaporkan peningkatan induksi HOAs dengan RMS pada SMILE, yang lebih kecil 

jika dibandingkan dengan LASIK pada 1 dan 3 bulan pascaoperasi, hal ini serupa 

dengan penelitian oleh Ganesh dkk yang menunjukan adanya peningkatan HOAs 

yang signifikan pada pasien FS-LASIK (0,163 ± 0,14) dibandingkan dengan nilai 

praoperasi (0,115 ± 0,05), sementara peningkatan ini tidak signifikan secara 

statistik pada kelompok SMILE (0,126 ± 0,07) dengan nilai 0.120 ± 0,06l sebelum 

operasi. 21,22,24-26,51-53 

   

 

Gambar 2.12 Polinomial Zernike 
                                               Dikutip dari: Lakshminarayanan V dkk 54 
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2.2 Kerangka Pemikiran  

     Laser in situ keratomileusis (LASIK) dan SMILE merupakan prosedur bedah 

refraktif yang populer digunakan untuk mengoreksi kelainan refraksi khususnya 

miopia dan/atau astigmat miopia karena keamanan, perbaikan tajam penglihatan 

yang cepat, tingkat ketidaknyamanan pascaoperasi yang minimal serta mempunyai 

ketepatan prediksi tajam penglihatan yang baik.  Walaupun prosedur bedah refraktif 

tersebut mempunyai tujuan utama untuk mengoreksi low-order aberrations 

(LOAs) yaitu komponen defokus dan astigmat, namun memiliki beberapa 

kekurangan yang dapat dirasakan pascaoperasi serta menimbulkan keluhan pada 

pasien, antara lain adalah meningkatnya higher-order aberrations (HOAs) yang 

akan mengakibatkan keluhan glare, halo, starburst dan penurunan sensitivitas 

kontras terutama pada malam hari.  

     Higher-order aberration (HOAs) membentuk kurang dari 10% total aberasi 

okular, serta permukaan anterior kornea dan lapisan air mata memiliki proporsi 

terbesar dari total aberasi okular.  Dengan mengoreksi HOAs dan LOAs didapatkan 

MTF yang meningkat ke frekuensi spasial yang lebih tinggi dan menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan detail gambar yang diterima retina. Modulation Transfer 

Function (MTF) yang meningkat akan disertai meningkatnya fungsi sensitivitas 

kontras. Besaran HOAs dapat diukur dalam root mean square (RMS) error yang 

didapatkan dari pemeriksaan wavefront aberrometry dengan nilai normal 0,3±0,1 

µm. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya HOAs pascaoperasi bedah 

refraktif laser kornea adalah ketidakstabilan lapisan air mata, ukuran pupil, zona 
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optik, desentrasi flap atau ekstraksi lenticule yang tidak sempurna dan siklotorsi 

okular. 

     Prosedur LASIK dapat menginduksi HOAs pascaoperasi dari dua langkah utama 

pada tindakan pembedahannya, yaitu pembuatan flap kornea dan fotoablasi pada 

stromal bed. Sejak diperkenalkan tahun 2000, pembuatan flap kornea dengan laser 

femtosecond mulai menggantikan pembuatan flap dengan mikrokeratom. Flap 

kornea yang dibentuk dengan laser femtosecond memiliki keuntungan yaitu flap 

dengan bentuk planar yang mengikuti ketebalan kornea dan mempunyai ketebalan 

yang sama pada bagian posterior kornea, walaupun demikian dengan ketebalan flap 

sekitar 110-120 µm diameter sekitar 7,0 - 9,0 mm menyebabkan deteriorasi lapisan 

air mata dan iregularitas permukaan anterior kornea lebih besar dari prosedur 

SMILE. Selain tindakan pembuatan flap, tindakan fotoablasi miopia pada FS-

LASIK menggunakan laser excimer dengan profil top-hat beam dengan tepi yang 

curam sehingga menghasilkan zona ablasi yang kurang halus pada stromal bed, dan 

menjadikan bentuk anterior kornea yang lebih oblate. 

     Sejak dikembangkan pada tahun 2011, prosedur SMILE menjadi alternatif 

dalam tindakan bedah refraktif laser kornea karena pada prosedur ini dilakukan 

pengambilan lenticule dengan diameter 6,0-6,5 mm dari small incision pada kornea 

sebesar 2 – 3 mm sehingga tidak diperlukan pembentukan flap kornea pada 

prosedur ini. Aberasi okular sebagian besar terjadi pada kornea bagian anterior, 

sehingga dengan melakukan prosedur bedah refraktif tanpa pembentukan flap akan 

mengurangi diseksi anyaman saraf subbasal dan induksi aberasi pascaoperasi. 

Tindakan manual pengambilan lenticule ini bergantung dari keahlian operator 
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bedah, sehingga dapat terjadi komplikasi intraoperasi seperti pengambilan lenticule 

yang tidak sempurna dan mengakibatkan permukaan stromal bed menjadi tidak 

rata, dan proses penyembuhan luka fase awal pada stroma terjadi lebih lama 

sehingga dapat menginduksi aberasi okular.  

 

2.2.1 Alur Kerangka Pemikiran 
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2.3 Premis dan Hipotesis 

2.3.1 Premis 

     Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat 

ditarik premis sebagai berikut : 

Premis 1 : Prosedur bedah refraktif kornea dengan atau tanpa pembuatan 

flap kornea dapat mengubah aberasi gelombang cahaya yang 

melewati media refraksi 6,15 

Premis 2 : Higher-order aberrations (HOAs) adalah distorsi gelombang 

cahaya ketika melewati media refraksi yang ireguler dan 

membentuk sebagian kecil dari total aberasi okular 18,19 

Premis 3 : Higher-order aberrations (HOAs) menimbulkan keluhan glare, 

halo, starburst dan penurunan sensitivitas kontras sehingga 

menyebabkan penurunan kualitas gambar retina 15,18,19 

Premis 4 : Keluhan glare, halo, starburst dan penurunan sensitivitas 

kontras akibat tingginya HOAs yang terjadi karena deteriorasi 

lapisan air mata dan iregularitas permukaan anterior kornea 

setelah dilakukan prosedur bedah refraktif 4,6,15 

Premis 5 : Deteriorasi lapisan air mata pada FS-LASIK disebabkan oleh 

pembentukan flap kornea menggunakan laser femtosecond 

dengan ukuran 7,0-9,0 mm yang mendiseksi anyaman saraf 

subbasal 4,6,7,10,14,16 

Premis 6 : Perubahan permukaan anterior kornea pada FS-LASIK 

disebabkan karena profil fotoablasi miopia menjadikan 
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permukaan lebih oblate serta profil fotoablasi laser exicemer top-

hat beam sehingga menghasilkan permukaan ireguler pada 

stromal bed 6,18,22,36,37 

Premis 7 : Prosedur SMILE dilakukan tanpa pembuatan flap sehingga 

mempertahankan bentuk prolate kornea dan mengurangi 

deteriorasi lapisan air mata, walaupun pembentukan dua 

permukaan ireguler dari lenticule akan menyebabkan fase awal 

penyembuhan luka lebih lama. 9,20,21,31,32,34,40,41 

 

2.3.2 Hipotesis 

     Dari premis-premis di atas dapat dideduksi hipotesis sebagai berikut : 

Induksi higher-order aberrations (HOAs) terjadi lebih kecil pada pasien 

pascaoperasi dengan metode SMILE dibandingkan dengan metode LASIK 

menggunakan laser femtosecond (FS-LASIK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

35  

BAB III 

SUBJEK/ BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek/ Bahan Penelitian 

     Subjek penelitian adalah pasien miopia dan astigmat miopia yang menjalani 

tindakan LASIK dengan laser femtosecond (FS-LASIK) dan SMILE di Pusat 

LASIK Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, memenuhi kriteria inklusi 

dan kriteria eksklusi, serta bersedia secara sukarela mengisi lembar persetujuan 

(informed consent) untuk menjalani tindakan. 

 

3.1.1 Populasi Penelitian 

     Populasi target pada penelitian ini adalah pasien miopia dan astigmat miopia 

yang dilakukan tindakan laser bedah refraktif. Populasi terjangkau adalah pasien 

miopia dan astigmat miopia yang dilakukan LASIK dengan laser femtosecond (FS-

LASIK) dan SMILE di Pusat LASIK Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo. 

