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Abstract 
Introduction Diabetic Retinopathy (DR) is a major diabetes microvascular complication and is the 
leading cause of vision loss among working-age adults. Currently, at least 366 million people worldwide 
have diabetes and this number is likely to increase. Recent improvement in diabetes treatment has 
decreased macrovascular mortality as DR is an irreversible disease. More patients who live long enough 
with diabetes will eventually develop DR and vision threatening diabetic retinopathy (VTDR).  
Purpose: To observe vision threatening diabetic retinopathy and its management trends in Cicendo Eye 
Hospital from 2016 to 2019. 
Methods: This is a descriptive study using secondary data from diabetic retinopathy database in vitreo 
retina unit from 1st January 2016 to 31st December 2019 in Cicendo Eye Hospital. Sex, age, diagnosis 
and management each year were reviewed retrospectively. 
Result: In this study, 22.169 patients were included, 53.88% was female and most of the study population 
ranged from 50 to 59 years old. Number of patient classified as VTDR was 19.12%  and non-VTDR was 
80.88%. Non-VTDR will likely to develop VTDR if careful maintenance is not performed. Any kind of 
management reviewed, varies every year. In this study, Pars Plana Vitrectomy (PPV) was the most 
commonly performed management. 
Conclusion: Increasing number of VTDR patients and PPV as the most commonly performed 
management need to be reviewed carefully. Primary and secondary health care review and 
establishment of diabetic retinopathy prevention program needs to be done to prevent terminal stage of 
DR. 
Keyword: diabetes mellitus, diabetic retinopathy, vision threatening diabetic retinopathy, pars plana 
vitrectomy 
 
PENDAHULUAN 
     Diabetes mellitus adalah suatu 
gangguan metabolik yang ditandai 
dengan peningkatan kadar glukosa 
darah akibat rusaknya sekresi dan kerja 
dari insulin. Keadaan hiperglikemia 
kronik akan menyebabkan kerusakan 
pada pembuluh darah sehingga suplai 
nutrisi dan oksigen ke perifer berkurang 
termasuk aliran darah ke retina. 
Retinopati diabetik adalah salah satu 
komplikasi dari diabetes mellitus yang 
berpotensi menyebabkan gangguan 
penglihatan. 1,2 

     Retinopati diabetik merupakan salah 
satu penyebab utama kebutaan terutama 
pada usia produktif. Hal ini menjadi 
masalah yang patut mendapat perhatian 
karena besarnya angka kebutaan yang 
dapat terjadi akibat peningkatan angka 
diabetes di dunia. Secara global, 
diperkirakan 422 juta orang dewasa 
hidup dengan diabetes pada tahun 2014 
dibandingkan dengan 108 juta pada 
tahun 1980. Indonesia merupakan 
negara ke-7 dengan angka penderita 
diabetes terbanyak pada tahun 2019. 
Berdasarkan data dari Riset Kesehatan 
Dasar pada tahun 2018, penyakit 
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diabetes mellitus mencapai 1.5% pasien 
dan meningkat menjadi 2.0% pada 
tahun 2018. 1-4 

     Menurut Eye Disease Prevalence 
Research Group, vision threatening 
diabetic retinopathy (VTDR) 
didefinisikan sebagai seluruh retinopati 
diabetik berat, retinopati diabetik 
proliferatif, atau edema makula yang 
signifikan secara klinis. Dalam 
perjalanan penyakitnya, retinopati 
diabetik dapat jatuh ke keadaaan 
terminal dan menyebabkan kerusakan 
permanen pada penglihataan hingga 
kebutaan. Tatalaksana retinopati 
diabetik dapat dilaksanakan di berbagai 
tingkat pelayanan kesehatan baik 
berupa tindakan preventif, kuratif, 
hingga rehabilitatif. Tatalaksana baik 
berupa laser panretinal fotokoagulasi 
(PRP), injeksi anti vascular endothelial 
growth factor (VEGF), hingga tindakan 
operasi vitrektomi pars plana (VPP) 
diberikan sesuai dengan derajat 
keparahan penyakit. Namun tatalaksana 
yang paling utama adalah kontrol 
glukosa darah baik dengan perubahan 
gaya hidup dan medikamentosa. 1,5,6 

     Tujuan dari penelitian observasional 
ini adalah untuk menggambarkan pola 
kasus dan penatalaksanaan retinopati 
diabetik di Pusat Mata Nasional Rumah 
Sakit Mata Cicendo pada tahun 2016-
2019. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Desain dan Subjek Penelitian 
     Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif yang bertempat di Pusat Mata 
Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 
dari tahun 2016 sampai 2019. Data 
yang digunakan berupa data sekunder 
pasien retinopati diabetik unit 