 

3.1.2 Kriteria Inklusi 

1. Memenuhi syarat dan kriteria dilakukan tindakan bedah refraktif laser kornea 

2.  Usia 18 – 35 tahun 

3. Menggunakan analisis wavefront aberrometry untuk perhitungan LASIK dan 

SMILE 
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4. Menggunakan laser excimer untuk fotoablasi dengan registrasi iris dan zona 

optik ≥ 6 mm 

5. Pasien miopia dan astigmat miopia, dengan nilai sferis -2.00 hingga -6.00 

Dioptri dan nilai astigmat tidak lebih dari 2 Dioptri 

6. Memiliki ketebalan residual stroma ≥ 280 µm 

7. Nilai best corrected visual acuity (BCVA) preoperasi 1.0 

8. Positif corneal epithelium wettability preoperasi dan 1 bulan pascaoperasi 

 
3.1.3 Kriteria Eksklusi 

1. Tidak didapatkan kesesuaian hasil analisis wavefront aberrometry dengan 

refraksi manifes 

2. Didapatkan kelainan okular lain seperti sikatriks kornea, katarak, dan kelainan 

segmen posterior mata  

3. Tekanan intraokular ≥ 21 mmHg 

4. Ketebalan kornea sentral  ≤ 500 µm 

5. Preoperatif root mean square (RMS) higher-order aberrations (HOAs) 2x lebih 

tinggi dari 0,3±0,1 µm 

6. Prosedur FS-LASIK tanpa menggunakan registrasi iris 

7. Pasien kurang kooperatif 

 
3.1.4 Kriteria Drop Out 

1. Mengalami komplikasi durante dan pascaoperasi FS-LASIK/SMILE 

2. Nilai uncorrected visual acuity (UCVA) pascaoperasi < 1.0 saat kontrol 1 bulan 
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3. Pasien tidak datang kontrol sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu pada 

hari ke-1, ke-7 dan ke-30. 

  
3.1.5 Pemilihan Sampel 

3.1.5.1 Cara Pemilihan Sampel 

     Pemilihan sampel dilakukan secara quota sampling, yaitu sampel yang telah 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, dengan dilakukan matching usia, derajat 

kelainan refraksi, stabilitas air mata, dan total root mean square (RMS) preoperatif, 

tanpa randomisasi dibagi menjadi kelompok perlakuan A (dilakukan prosedur FS-

LASIK) dan kelompok perlakuan B (dilakukan prosedur SMILE) hingga ukuran 

besar sampel terpenuhi. 

 

3.1.5.2 Penentuan Ukuran Sampel 

     Besar sampel ditetapkan berdasarkan rumus untuk jenis penelitian analitik 

berpasangan dengan data numerik sebagai berikut : 

Ukuran sampel untuk menguji perbandingan rata-rata maka penentuan besar 

sampel, dilakukan berdasarkan perhitungan statistik dengan menetapkan taraf 

kepercayaan 95% dan kuasa uji (power test) 90 % hipotesis satu arah. Dengan 

menggunakan rumus penentuan besar sampel untuk penelitian analitis kategorik 

numerik berpasangan maka digunakan rumus besar sampel sebagai berikut: 
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!! = !" = #$%# + %$'()! − )"
+
"
 

Diketahui : 

Zα = deviat baku alfa 

Zβ  = deviat baku beta 

S  = simpangan baku gabungan/ standar deviasi 

X1-X2  = selisih minimal rata-rata yang dianggap bermakna 

 

     Sehingga diperoleh : 

 

     Kesalahan tipe 1 ditetapkan sebesar 5%, dengan hipotesis satu arah sehingga 

%# = 1,64. Kesalahan tipe 2 ditetapkan sebesar 10%, maka didapat nilai   %$ =

1,28 . Nilai deviat Z diperoleh dari tabel distribusi normal/standar untuk taraf 

kepercayaan dan parameter yang dipilih. Besarnya selisih antara rerata dan standar 

deviasi ditentukan berdasarkan  penelitian oleh Gyldenkerne dkk.49  Berdasarkan 

rumus di atas, maka nilai tersebut dimasukkan dalam rumus ukuran sampel sebagai 

berikut : 

!! = !" = #$%# + %$'()! − )"
+
"
 

!! = !" = #(1,64 + 1,28) ∗ 0,0310,1 +
"
 

= 8,19 ≈ 9 

   

     Dengan demikian jumlah sampel minimal untuk masing-masing kelompok 
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adalah 9 mata, sehingga total jumlah sampel kedua kelompok adalah 18 mata. 

Dengan pertimbangan drop out maka sampel minimal adalah 10 mata untuk setiap 

kelompok dengan total sampel akhir menjadi 20 mata. 

3.1.6 Bahan dan Alat Penelitian 

3.1.6.1 Alat Pemeriksaan Prosedur LASIK 

- Snellen chart 

- Auto Refraktometer (EZref 8000, Shin-Nippon) 

- Trial lens 

- Lampu celah biomikroskop 

- Non-contact tonometry (Topcon CT-80) 

- Oftalmoskopi indirek (Keeler Instruments Inc.) 

- Lensa 20 Dioptri (Volk Optical) 

- Tomografi segmen anterior (Pentacam HR, Oculus GmbH) 

- Topografi kornea (KeratronTM, Optikon) 

- Wavefront aberrometry (iDesign®, Advanced Wavescan Studio, Johnson & 

Johnson Vision) 

3.1.6.2 Alat dan Bahan Tindakan LASIK dan SMILE 

- Mesin laser femtosecond VisuMax (Carl Zeiss Meditec AG)  

- Mesin laser fotoablasi Visx STAR S4 IR®  (Johnson & Johnson Vision) 

- Tetes mata Tetrakain Hidroklorida 2% 

- Sterile drape 

- Spekulum mata 
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- Kanula irigasi LASIK 

- Kanula disektor LASIK 

- Double-ended spatula 

- Femto double-ended instrument 

- Marker 

- Advanced Chansue ReLEx dissector with sinskey hook 

- Rupal Shah’s Advanced curved forcep 

- Spons microsurgical 

- Larutan garam fisiologis/ balanced salt solution (BSS) 

- Tetes mata antibiotik 

- Tetes air mata buatan tanpa pengawet 

 

3.1.6.3 Alat Pemeriksaan HOA  

- Wavefront aberrometry (iDesign®, Advanced Wavescan Studio, Johnson & 

Johnson Vision) 

 

3.2. Metode Penelitian  

3.2.1 Rancangan Penelitian 

     Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan cross-

sectional untuk membandingkan higher-order aberration (HOAs) antara pasien 

yang telah dilakukan tindakan FS-LASIK dan setelah dilakukan tindakan SMILE.   
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3.2.2 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional 

3.2.2.1 Definisi Konseptual Variabel 

     Variabel bebas pada penelitian ini adalah tindakan LASIK dengan laser 

femtosecond (FS-LASIK) dan tindakan SMILE. Variabel  tergantung pada 

penelitian ini adalah HOAs dan sensitivitas kontras. Variabel perancu pada 

penelitian ini adalah usia, derajat kelainan refraksi, ukuran pupil, dan 

ketidakstabilan lapisan air mata 

3.2.2.1 Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Kelompok 

FS-LASIK 

Kelompok yang dilakukan 

tindakan pembuatan flap 

LASIK dengan mesin 

femtosecond VisuMax dan 

ablasi stroma dengan laser 

excimer dengan 

menggunakan mesin VISX 

STAR S4 IR® 

- - - 

Kelompok 

SMILE 

Kelompok yang dilakukan 

tindakan pengambilan 

lentikel tanpa flap dengan 

mesin femtosecond VisuMax 

  
- - - 

Skotopik Keadaan ruangan dengan 

iluminasi rendah kurang dari    

3 cahaya lilin/ m2 

 Fotometer cd/ m2 Numerik 

(Rasio) 
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Mesopik Keadaan ruangan dengan 

iluminasi rendah sebesar 3 

cahaya lilin/ m2 

 Fotometer cd/ m2 Numerik 

(Rasio) 

Higher-order 

aberrations 

(HOAs) 

Aberasi gelombang cahaya 

ketika melewati media 

refraksi yang ireguler pada 

simulasi pupil 6 mm, terdiri 

dari root mean square 

(RMS), aberasi sferis, koma, 

dan trefoil 

Wavefront 

aberrometry 

iDesign® 

Advanced 

Wavescan Studio  

µm Numerik, 

Root Mean 

Square 

(Rasio) 

 

3.2.3 Cara Kerja dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Usulan penelitian diajukan ke Komite Etik Penelitian Kesehatan (ethical 

clearence) 

2. Pencarian data rekam medis pasien dengan miopia dan astigmat miopia ringan-

sedang dari buku log pasien yang telah dilakukan tindakan FS-LASIK dan 

SMILE dengan satu operator bedah dari 1 Februari 2019 hingga 28 Februari 

2020 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi  

3. Mengkonfirmasi ketersediaan data dari rekam medis ke mesin wavefront 

aberrometry kemudian dilakukan matching dari data tersebut berdasarkan usia, 

jenis kelamin, derajat kelainan refraksi dengan spherical equivalent (SE) ± 0.50 

Dioptri, root mean square (RMS) preoperatif , dan stabilitas air mata 

4. Pencatatan identitas meliputi nomor rekam medis, nama, usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, pendidikan, dan alamat tempat tinggal, alasan melakukan tindakan 

bedah refraktif  
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5. Pasien dilakukan pemeriksaan oftalmologi lengkap meliputi anamnesis, tajam 

penglihatan dengan Snellen chart, segmen anterior dengan lampu celah 

biomikroskop dan segmen posterior dengan oftalmoskopi indirek 

6. Skrining pemeriksaan sebelum tindakan FS-LASIK dan SMILE yang meliputi 

tekanan intraokular, stabilitas film air mata, topografi dan tomografi kornea, 

serta wavefront aberrometry yang dilakukan oleh tenaga terlatih di Pusat 

LASIK PMN RS Mata Cicendo. 

3.2.3.1 Tindakan Bedah 

1. Teknik tindakan LASIK dengan laser femtosecond (FS-LASIK) dilakukan oleh 

satu operator bedah, tanpa komplikasi intraopersi, dan dengan tahapan yang 

tercantum pada laporan operasi sebagai berikut : 

- Dilakukan penetesan anestesi topikal dengan tetrakain hidroklorida 2% 

- Dilakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada daerah mata dan sekitarnya 

- Dilakukan pemasangan sterile drape 

- Dipasang spekulum palpebra 

- Dilakukan prosedur pembuatan flap kornea : 

• Dilakukan pemasangan alat penghisap  

• Dilakukan prosedur docking dengan cara mendekatkan alat 

femtosecond pada kornea dengan posisi yang sesuai 

• Setelah sentrasi baik, laser femtosecond diaktifkan untuk 

ditembakkan dengan energi 160 – 165 nJ untuk membuat flap 

kornea dengan diameter 9,0 mm dan ketebalan 120 µm, dengan 

hinge pada sudut 90o di bagian superior 
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- Dilakukan prosedur fotoablasi dengan mesin laser excimer : 

• Flap yang telah terbentuk dibalikkan dengan menggunakan spatula 

sehingga bagian stroma terpapar 

• Dilakukan ablasi pada bagian stroma dengan mesin wavefront-

guided VISX STAR S4 IR® dengan zona optik 6,0 mm dan zona 

ablasi 8,0 mm 

• Setelah proses ablasi selesai, flap dikembalikan ke posisi semula 

- Dilakukan irigasi dengan cairan BSS 

- Melepaskan spekulum palpebra dan sterile drape  

2. Teknik tindakan SMILE, dilakukan oleh satu operator bedah yang sama dengan 

operator tindakan FS-LASIK, dengan tahapan yang tercantum pada laporan 

operasi sebagai berikut : 

- Dilakukan penetesan anestesi topikal dengan tetrakain hidroklorida 2% 

- Dilakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada daerah mata dan sekitarnya 

- Dilakukan pemasangan sterile drape 

- Dipasang spekulum palpebral 

- Dilakukan prosedur docking dengan cara mendekatkan alat femtosecond 

pada kornea dengan posisi yang sesuai 

- Setelah sentrasi baik, laser femtosecond diaktifkan untuk ditembakkan 

dengan energy 110 – 120 nJ dalam empat tahap: permukaan posterior 

lenticule; tepi vertical lenticule; permukaan anterior lenticule; sehingga 

terbentuk lenticule dengan diameter 6,0 – 6,5 mm, insisi kecil 

sirkumferensial dengan ukuran 2.0 – 3.0 mm pada sudut 125o 
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- Lentikel yang terbentuk kemudian dipisahkan dari stroma menggunakan 

spatula dan diekstraksi dengan forsep 

- Melepaskan spekulum palpebra dan sterile drape  

3.2.3.2 Penatalaksanaan Pascaoperasi 

     Dalam waktu sekitar 30 menit setelah dilakukan tindakan FS-LASIK dan 

SMILE dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan tanpa koreksi dalam jarak 4 

meter dengan menggunakan Snellen chart dan pemeriksaan lampu celah 

biomikroskop untuk menilai kestabilan flap dan komplikasi yang mungkin muncul. 

Semua pasien diberikan tetes mata antibiotik dan steroid dengan dosis 6 kali sehari 

serta tetes mata air mata buatan tanpa pengawet 1 tetes setiap jam. 

     Pasien kontrol 1 hari, 1 minggu dan 1 bulan setelah tindakan FS-LASIK dan 

SMILE. Setiap pasien kontrol dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan tanpa 

koreksi dan segmen anterior dengan lampu celah biomikroskop. Pasien dengan 

tajam penglihatan tanpa koreksi 1.0 pada 1 bulan pascaoperasi dilakukan 

pemeriksaan corneal epithelium wettability dan wavefront aberrometry untuk 

dianalisis lebih lanjut oleh peneliti. 

 

3.2.3.3 Pemeriksaan Higher-Order Aberrations (HOAs)  

     Pemeriksaan HOAs dilakukan dengan iDesign® Advanced Wavescan Studio 

saat penapisan preoperasi bedah refraktif kornea dan saat follow up 1 bulan 

pascaoperasi. Alat tersebut menerapkan prinsip Hartmann-Shack yang memiliki 

kuantitas dan kepadatan lenslets serta cakupan 1.257 titik data untuk pupil 

berukuran 7 mm. Sistem ini juga melakukan beberapa pengukuran simultan 
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lainnya seperti topografi, autorefraktometri, pupilometri, dan keratometri yang 

diintegrasikan oleh wavefront aberrometry. Sistem iDesign® memindai kornea 

pasien untuk memberikan informasi tentang kelainan refraksi (LOAs) dan HOAs. 

Topografi kornea memindai permukaan luar okular, mengukur dan menganalisis 

variasi kecil dalam kelengkungan dan ketinggian kornea.  

     Lima macam model pengukuran tersebut dilakukan secara serentak pada satu 

kali penekanan tombol, dan diambil sebanyak tiga kali pengukuran. Rekonstruksi 

data pada alat tersebut diolah menggunakan algoritma Fourier yang setara dengan 

analisis Zernike level ke-20. Pemeriksaan dilakukan pada suasana skotopik dengan 

penerangan ruangan kurang dari 3 cahaya lilin/ m2. Pemeriksaan HOAs dengan 

iDesign® dilakukan oleh satu tenaga terlatih di Pusat LASIK PMN RS Mata 

Cicendo. 

 

Gambar 3.1 iDesign® Advanced Wavescan Studio 
      Dikutip dari: jnjvisionpro.com 56 
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3.2.4 Pengolahan dan Analisis Data 

     Data yang sudah terkumpul diolah secara komputerisasi untuk mengubah data 

menjadi informasi dengan langkah sebagai berikut :  

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, yakni hasil pemeriksaan dan 

pengukuran subjek penelitian yang telah dilakukan coding, dimasukan ke 

dalam program komputer. 

4. Cleaning, yaitu apabila semua data dari responden telah selesai 

dimasukkan, maka perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan adanya 

kesalahan-kesalahan kode, dan ketidaklengkapan, kemudian dilakukan 

koreksi.  

 

     Analisis data untuk melihat gambaran proporsi masing-masing variabel  yang 

akan disajikan secara deskriptif dapat diuraikan menjadi analisis deskriptif dan uji 

hipotesis. Data yang berskala numerik dipresentasikan dengan rerata, standar 

deviasi, median dan range, data kategorik akan diberikan koding dan 

dipresentasikan sebagai distribusi frekuensi dan persentase. Data numerik dinilai 

dengan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk test karena data kurang dari 50. 

     Selanjutnya dilakukan analisis statistik sesuai tujuan penelitian dan hipotesis. 

Uji kemaknaan untuk membandingkan karakteristik dua kelompok penelitian 

berpasangan karena adanya proses matching maka digunakan uji t berpasangan jika 
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data berdistribusi normal dan uji Wilcoxon jika data tidak berdistribusi normal. 