Vitreoretina. Kriteria inklusi pada 
penelitian ini adalah seluruh pasien 
retinopati diabetik yang datang ke 
Rumah Sakit Mata Cicendo pada tahun 
2016 sampai 2019 dengan kunjungan 
pertama sudah direncanakan untuk 
dilakukan tindakan baik laser PRP, 
injeksi anti VEGF, atau vitrektomi pars 
plana (VPP) dengan data yang diambil 
adalah data tindakan yang lebih berat 
Kriteria eksklusi pada penelitian ini 
adalah data pasien yang tidak lengkap. 
     Data yang diambil pada penelitian 
ini adalah jenis kelamin, usia, tahun 
kunjungan, diagnosa, serta jenis 
tindakan yang diberikan. Data diolah 
menggunakan Microsoft Excel 2017 
kemudian ditampilkan dalam bentuk 
tabel dan dipaparkan secara deskriptif. 
 
HASIL PENELITIAN 
     Berdasarkan data sekunder yang 
terkumpul sejak tahun 2016 hingga 
2019, didapatkan 22.169 pasien yang 
memenuhi kriteria inklusi penelitian.  
     Pada tabel 1, dari total 22.169 
pasien, didapatkan 10.224 pasien laki-
laki dan 11.945 pasien perempuan. 
Pasien berusia < 30 tahun 1.142, pasien 
berusia 30-39 tahun 1.116, pasien 
berusia 40-49 tahun 4.099, pasien 
berusia 50-59 tahun 8.131, pasien 
berusia 60-69 tahun 5.906 dan pasien 
berusia > 70 tahun 1.775. Kelompok 
usia terbanyak adalah pasien dengan 
usia 50-59 tahun. 
     Pada tabel 2, menunjukkan tahun 
2016 total pasien berjumlah 5.562, 
terdiri dari 4.616 pasien non-VTDR dan 
946 pasien VTDR. Pada tahun 2017, 
total pasien 5.442 terdiri dari 4.468 
pasien non-VTDR dan 974 pasien 
VTDR. Pada tahun 2018, total pasien 
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5.952 terdiri dari 4.118 pasien non-
VTDR dan 1.095 pasien VTDR. Pada 
tahun 2019, total pasien 5.952, terdiri 
dari 4.728 pasien non-VTDR dan 1221 
pasien VTDR. 
     Pada tabel 3, menunjukkan tahun 
2016 342 pasien yang dilakukan terapi 
laser PRP, 66 injeksi anti VEGF dan 
538 tindakan VPP. Pada tahun 2017, 

354 pasien yang dilakukan tindakan 
laser PRP, 8 injeksi anti VEGF dan 612 
tindakan VPP. Pada tahun 2018, 447 
pasien dilakukan laser PRP, 36 injeksi 
anti VEGF dan 612 tindakan VPP. Pada 
tahun 2019, 347 pasien dilakukan laser, 
210 injeksi anti VEGF dan 667 
tindakan VPP. 

 
Tabel 1. Jenis kelamin dan usia 

Karakteristik pasien 
(n = 22.169) 

2016 2017 2018 2019 Total 

Jenis kelamin      
Laki-laki 2.653 

(11,97%) 
2.511 

(11,33%) 
2.376 

(10,72%) 
2.684 

(12,11%) 
10.224 

(46,12%) 
Perempuan 2.909 

(13,12%) 
2.931 

(13,22%) 
2.837 

(12,80%) 
3.268 

(14,74%) 
11.945 

(53,88%) 
Usia      
<30 tahun 
 
30-39 tahun 
 
40-49 tahun 

281 
(1,27%) 

270 
(1,22%) 

1007 
(4,54%) 

300 
(1,35%) 

298 
(1,34%) 

1.008 
(4,55%) 

272 
(1,23%) 

280 
(1,26%) 

937 
(4,23%) 

289 
(1,30%) 

268 
(1,21%) 

1.147 
(5,17%) 

1.142 
(5,15%) 

1.116 
(5,03%) 

4.099 
(18,49%) 

50-59 tahun 
 
60-69 tahun 

2.026 
(9,14%) 

1.497 
(6,75%) 

1.931 
(8,71%) 

1.493 
(6,73%) 

1.861 
(8,39%) 

1.417 
(6,39%) 

2.313 
(10,43%) 

1.499 
(6,76%) 

8.131 
(36,68%) 

5.906 
(26,64%) 

>70 tahun 481 
(2,17%) 

412 
(1,86%) 

446 
(2,01%) 

436 
(1,97%) 

1.775 
(8,01%) 

 
Tabel 2. Jumlah pasien VTDR dan non-VTDR 

Diagnosa 2016 2017 2018 2019 

Non-VTDR 4.616 (82,99 %) 4.468 (82,10%) 4.118 (78,99%) 4.728 (79,46%) 
VTDR 946 (17%) 974 (17,89%) 1.095 (21%) 1.224 (20,56%) 

TOTAL 5562 5442 5213 5952 
 

Tabel 3. Jumlah tindakan pada pasien VTDR 
Tindakan 2016 2017 2018 2019 

Injeksi  
anti-VEGF 66 (6.98%) 8 (0,82%) 36 (3,29%) 210 (17,16%) 
Laser PRP 342 (36,15%) 354 (36,34%) 447 (40,82%) 347 (28,35%) 

VPP 538 (56,87%) 612 (62,83%) 612 (55,89%) 667 (54,49%) 
TOTAL 946 974 1095 1224 
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Gambar 1. Status VTDR per tahun 

DISKUSI 
     Retinopati diabetik adalah 
komplikasi dari diabetes mellitus yang 
berpotensi mengancam penglihatan. 
Satu dari tiga penderita diabetes 
mellitus juga menderita retinopati 
diabetik. Studi menunjukkan kontrol 
optimal dari faktor resiko seperti kadar 
gula darah, tekanan darah, dan lipid 
darah dapat menurunkan dan 
memperlambat progresifitas penyakit. 
Pasien dengan derajat retinopati 
diabetik yang lebih berat menyebabkan 
penurunan aktivitas sehari-hari, 
memiliki kualitas hidup yang lebih 
buruk dan memerlukan akses ke 
layanan kesehatan yang lebih tinggi 
daripada pasien dengan derajat 
penyakit yang lebih rendah. 1,7,8 

    Studi oleh Sapkota dkk di Cina 
memaparkan angka pasien wanita 
dengan diabetes yang lebih banyak 
daripada pasien pria dengan rerata usia 
57 tahun. Sedangkan studi oleh Muqit 
dkk yang dilakukan di Bangladesh, 

pasien pria memiliki resiko terkena 
retinopati diabetik lebih tinggi daripada 
pasien perempuan pada seluruh 
kelompok usia. Berbeda dengan 
penelitian oleh Sasongko dkk di 
Jogjakarta menyatakan tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan akan 
prevalensi retinopati diabetik antara 
pasien wanita dan pria. Hasil yang 
didapatkan pada studi ini sejalan 
dengan penelitian Sapkota dkk, jumlah 
pasien wanita lebih banyak daripada 
pasien pria, dengan kelompok usia 
terbanyak pada usia 50-59 tahun. 
Hilangnya tajam penglihatan akibat 
retinopati diabetik pada usia produktif 
akan berkaitan dengan keterbatasan 
aktifitas sehari-hari, hilangnya 
produktifitas, serta dapat menjadi 
beban ekonomi baik untuk individu, 
keluarga, maupun masyarakat. 9,10,11 

     Pada penelitian ini, didapatkan 
angka pasien VTDR yang meningkat 
setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan 
laporan Riset Kesehatan Dasar 
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(Riskesdas) yang menunjukkan 
prevalensi diabetes mellitus pada 
penduduk dewasa Indonesia sebesar 
6,9% di tahun 2013 dan melonjak ke 
angka 8,5% di tahun 2018. Sangupta 
dkk dalam studinya melaporkan 30% 
pasien dengan retinopati diabetik juga 
didagnosa dengan VTDR. Dengan 
jumlah pasien diabetes mellitus yang 
terus meningkat, jumlah pasien VTDR 
juga akan terus meningkat. Pada 
penelitian ini, insidensi retinopati 
diabetik yang datang ke poli 
Vitreoretina turun dari tahun 2016 ke 
tahun 2017, kemudian turun kembali di 
tahun 2018, dan mengalami 
peningkatan kembali di tahun 2019. 
Menurut penelitian oleh Rahmawati 
dkk, terdapat faktor eksternal dan 
internal yang mempengaruhi 
kunjungan rawat jalan pasien ke rumah 
sakit. Faktor eksternal berupa faktor 
pendapatan dan faktor kepesertaan 
asuransi kesehatan. Sedangkan faktor 
internal berupa rumah sakit sebagai 
penyedia layanan kesehatan. 
Penggunaan layanan kesehatan oleh 
masyarakat juga mempertimbangkan 
beberapa faktor yaitu persepsi 
mengenai kesehatan dan penyakit, 
gejala penyakit yang dirasakan, 
pengetahuan dan pemahaman tentang 
penyakit, keyakinan terhadap 
pelayanan kesehatan atau dokter yang 
dapat menyembuhkan penyakitnya. 
Faktor lainnya yang berpengaruh 
adalah sosio-demografis, faktor 
keluarga, serta faktor lainnya seperti 
jarak tempuh, ketersediaan layanan, 
dan aksesibilitas biaya.3, 12,13 