Sedangkan analisis statistik untuk data kategorik berpasangan diuji dengan uji 

McNemar. Kriteria kemaknaan ditentukan dengan nilai p ≤ 0,05 yang berarti 

bermakna secara statistik.  Data yang diperoleh dicatat kemudian diolah melalui 

program SPSS versi 24.0 for Windows.  

 

3.2.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

     Penelitian dilakukan di Pusat LASIK PMN Rumah Sakit Mata Cicendo 

Bandung pada bulan Maret 2020. Penelitian berjalan setelah mendapatkan 

persetujuan dari bagian Ilmu Kesehatan Mata dan Komite Etik Fakultas Kedokteran 

Universitas Padjadjaran. 

 

3.3 Implikasi/ Aspek Etik Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Etik 

Penelitian Kesehatan. Pasien yang ikut dalam penelitian ini dilakukan pengukuran 

HOAs sebelum tindakan dan 1 bulan setelah tindakan FS-LASIK dan SMILE. 

Prosedur tersebut tidak menimbulkan rasa nyeri pada pasien. Pemeriksaan 

dilakukan tanpa dikenakan tambahan biaya. Keuntungan yang diperoleh pasien 

pada penelitian ini adalah dapat mengetahui kualitas penglihatan setelah tindakan 

FS-LASIK dan SMILE. Kemungkinan tidak didapatkan kerugian bagi pasien dalam 

penelitian ini karena pemeriksaan yang dilakukan merupakan prosedur 

pemeriksaan rutin sebelum dan sesudah tindakan bedah refraktif laser kornea di 

Pusat Lasik PMN RS Mata Cicendo. 
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     Penelitian ini berpedoman pada tiga prinsip dasar penelitian terhadap manusia 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

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

• Pasien memiliki hak untuk bertanya dan berkonsultasi mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan operasi 

• Pilihan pelaksanaan tindakan operasi dietujui dan dilakukan secara sukarela 

dan sadar.  

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

• Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan informasi pada 

perkembangan operasi FS-LASIK dan SMILE, khususnya untuk 

pertimbangan menentukan metode bedah refraktif 

• Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan informasi mengenai kualitas 

penglihatan pasien setelah tindakan FS-LASIK dan SMILE. 

3. Prinsip keadilan (justice) 

     Penelitian ini dilakukan pada dua kelompok. Kelompok A dilakukan 

tindakan FS-LASIK sedangkan kelompok B dilakukan tindakan  SMILE. 

Prosedur pemilihan tindakan bedah refraktif sesuai dengan keinginan dan 

kemampuan pasien tanpa paksaan.  

     Pemeriksaan pasien pada penelitian ini disupervisi oleh seorang dokter 

spesialis mata Unit Katarak dan Bedah Refraktif. Pencatatan hasil penelitian 

akan dijaga kerahasiannya. 
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3.4 Skema Alur Penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

     Penelitian mengenai perbandingan induksi higher-order aberrations (HOAs)  

antara tindakan LASIK dengan laser femtosecond (FS-LASIK) dan SMILE 

dilakukan pada total 20 subjek miopia dan astigmat miopia di Pusat LASIK Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Subjek penelitian diambil dari data 

rekam medis pasien yang menjalani tindakan tersebut dari Februari 2019 hingga 

Februari 2020 dari satu operator bedah, yang memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi hingga mencapai jumlah yang dibutuhkan sesuai hasil perhitungan jumlah 

sampel untuk dapat dilakukan analisis statistik. Sebanyak total 40 subjek penelitian 

telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. Terdapat 19 subjek dari 

kelompok FS-LASIK, namun 1 subjek tidak terdapat data aberasi okular saat 

kunjungan kontrol 1 bulan pada wavefront aberrometer dan 1 subjek lain 

mempunyai root mean square (RMS) HOAs preoperatif sebesar 1,29 µm.  

Sedangkan dari kelompok SMILE terdapat jumlah sebanyak 21 subjek dan hanya 

1 subjek yang tidak terdapat data aberasi okular pada wavefront aberrometer saat 

kontrol 1 bulan. Setelah dilakukan proses matching, terdapat total 14 subjek dari 

masing-masing kelompok, namun saat kunjungan kontrol 1 bulan pada 8 subjek 

didapatkan keluhan mata kering dan diagnosis sindroma mata kering, sehingga 

akhirnya terdapat 20 subjek yang diikutkan ke dalam penelitian ini. 
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4.1 Hasil Penelitian 

     Hasil penelitian terdiri dari karakteristik subjek penelitian, karakteristik klinis 

dan hasil analisis perbandingan induksi HOAs antara FS-LASIK dan SMILE pada 

pasien miopia dan astigmat miopia. 

 

4.1.1 Karakteristik Umum Subjek Penelitian 

     Penelitian dilakukan terhadap 20 mata dari 20 subjek yang dilakukan prosedur 

bedah refraktif kornea, 10 mata pada kelompok FS-LASIK serta 10 mata pada 

kelompok SMILE, yang telah dilakukan matching usia, derajat kelainan refraksi, 

ukuran pupil dalam keadaan skotopik, dan total root mean square (RMS) 

preoperatif. Karakteristik seluruh subjek penelitian dipaparkan pada tabel 4.1. 

Median usia subjek penelitian adalah 20 tahun (rentang 18-29 tahun) pada 

kelompok FS-LASIK dan 19 tahun (rentang 18-30 tahun) pada kelompok SMILE. 

Sebanyak 60% subjek penelitian berjenis kelamin laki-laki pada masing-masing 

kelompok. Sebagian besar subjek dari semua kelompok, yaitu 12 orang (60%) 

memiliki tujuan melakukan tindakan bedah refraktif laser kornea untuk 

menghilangkan ketergantungan penggunaan kacamata. 

     Uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk  menunjukkan bahwa data usia 

tidak berdistribusi normal (p≤0,05) sehingga untuk membandingkan nilai pada 

kedua kelompok digunakan uji Mann-Whitney. Tabel 4.1 menunjukkan uji statistik 

pada derajat kepercayaan 95% membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan 

bermakna dalam hal usia pada kedua kelompok (nilai p=0,739; p>0,05). 

Berdasarkan uji Exact Fisher dibuktikan bahwa secara statistik tidak terdapat 
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perbedaan bermakna untuk jenis kelamin dan tujuan dilakukan tindakan bedah 

refraktif laser kornea pada kedua kelompok. 

Tabel 4.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Karakteristik 
 

FS-LASIK 
(n=10 mata) 

SMILE 
(n=10 mata) 

Nilai p 

Usia 
Median 
 

 
20 

 
19 

0,739 

Jenis Kelamin 
Laki-laki (%) 
Perempuan (%) 

 
6 (60%) 
4 (40%) 

 
6 (60%) 
4 (40%) 

1,000 

 
Tujuan Tindakan 
Menghilangkan ketergantungan kacamata 
Persyaratan pekerjaan/ pendidikan 

 
 
7 (70%) 
3 (30%) 

 
 
5 (50%) 
5 (50%) 
 

 
0,650 

FS-LASIK = Femtosecond Laser in situ Keratomileusis, SMILE = Small Incision Lenticule Extraction 
  

 

4.1.2 Karakteristik Klinis Preoperatif Bedah Refraktif Laser Kornea 

     Karakteristik klinis preoperatif FS-LASIK dan SMILE meliputi spherical 

equivalent (SE), diameter pupil, central corneal thickness (CCT), optical zone 

(OZ), ketebalan flap, ablation depth, residual stromal bed (RSB), dan RMS higher-

order aberrations (HOAs) yang ditunjukkan pada tabel 4.2. Rentang UCVA 

preoperatif pada seluruh subjek penelitian ini adalah 0,4 – 2/60. 
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Tabel 4.2 Karakteristik Klinis Preoperatif Bedah Refraktif Laser Kornea 

Karakteristik FS-LASIK 
(n=10 mata) 

SMILE 
(n=10 mata) 

Nilai p 

Corneal epithelium wettability 
 

10 (100%) 10 (100%) 1,000 

SE 
Rerata ± Simpang Baku 
Rentang (min-maks) 
 

 
-3,40 ± 1,491 
-5,38-(-1,13) 

 
-3,45 ± 1,349 
-5,50-(-1,63) 

0,938 

Diameter Pupil 
Median 
 

 
6,0 
 

 
6,50 

0,853 

Ketebalan Flap 
Median 
 

 
120,0 
 

 
120,0 
 

0,218 

CCT 
Rerata ± Simpang Baku 
Rentang (min-maks) 
 