     Organisasi kesehatan dunia World 
Health Organization (WHO) 
memprediksikan penyakit diabetes 

mellitus akan menimpa lebih dari 21 
juta penduduk Indonesia di tahun 2030. 
Menurut studi oleh Nentwich dkk, 
kemungkinan terjadinya komplikasi 
dari diabetes mellitus meningkat 
dengan bertambahnya durasi dari 
penyakit. Potensi jatuhnya pasien pada 
keadaan VTDR hingga 50% pada 
pasien diabetes mellitus tipe 1 dan 30% 
pada pasien diabetes mellitus tipe 2. 
Pada penelitian ini, tidak disertakan 
data durasi DM pada pasien maupun 
tipe DM yang diderita oleh pasien. 14, 15, 

16,17 

     Rasio insidensi pasien VTDR pada 
tahun 2016 sebanyak 17% meningkat 
menjadi 17.8% di tahun 2018. Dan 
terus meningkat di tahun 2018 menjadi 
21% tetapi turun menjadi 20% di tahun 
2019. Menurut Sasongko dkk, faktor 
resiko yang berhubungan dengan 
retinopati diabetik dan VTDR di 
Indonesia antara lain durasi diabetes, 
gula darah puasa, dan riwayat 
hipertensi. 8,18 

     Laser fotokoagulasi efektif dalam 
memperlambat progresi retinopati dan 
mencegah penurunan fungsi 
penglihatan, tetapi tidak dapat 
mengembalikan penglihatan yang 
sudah rusak sebelumnya. Laser 
diindikasikan pada retinopati diabetik 
dengan pembuluh darah baru pada 
diskus atau pembuluh darah baru 
dimanapun yang disertai perdarahan. 
Tindakan laser pada tahun 2016 
sebanyak 35.15% dan meningkat 
menjadi 35.34% pada tahun 2017. 
Meningkat pada tahun 2018 menjadi 
40.82% kemudian turun menjadi 
28.35%. Laser PRP adalah kompetensi 
dokter spesialis mata umum yang dapat 
dilakukan tanpa memerlukan rujukan 
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ke tingkat layanan kesehatan yang lebih 
tinggi. Laser PRP tersedia hanya di 7 
pusat kesehatan di Bandung. 
Keterbatasan alat dapat menjadi 
penyebab tingginya angka tindakan 
laser seperti yang didapatkan pada 
penelitian ini, juga dapat 
mempengaruhi tingginya angka 
tindakan VPP yang dilakukan di PMN 
RS Mata Cicendo. Ketersediaan alat 
secara merata di layanan kesehatan 
sekunder dan penyerataan keterampilan 
laser untuk dokter spesialis mata umum 
diharapkan dapat menurunkan angka 
pasien VTDR dan menurunkan 
kemungkinan pasien jatuh ke derajat 
penyakit yang lebih berat. Hal ini sesuai 
dengan studi ETDRS yang menyatakan 
resiko vitrektomi yang lebih rendah 4% 
dalam 5 tahun pada pasien yang 
diberikan terapi laser PRP. 1,7,  19, 20 

     Meskipun laser fotokoagulasi 
menjadi terapi utama dalam 
penanganan retinopati diabetik selain 
pengontrolan faktor sistemik, 
penggunaan injeksi anti VEGF telah 
merevolusi terapi retinopati diabetik 
dimana injeksi anti VEGF diberikan 
pada retinopati diabetik yang disertai 
dengan edema makula. Diabetic 
Retinopathy Clinical Network 
melakukan uji klinis multisenter secara 
acak dan menunjukkan hasil peran 
ranibizumab dalam menurunkan resiko 
eksaserbasi jangka pendek pada edema 
makula. Menurut Osaadon dkk yang 
membandingkan laser PRP dengan 
kombinasi laser PRP dan injeksi 
ranibizumab atau bevacizumab, 
kombinasi terapi memberikan hasil 
yang lebih baik dibandingkan terapi 
laser PRP tunggal. Pada penelitian ini 
injeksi anti VEGF mengalami 

penurunan pada tahun 2017 dari 6.98% 
menjadi 0.82% pada tahun 2017. Hal 
ini diakibatkan tidak tersedianya obat 
pada tahun 2017 di RS Mata Cicendo 
sehingga injeksi anti VEGF dialihkan 
ke klinik mata atau rumah sakit lain 
yang menyediakan injeksi anti VEGF.  
Pada tahun 2018, terjadi peningkatan 
menjadi 3.29% dan meningkat kembali 
di tahun 2019 sebanyak 17.16% setelah 
obat kembali tersedia. 1, 21-23 