 
552,90 ± 31,473 
503,0-602,0 

 
539,40 ± 25,941 
507,0-600,0 

0,309 

OZ 
Median 
 

 
6,42 

 
6,34 

0,353 

Ablation Depth 
Rerata ± Simpang Baku 
Rentang (min-maks) 
 

 
46,74 ± 19,511 
18,20-75,90 

 
49,12 ± 16,736 
30,40-80,60 

0,773 

RSB 
Rerata ± Simpang Baku 
Rentang (min-maks) 
 

 
383,60 ± 39,469 
325,0-453,0 

 
360,70 ± 31,252 
306,0-399,0 

0,167 

RMS HOAs  
Rerata ± Simpang Baku 
Rentang (min-maks) 
 

 
0,37 ± 0,114 
0,17-0,58 

 
0,36 ± 0,156 
0,20-0,57 

0,897 

SE = spherical equivalent, CCT = central corneal thicknes, OZ = optical zone, RSB = residual 
stromal bed, RMS HOAs = root mean square higher-order aberrations 
 

     Uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data 

spherical equivalent (SE), central corneal thickness (CCT), ablation depth, 

residual stromal bed (RSB), dan RMS HOAs memiliki distribusi normal sehingga 

data numerik tersebut dilakukan uji statistik dengan uji t tidak berpasangan. Uji 
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tersebut membuktikan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan bermakna 

pada nilai SE (p=0,938; p>0,05), CCT (p=0,309; p>0,05), ablation depth (p=0,773; 

p>0,05), dan RSB (p=0,167; p>0,05), serta nilai RMS HOAs preoperatif (p=0,897; 

p>0,05) pada kedua kelompok. Uji statistik pada kelompok data kategorik corneal 

epithelium wettability dilakukan dengan uji chi square dan didapatkan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik (p=1,000; p>0,05). 

     Data OZ, diameter pupil dan ketebalan flap tidak berdistribusi normal sehingga 

untuk membandingkan nilai pada kedua kelompok digunakan uji Mann-Whitney. 

Berdasarkan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

bermakna secara statistik untuk OZ (p=0,353), diameter pupil (p=0,897) dan 

ketebalan flap (120,0±8,165 pada FS-LASIK dan 126,0±9,661 pada SMILE; 

p=0,218) pada kedua kelompok. Hal ini menyatakan bahwa karakteristik klinis 

cukup homogen sehingga layak untuk dibandingkan. 

 

4.1.3 Perbandingan Higher-order Aberrations (HOAs) antara Femtosecond      

LASIK (FS-LASIK) dan SMILE 

     Tabel 4.3 memaparkan tentang besarnya perubahan HOAs setelah prosedur FS-

LASIK pada simulasi pupil 6 mm. Data RMS HOAs, aberasi koma dan aberasi 

sferis memiliki distribusi normal sehingga dianalisis menggunakan uji t 

berpasangan, sedangkan data aberasi trefoil dijui dengan uji Wilcoxon karena tidak 

berdistribusi normal. Terdapat peningkatan yang signifikan secara statistik pada 

RMS HOAs (p=0,016; p<0,05), aberasi koma (p=0,019; p<0,05) dan trefoil 

(p=0,037; p<0,05) setelah tindakan FS-LASIK. 
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 Walaupun terjadi peningkatan pula  pada aberasi sferis setelah tindakan FS-LASIK 

namun tidak memberikan perubahan yang bermakna secara statistik. (p=0,391; 

p>0,05). 

 

Tabel 4.3 Higher-order Aberrations pada FS-LASIK (6mm)     

Variabel FS-LASIK (n=10 mata) Nilai p 
Preoperasi Pascaoperasi 

RMS HOAs 
Rerata ± Simpang Baku 
Rentang (min-maks) 
 

 
0,37±0,114 
0,17-0,58 

 
0,60±0,265 
0,25-1,206 

0,016* 
 
 

Coma 
Rerata ± Simpang Baku 
Rentang (min-maks) 
 

 
0,06±0,035 
0,01-0,12 

 
0,19±0,160 
0,04-0,51 

0,019* 

Trefoil 
Median 
 

 
0,05 
 

 
0,10 

0,037* 

SA 
Rerata ± Simpang Baku 
Rentang (min-maks) 

 
0,01±0,041 
-0,06-0,06 

 
0,08±0,275 
-0,42-0,41 
 

0,391 

RMS HOAs = root mean square higher-order aberrations, SA = spherical aberration 

 

    Perubahan HOAs setelah tindakan SMILE pada simulasi pupil 6 mm dipaparkan 

pada tabel 4.4. Dilakukan analisis statistik menggunakan uji t berpasangan pada 

data RMS HOAs dan aberasi sferis, dan uji Wilcoxon pada data aberasi koma dan 

trefoil, kemudian diperoleh perbedaan perubahan RMS HOAs (p=0,001; p<0,05), 

aberasi koma (p=0,005; p≤0,05), dan trefoil (p=0,005; p≤0,05), bermakna secara 

statistik.   
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Tabel 4.4 Higher-order Aberrations pada SMILE (6mm)   

Variabel 
 
 

SMILE (n=10 mata) Nilai p 
Preoperasi Pascaoperasi 

RMS HOAs 
Rerata ± Simpang Baku 
Rentang (min-maks) 
 

 
0,36±0,156 
0,20-0,57 

 
0,59±0,200 
0,27-0,86 

0,001* 
 
 

Coma 
Median 
 

 
0,06 
 

 
0,23 
 

0,005* 

Trefoil 
Median 
 

 
0,05 
 

 
0,17 
 

0,005* 

SA 
Rerata ± Simpang Baku 
Rentang (min-maks) 
 

 
0,02±0,033 
-0,05-0,06 

 
0,06±0,144 
-0,17-0,36 

0,328 

RMS HOAs = root mean square higher-order aberrations, SA = spherical aberration 

      

     Perbandingan induksi HOAs antara FS-LASIK dan SMILE pada simulasi pupil 

6 mm dipaparkan pada tabel 4.5. Analisis menggunakan uji t tidak berpasangan 

untuk data RMS HOAs dan aberasi sferis, serta uji Mann Whitney untuk aberasi 

koma dan trefoil, didapatkan perbedaan yang tidak bermakna secara statistik 

terhadap perubahan induksi HOAs antara FS-LASIK dan SMILE, walaupun 

induksi RMS HOAs (0.23±0,140) dan aberasi sferis (0.04±0,119) setelah prosedur 

SMILE lebih kecil bila dibandingkan dengan setelah dilakukan prosedur FS-

LASIK (p>0,05). Dari analisis statistik tersebut diperoleh hasil induksi aberasi 

koma (0.20±0,169) dan trefoil (0.16±0,150) pada SMILE lebih besar daripada FS-

LASIK (p>0,05). 
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Tabel 4.5 Perbandingan Induksi HOAs antara FS-LASIK dan SMILE (6mm)   

Variabel 
 
 

Kelompok Nilai p 
FS-LASIK 
(n=10 mata) 

SMILE 
(n=10 mata) 

∆ RMS HOAs 
Rerata ± Simpang Baku 
Rentang (min-maks) 
 

 
0,23±0,250 
0,13-0,52 

 
0,23±0,140 
0,07-0,45 

0,983 
 

∆ Coma 
Median 
 

 
0,09 
 

 
0,16 
 

0,280 

∆ Trefoil 
Median 
 

 
0,04 
 

 
0,10 
 

0,075 

∆ SA 
Rerata ± Simpang Baku 
Rentang (min-maks) 
 

 
0,07±0,252 
-0,38-0,35 

 
0,04±0,119 
-0,12-0,31 

0,715 

RMS HOAs = root mean square higher-order aberrations, SA = spherical aberration 

 

 

4.2 Uji Hipotesis 

     Hipotesis pada penelitian ini adalah induksi higher-order aberrations (HOAs) 

terjadi lebih kecil pada pasien pascaoperasi dengan metode SMILE dibandingkan 

dengan metode LASIK menggunakan laser femtosecond (FS-LASIK). 

     Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji t tidak berpasangan 

didapatkan bahwa induksi HOAs pada pasien yang dilakukan tindakan SMILE 

tidak memiliki perbedaan bermakna dibandingkan dengan induksi HOAs setelah 

tindakan FS-LASIK. 

Kesimpulan : hipotesis ditolak 
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4.3 Pembahasan 

     Prosedur bedah refraktif laser kornea bertujuan menghilangkan ketergantungan 

penggunaan kacamata dengan mengoreksi kelainan refraksi defokus dan astigmat 

yang termasuk dalam komponen lower-order aberrations (LOAs). Tujuan tersebut 

dicapai dengan mengubah permukaan anterior kornea yaitu dengan pembuatan flap 

dan ablasi stroma kornea pada prosedur FS-LASIK, serta pembuatan lenticule 

stroma pada prosedur SMILE. Tindakan koreksi optimal dari LOAs ini akan 

menginduksi timbulnya higher-order aberrations (HOAs) pascaoperasi. 6,15,19 

     Penelitian ini membandingkan induksi HOAs antara pasien miopia dan astigmat 

miopia yang dilakukan tindakan FS-LASIK dan SMILE dengan subjek penelitian 

meliputi 10 mata pada kelompok FS-LASIK dan 10 mata pada kelompok SMILE. 

Sebanyak 60% dari total subjek pada penelitian ini mempunyai tujuan melepaskan 

ketergantungan penggunaan kacamata sebagai alasan dilakukan prosedur bedah 

refraktif laser kornea. Rerata usia subjek penelitian adalah 20,80 pada kelompok 

FS-LASIK dan 21,10 pada kelompok SMILE. Rentang usia subjek penelitian 

adalah 18-30 tahun, hal ini sesuai dengan rekomendasi FDA bahwa usia 18 tahun 

merupakan batas usia minimal yang dapat dilakukan LASIK.5 

     Ketebalan flap pada subjek penelitian ini adalah 120,0±8,165 pada FS-LASIK 

dan 126,0±9,661pada SMILE. Hal ini sesuai dengan parameter standar laser 

femtosecond yang dipakai untuk prosedur pembuatan flap pada LASIK dengan 

VisuMax Carl Zeiss Meditec AG dengan pulse rate 500kHz dapat dimulai dari 

ketebalan 110 – 120 μm, sedangkan untuk ketebalan lenticule pada SMILE dapat 

dimulai dari 110 – 160 μm. Pemilihan ketebalan flap dan lenticule pada FS-LASIK 
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dan SMILE disesuaikan dengan ketebalan kornea, RSB, dan SE. Penelitian uji 

klinis terbaru yang dilakukan oleh Ang dkk menggunakan mesin laser femtosecond 

serupa dengan penelitian ini memakai parameter ketebalan flap dan lenticule 

masing-masing 120 μm untuk kedua prosedur pada subjek dengan rerata SE -

5.3±1.8 dan -5.2±1.7 untuk FS-LASIK dan SMILE. Sedangkan Shetty dkk 

melakukan pembuatan flap setebal 100 μm pada kelompok FS-LASIK dan 

ketebalan lenticule 120 μm pada SMILE. Kedua penelitian tersebut memiliki hasil 

RMS HOAs yang tidak berbeda bermakna antara FS-LASIK dan SMILE.16,37,59,60 

     Higher-order aberrations (HOAs) membentuk 10% total aberasi okular yang 

merupakan distorsi gelombang cahaya ketika melewati media refraksi yang 

ireguler, terutama permukaan anterior kornea dan lapisan air mata, serta dapat 

menyebabkan penurunan kualitas gambar retina sehingga menimbulkan keluhan 

glare, halo, starburst dan penurunan sensitivitas kontras. Fenomena optik ini terjadi 

pada kondisi mesopik dan skotopik.4,16 Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingginya HOAs pascaoperasi bedah refraktif laser kornea adalah ukuran pupil, 

deteriorasi lapisan air mata, perubahan kelengkungan anterior kornea, misalignment 

bola mata intraoperasi, serta laju ablasi laser excimer.7,15 

     Laser excimer pada penelitian ini adalah VISX STAR S4 IR® yang 

menggunakan profil top-hat beam dengan teknologi variable spot scanning (VSS) 

yang mempunyai spot size pemindaian antara 0,65 – 6,5 mm dengan rate 6 – 20 

Hz. Profil top-hat beam yang dikombinasi dengan VSS akan menghasilkan pola 

curam yang kurang seragam pada zona ablasi di permukaan stromal bed bila 

dibandingkan dengan laser excimer dengan profil Gaussian beam. Penelitian 
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retrospektif membandingkan induksi HOAs setelah tindakan FS-LASIK 

menggunakan dua platform laser excimer oleh Reed dkk memaparkan bahwa 

induksi RMS HOAs pada pasien FS-LASIK yang telah dilakukan fotoablasi dengan 

VISX STAR S4 IR® menghasilkan induksi RMS HOAs sebesar 0,00841±0,03011 

μm, dibandingkan dengan induksi yang dihasilkan setelah fotoablasi profil 

Gaussian beam oleh WaveLight® EX500 yaitu 0,0174±0,02417 μm (p=0,275). 

Walaupun tidak ditemukan perbedaan bermakna antara kedua platform laser pada 

penelitian Reed dkk,  kelompok VISX STAR S4 IR®  dalam penelitian tersebut 

memiliki rerata preoperatif SE sebesar -2,37 D, lebih kecil daripada rerata SE pada 

penelitian ini. Penelitian retrospektif lain oleh Chen dkk mengenai perbandingan 

HOAs antara prosedur SMILE dan FS-LASIK, dengan menggunakan VISX STAR 

S4 IR®  untuk ablasi stroma, memaparkan bahwa total HOAs pascaoperasi FS-

LASIK adalah sebesar 0,245±0,094 μm, hampir sama dengan penelitian ini yaitu 

0,23±0,250.18,53,61 

     Metode yang dapat digunakan untuk mengukur HOAs adalah dengan 

menggunakan wavefront analysis berbasis sensor Hartmann-Shack. Hasil 

pengukuran HOAs secara kualitatif direpresentasikan dalam bentuk point spread 

function (PSF), serta dalam bentuk polinomial Zernike dan transformasi Fourier 

secara kuantitatif. Polinomial Zernike terdiri dari komponen visual dan matematis 

sehingga dapat menggambarkan elemen geometrik dari seluruh aberasi sistem optik 

dan dianalisis secara statistik. Besaran HOAs yang secara ortogonal telah 

dilambangkan dalam polinomial Zernike dengan koefisien Z, dapat dihitung lebih 

lanjut dalam root mean square (RMS). Root mean square dari keseluruhan HOAs 
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merupakan akar pangkat dari penjumlahan aritmatika polinomial Zernike yang 

dimulai dari level ketiga. Setiap koefisien Zernike berkontribusi sebanding pada 

rumus RMS tersebut. Namun hasil pengukuran RMS ini murni hanya skala metrik 

kuantitatif dan tidak untuk menunjukan besarnya aberasi okular yang 

mempengaruhi performa visual pasien. 15,18  

     Penelitian ini menggunakan pengukuran aberasi okular dengan dengan 

iDesign® Advanced Wavescan Studio. iDesign® menerapkan prinsip Hartmann-

Shack yang memiliki kuantitas dan kepadatan lenslets serta cakupan 1.257 titik data 

untuk pupil berukuran 7 mm. Prakash dkk memaparkan bahwa iDesign® memiliki 

nilai pengulangan pemeriksaan yang baik dengan intraclass correlation coefficient 

(ICC) sebesar 0,919 untuk RMS HOAs pada simulasi pupil 6 mm. Cook dkk 

membandingkan pengukuran HOAs dari iDesign® dengan tiga alat aberometer lain 

dari prinsip kerja berbeda dan didapatkan hasil pengukuran RMS HOAs, aberasi 

koma, trefoil, dan aberasi sferis yang kongruen.57,58 Subjek penelitian ini memiliki 

rerata diameter pupil 5,86±1,059 dengan median 6,0 mm untuk kelompok FS-

LASIK dan 6,05± 0,902 dengan median 6,50 mm untuk kelompok SMILE, maka 

dipilih untuk melakukan pengukuran HOAs pada simulasi pupil 6 mm, mewakili 

rerata ukuran pupil pada kondisi mesopik pada populasi normal dan sesuai dengan 

teori bahwa manfaat dari mengkoreksi aberasi okular paling terlihat pada ukuran 

pupil lebih dari 5 mm. 18,62  

     Formula Munnerlyn pada ablasi konvensional digunakan unutk menentukan 

ketebalan jaringan yang akan diablasi untuk mengoreksi LOAs, namun sering 

menginduksi HOAs pascaoperasi yang besar. Wavefront aberrometer dengan 
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sensor Hartmann-Shack mampu mengukur LOAs dan HOAs serta menampilkan 

seluruh data refraktif sistem optik mata dari berbagai titik pada area pupil secara 

objektif dan akurat. Profil ablasi dengan metode wavefront-guided pada prosedur 

FS-LASIK dilakukan berdasarkan data LOAs dan HOAs yang didapat dari 

pengukuran wavefront sensor untuk kemudian ditransfer ke sistem laser dan 

disesuaikan dengan profil ablasi yang dibutuhkan oleh masing-masing pasien. 