     Pars plana vitrektomi dilakukan 
pada perdarahan vitreus berat yang 
tidak membaik secara spontan dalam 1-
3 bulan, retinopati diabetik proliferatif 
yang menetap setelah tindakan laser 
PRP, traksi yang mengancam makula, 
dan traksi yang dikombinasikan dengan 
ablasio retina regmatogen. Pada 
penelitian ini, angka tindakan VPP 
mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. Hal ini mengindikasikan 
pasien retinopati diabetik yang jatuh 
dalam keadaan terminal yang juga 
meningkat. Hal ini dapat dicegah 
dengan berbagai tindakan preventif dan 
kuratif yang dapat diberikan pada 
layanan kesehatan primer dan 
sekunder. 1,5, 10,23 
     Tindakan yang dapat dilakukan pada 
layanan kesehatan primer adalah 
program pengelolaan penyakit kronis 
(PROLANIS). Program ini merupakan 
sistem pelayanan kesehatan dan 
pendekatan proaktif yang melibatkan 
pasien dengan penyakit kronis sehingga 
dapat mencapai kualitas hidup yang 
optimal. Layanan kesehatan sekunder 
juga dapat berperan secara aktif dalam 
penanganan awal baik berupa skrining 
lanjutan pada pasien retinopati diabetik, 
memberikan tatalaksana pada pasien 
dengan derajat keparahan ringan dan 
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sedang, serta merujuk ke layanan 
kesehatan tersier jika diperlukan 
tindakan lanjutan seperti operasi. 
Sebagai layanan kesehatan tersier, 
PMN RS Mata Cicendo menjadi pusat 
rujukan dari layanan kesehatan primer 
dan sekunder dan memberikan 
tatalaksana sub-spesilistik yang tidak 
dapat diberikan di layanan kesehatan 
yang lebih rendah. Intervensi yang 
dilakukan di layanan kesehatan tersier 
bertujuan untuk mengembalikan atau 
meningkatlan penglihatan semaksimal 
mungkin. Pasien dengan derajat 
penyakit terminal dan tidak 
memungkinkan untuk dilakukan 
tindakan intervensi dapat diberikan 
layanan rehabilitasi di fasilitas 
kesehatan tersier untuk meningkatkan 
kualitas hidup pasien.2, 4, 16, 20, 23, 24 

     Keterbatasan dari penelitian ini 
adalah kurangnya kelengkapan data 
dimana tidak dijelaskan secara 
terperinci derajat diagnosis maupun 
tindakan per mata. Juga kurangnya 
kelengkapan diagnosis berdasarkan 
ICD-10 sehingga tidak dapat dilakukan 
analisis berdasarkan derajat retinopati 
diabetik yang tepat. Sebagai saran, 
dapat dilakukan penambahan data 
berupa faktor resiko yang berperan 
sesuai studi yang sebelumnya sudah 
dilakukan seperti tipe diabetes mellitus, 
lama pasien menderita diabetes 
mellitus, tanda vital dan hasil 
laboratorium lengkap agar dapat 
dilakukan penelitian selanjutnya yang 
lebih lengkap.  
 
SIMPULAN 
     Diabetik retinopati adalah masalah 
kesehatan yang patut untuk menjadi 
perhatian karena memiliki efek yang 

besar dalam berbagai aspek. Angka 
kunjungan pasien retinopati diabetik 
mengalami perubahan setiap tahunnya, 
dengan jumlah pasien VTDR lebih 
sedikit daripada jumlah pasien non-
VTDR. Tatalaksana retinopati diabetik 
di PMN RS Mata Cicendo juga 
mengalami perubahan angka tiap 
tahunnya dengan tindakan operasi VVP 
adalah tindakan yang paling banyak 
dilakukan. Implementasi dan 
pengembangan program penanganan 
retinopati diabetik dapat berupa 
tindakan preventif maupun kuratif, hal 
ini sebaiknya dilakukan mulai dari 
pelayanan kesehatan primer dan 
sekunder sehingga dapat mencegah 
jatuhnya pasien ke derajat penyakit 
yang berat untuk ditangani dengan 
intervensi pembedahan ketika sampai 
di layanan kesehatan tersier. 
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