Metode ini masih merupakan standar baku emas prosedur bedah refraktif laser 

kornea.63,64 Prosedur FS-LASIK pada penelitian ini menggunakan profil ablasi 

wavefront-guided dengan data sistem optik yang diambil dengan iDesign® yang 

kemudian diintegrasikan ke dalam sistem laser VISX STAR S4 IR® dengan VSS 

yang mempunyai spot size 0,65 – 6,5 mm, karena spot size laser excimer yang 

diperlukan untuk dapat mengoreksi HOAs adalah ≤ 2 mm, maka gabungan antar 

kedua sistem tersebut pada penelitian ini dapat mengoreksi HOAs hingga level 

kelima polinomial Zernike.18,37 

     Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai RMS HOAs, aberasi koma dan trefoil 

setelah tindakan FS-LASIK memiliki peningkatan yang signifikan secara statistik 

saat diukur dengan simulasi pupil 6 mm (p=0,016, p=0,019, p=0,037; p<0,05).  Hal 

ini sesuai dengan penelitian oleh Wang dkk yang memaparkan bahwa besaran  

RMS HOAs di anterior kornea meningkat menjadi 0,656±0,305 pada 1 bulan 

pascaoperasi FS-LASIK.22 Aberasi koma terjadi ketika satu berkas sinar off-axis 

dari satu tepi pupil difokuskan sebelum berkas sinar lain yang datang dari tepi yang 

berlawanan. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan aberasi koma setelah 

prosedur FS-LASIK adalah dari lokasi hinge yang terletak di superior seperti yang 
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dilakukan pada penelitian ini, iregularitas stromal bed yang dibentuk oleh profil 

top-hat beam dari laser excimer VISX STAR S4 IR® dan proses penyembuhan luka 

yang melibatkan proliferasi keratosit dan terbentuknya deposisi kolagen yang 

terutama terjadi di sepanjang tepi flap. Aberasi sferis meningkat pascaoperasi 

0,08±0,275 (p=0,391) setelah FS-LASIK, hal ini disebabkan metode wavefront-

guided yang digunakan pada penelitian ini, sehingga walaupun koreksi LOAs 

menggunakan profil fotoablasi miopia yang menjadikan bentuk oblate pada kornea, 

dengan metode wavefront-guided ini proses ablasi juga akan bekerja pada pinggir 

zona optik sehingga akan mengurangi induksi aberasi sferis positif. Aberasi sferis 

juga dapat terjadi karena terjadinya sindroma mata kering akibat rusaknya saraf 

subbasal karena pembentukan flap pada FS-LASIK. Pada penelitian ini diameter 

flap yang dikerjakan pada seluruh subjek adalah 9 mm, namun karena terdapatnya 

corneal epithelial wettability yang positif saat kunjungan kontrol 1 bulan, maka 

kemungkinan induksi aberasi karena sindroma mata kering dapat disingkirkan. 

18,53,63,65 

     Serupa dengan prosedur FS-LASIK, pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai 

RMS HOAs, aberasi koma dan trefoil meningkat signifikan secara statistik setelah 

prosedur SMILE (p=0,001, p=0,005, p=0,005; p<0,05). Penelitian oleh Sekundo 

dkk memaparkan bahwa terdapat peningkatan RMS HOAs dari 0,17±0,08 μm 

preoperatif menjadi 0,27 μm pascaoperasi. Selain RMS HOAs, didapatkan pula 

peningkatan aberasi koma dari 0,28±0,19 μm  preoperatif menjadi 0,55± 0,3 μm 

dalam waktu 12 bulan.  Peningkatan RMS HOAs pascaoperasi pada penelitian ini 

lebih besar yaitu 0,59±0,20 μm, hal ini dikarenakan pada penelitian Sekundo 
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mempunyai baseline RMS HOAs lebih rendah. Sebaliknya, penelitian ini memiliki 

peningkatan aberasi koma pascaoperasi yang lebih sedikit yaitu 0,26±0,159 μm. 

Peningkatan aberasi koma pada prosedur SMILE disebabkan karena desentrasi 

lenticule yang menyebabkan berkas sinar off-axis jatuh jauh dari aksis sistem optik. 

Hal ini terjadi oleh tidak adanya sistem eye tracking pada prosedur SMILE.  Aberasi 

koma pada penelitian Sekundo dkk lebih tinggi karena penelitian tersebut menilai 

keamanan, prediktabilitas dan efikasi tajam penglihatan, serta regresi kelainan 

refraksi pada pasien-pasien yang dilakukan SMILE oleh Sekundo, merupakan 

pelopor dan operator yang melakukan tindakan tersebut pertama kali. Diseksi cap 

lenticule bergantung pada keahlian operator. Operator pada penelitian ini 

merupakan ahli bedah refraktif yang telah berpengalaman melakukan prosedur 

SMILE. 16,21 

     Serupa dengan penelitian Sekundo dkk, Kamiya dkk memaparkan pada 

penelitiannya bahwa desentrasi ekstraksi lenticule mengakibatkan peningkatan 

abersasi koma pascaoperasi. Jin dkk memaparkan fenomena serupa dengan 

penelitian ini, aberasi sferis yang meningkat pascaoperasi terjadi baik pada 

kelompok miopia tinggi dan kelompok miopia ringan-sedang. Hal ini disebabkan 

karena pembuatan lenticule di stroma anterior masih mempengaruhi kelengkungan 

kornea, dan signifikansinya dihubungkan dengan derajat SE preoperasi, terutama 

untuk kelompok miopia tinggi. Aberasi sferis yang meningkat pascaoperasi SMILE 

(p=0,328) juga dapat disebabkan dari OZ (6,34) yang sedikit lebih kecil dari 

diameter pupil pada subjek kelompok SMILE (median = 6,50)  51,66,67 
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     Perbandingan induksi HOAs yang terjadi setelah prosedur FS-LASIK dengan 

SMILE pada penelitian ini didapatkan hasil yang tidak berbeda bermakna secara 

statistik saat diukur pada simulasi 6 mm (FS-LASIK 0,23±0,250, SMILE 

0,23±0,140; p=0,983). Hal ini sesuai dengan penelitian Ye dkk yang memaparkan 

bahwa SMILE dan wavefront-guided FS-LASIK menginduksi HOAs yang lebih 

sedikit dari metode LASIK konvensional, dan tidak terdapat perbedaan bermakna 

antar dua prosedur tersebut (0,07±0,06 pada FS-LASIK dan 0,07±0,07 pada 

SMILE),  kecuali induksi aberasi koma yang lebih tinggi pada prosedur SMILE (-

0,22±0,22) dibandingkan dengan FS-LASIK (-0,02±0,36). Hal ini serupa dengan 

penelitian oleh Shetty dkk yang memaparkan bahwa RMS HOAs meningkat pada 

prosedur wavefront-guided FS-LASIK dan SMILE (masing-masing bernilai 0,11 

μm; p>0,05) meskipun memiliki karakteristik peningkatan pascaoperasi pada 

polinomial Zernike yang berbeda. Pada prosedur SMILE, peningkatan aberasi 

koma terjadi lebih tinggi, sedangkan pada prosedur FS-LASIK induksi aberasi 

sferis lebih tinggi pascaoperasi. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa walaupun 

setiap polinomial Zernike mempunyai pengaruh yang berbeda pada performa 

visual, namun mempunyai kontribusi sebanding bila dilakukan penjumlahan pada 

rumus RMS, sehingga fenomena induksi aberasi ini akan saling mengkompensasi 

satu dengan lainnya. 15,18,60,68 

     Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada simulasi pupil 6 mm, induksi aberasi sferis 

setelah prosedur SMILE terjadi lebih kecil dibandingkan dengan FS-LASIK 

walaupun tidak berbeda secara bermakna yaitu sebesar 0.04±0.119 (p=0,715; 

p>0,05). Hal ini disebabkan oleh permukaan anterior kornea yang berbentuk lebih 
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prolate setelah dilakukan prosedur SMILE, sehingga berkas cahaya yang masuk 

dari sentral difokuskan pada titik yang terletak lebih anterior dari titik fokus berkas 

cahaya yang masuk dari perifer, hal ini disebut aberasi sferis negatif. Berbeda 

dengan permukaan anterior kornea yang akan menjadi lebih oblate setelah 

dilakukan fotoablasi pada prosedur FS-LASIK yang akan lebih menginduksi 

aberasi sferis positif, walaupun telah dikompensasi dengan metode ablasi secara 

wavefront-guided. Selain itu, penelitian oleh Lu dkk memaparkan bahwa aberasi 

okular akan terjadi 2,5 kali lebih besar pada pasien dengan sindroma mata kering, 

dan terjadi peningkatan dinamis dari aberasi sferis pada 10 detik setelah berkedip. 

Pada prosedur SMILE tidak dilakukan pembuatan flap dan mempunyai diameter 

lenticule stroma lebih kecil jika dibandingkan dengan diameter flap pada FS-

LASIK (9 mm), maka setelah dilakukan prosedur SMILE sebanyak 40% anyaman 

saraf subbasal tidak mengalami kerusakan sehingga komplikasi sindroma mata 

kering dan induksi aberasi sferis terjadi lebih kecil. 16,69,70 

     Berdasarkan data yang dipaparkan pada tabel 4.5, tampak kecenderungan induksi 

aberasi koma dan trefoil yang lebih besar pada kelompok SMILE, yaitu 0,20±0,169 

dan 0,16±0,150. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini dapat 

disebabkan karena SMILE bergantung pada keahlian operator, dan prosedurnya 

tidak dilengkapi oleh sistem eye tracking sehingga bergantung sepenuhnya 

terhadap fiksasi subjektif dan kerjasama yang baik dari pasien, hal-hal ini 

memungkinkan terjadinya sentrasi yang kurang akurat dan desentrasi lenticule yang 

didiseksi. Namun tingginya induksi aberasi koma tersebut bila dibandingkan 

dengan kelompok FS-LASIK hasilnya tidak bermakna secara statistik (p=0,280, 
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p=0,075), karena pada prosedur FS-LASIK faktor hinge, iregularitas stromal bed 

dan penyembuhan luka pada flap juga berkontribusi menginduksi aberasi koma. 

Aberasi trefoil merupakan bentuk HOAs yang paling banyak terdapat pada populasi 

dewasa normal, nilai trefoil akan berkongruensi dengan nilai RMS HOAs. Trefoil 

memiliki signifikansi degradasi performa visual paling kecil dibandingkan aberasi 

lainnya. 20,48,50,63,69 

     Terdapat beberapa keterbatasan penelitian ini yaitu data diambil secara 

retrospektif dari rekam medis pasien dan tidak dapat dilakukan proses randomisasi. 

Pengukuran stabilitas air mata hanya dilakukan secara kualitatif dengan 

pemeriksaan corneal epithelial wettability, tidak dengan parameter yang lebih dapat 

diukur secara kuantitatif seperti pemeriksaan tear film break up time (TBUT) dan 

tes Schirmer. Walaupun demikian terdapat kelebihan dari penelitian ini yaitu 

seluruh tindakan FS-LASIK dan SMILE dilakukan oleh 1 operator yang sama dan 

telah berpengalaman, dan telah dilakukan matching sehingga didapatkan kriteria 

klinis preoperatif yang sama. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

     Induksi HOAs pada pasien yang telah dilakukan prosedur SMILE tidak berbeda 

bermakna dibandingkan dengan prosedur FS-LASIK. 

 

5.2 Saran 

1. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan secara prospektif pada kelompok 

subjek miopia dan astigmat rendah-sedang dengan mengontrol variabel 

perancu secara kuantitatif dan terukur. 

2. Penelitian selanjutnya untuk menilai hubungan antarvariabel, seperti 

spherical equivalent dan parameter-parameter klinis tindakan bedah 

refraktif laser kornea dengan induksi HOAs pada kelompok miopia dan 

astigmat miopia rendah-sedang dibandingkan dengan kelompok miopia 

tinggi perlu dilakukan karena mungkin akan memberikan hasil kemaknaan 

yang berbeda. 
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Lampiran 2  
DATA HASIL PENELITIAN 

 
No. 

 
 

Kode Nama L/P Usia OD/OS UCVA SE Pupil CCT OZ Tebal 
Flap 

Ablation 
Depth 

RSB RMS 
HOAs 
Pre Op 

Coma 
Pre Op 

Trefoil 
Pre Op 

SA 
Pre Op 

RMS 
HOAs 

Post Op 

Coma 
Post Op 

Trefoil 
Post Op 

SA 
Post Op 

1. F1 RNR 
 

P 19 OD 4/60 -3,125 5,4 539 6,35 140 43,2 356 0,44 0,05720 0,04180 0,05579 0,62 0,05263 0,14677 0,40602 

2. S8 ASF 
 

P 21 OD 0,05 -3,25 6,8 516 6,67 120 48,0 348 0,21 0,02172 0,04414 -0,00068 0,44 0,30439 0,26651 0,00522 

3. F3 RAN 
 

P 28 OS 2/60 -4,625 4,7 511 6,67 110 67,3 334 0,27 0,02842 0,05378 -0,03703 0,48 0,11025 0,06349 -0,41563 

4. S4 MUN 
 

P 30 OS 4/60 -4,25 5,0 537 6,19 120 54,6 362 0,22 0,05046 0,04326 0,00353 0,36 0,17490 0,10252 -0,00777 

5. F4 SAL 
 

P 23 OS 3/60 -5,375 5,1 594 6,42 120 75,9 379 0,37 0,11612 0,10520 0,06008 0,65 0,42518 0,16857 0,05260 

6. S7 NDA 
 

P 23 OS 2/60 -5,5 6,5 600 6,67 120 80,6 399 0,26 0,03160 0,02495 0,02823 0,71 0,65776 0,14286 -0,05322 

7. F7 MAL 
 

L 22 OS 4/60 -2,125 4,0 557 6,41 120 29,7 407 0,38 0,09553 0,05346 0,00920 0,25 0,06708 0,05775 0,16045 

8. S3 HMA 
 

L 20 OD 0,05 -2,375 5,0 546 6,15 120 34,4 392 0,44 0,07112 0,06307 0,03829 0,56 0,07783 0,59486 0,09903 

9. F8 MRA 
 

L 18 OD 0,2 -2,125 6,9 602 6,4 120 28,5 453 0,17 0,03325 0,06875 0,01917 0,60 0,12964 0,08723 0,07239 

10. S23 RPS 
 

L 19 OD 0,1 -2,25 7,0 546 6,02 120 32,8 393 0,29 0,08345 0,08464 0,05714 0,67 0,29066 0,16276 0,15740 

11. F10 GSE 
 

L 20 OS 0,3 -1,125 5,5 559 6,67 120 18,2 421 0,30 0,01270 0,12444 -0,05843 0,27 0,04497 0,10339 -0,16599 

12. S27 DAL 
 

L 19 OS 0,4 -1,625 4,9 526 6,67 140 30,4 356 0,20 0,06482 0,06617 0,04870 0,27 0,12850 0,13929 0,09399 

13. F13 MRO 
 

L 20 OD 3/60 -4,875 6,9 503 6,41 110 61,4 325 0,32 0,02811 0,01976 -0,01427 0,80 0,26782 0,09393 0,29851 

14. S25 DAN 
 

L 19 OD 4/60 -4,75 6,6 538 6,32 120 67,2 351 0,42 0,05083 0,01558 0,05154 0,86 0,21510 0,05135 0,36396 

15. F19 RST 
 

L 19 OD 3/60 -3,00 6,5 567 6,39 120 44,1 403 0,58 0,09292 0,05851 0,05459 1,06 0,15023 0,05251 0,35168 

16. S6 FBA 
 

L 18 OD 0,05 -3,25 7,0 523 6,67 120 46,5 320 0,57 0,05735 0,10844 0,04541 0,80 0,20024 0,17131 0,14090 

17. F22 TUF 
 

L 20 OS 0,05 -5,125 6,9 555 6,46 120 64,8 370 0,36 0,07793 0,01373 -0,00797 0,88 0,51119 0,32298 0,27132 

18. S5 PHA 
 

L 25 OS 2/60 -5,00 5,2 507 6,2 140 61,2 306 0,32 0,08656 0,01780 -0,05150 0,48 0,30407 0,25250 -0,16794 

19. F24 UPG 
 

P 19 OS 0,15 -2,50 6,7 542 6,57 120 34,4 388 0,47 0,06433 0,03853 -0,01095 0,37 0,18904 0,15203 -0,24387 

20. S1 IFE 
 

p 18 OS 0,15 -2,25 6,5 555 6,36 140 35,5 380 0,45 0,07442 0,10178 0,01438 0,57 0,23831 0,32427 -0,00603 
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