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I. Pendahuluan 

Angka harapan hidup yang lebih lama karena kemajuan teknologi di bidang 

medis membuat prevalensi keseluruhan katarak senilis juga meningkat. Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa katarak merupakan penyebab utama 

gangguan penglihatan dan kebutaan di seluruh dunia. Secara global, jumlah orang 

dari segala usia dengan gangguan penglihatan diperkirakan 285 juta dan 39 juta 

diantaranya mengalami kebutaan. Katarak yang diakibatkan proses pertambahan 

usia yang tidak diobati menyebabkan sekitar 51% kebutaan di semua area dunia. 

Data di Amerika Serikat menunjukkan angka katarak senilis terjadi pada 42% 

pasien berusia antara 52 dan 64 tahun, 60% dari mereka yang berusia antara 65 dan 

74 tahun, dan 91% dari mereka yang berusia antara 75 dan 85 tahun. Hasil The 

Beaver Dam Eye Study menunjukkan bahwa 38,8% pria dan 45,9% wanita yang 

berusia lebih dari 74 tahun memiliki katarak yang signifikan secara visual.1, 2  

WHO memproyeksikan bahwa antara tahun 2000 dan 2020, jumlah operasi 

katarak yang dilakukan di seluruh dunia perlu ditingkatkan hingga tiga kali lipat. 

Tindakan pembedahan adalah satu-satunya pengobatan yang tersedia saat ini untuk 

kekeruhan lensa yang signifikan secara visual, sehingga kebutaan akibat katarak 

akan tetap menjadi penyebab utama kehilangan penglihatan di banyak negara di 

mana layanan pembedahan masih belum memadai. Operasi katarak adalah metode 

yang efektif untuk memulihkan penglihatan, namun individu di negara berkembang 

memiliki akses terbatas untuk layanan operasi katarak. Katarak juga menjadi salah 

satu beban sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat yang utama, bahkan di negara 

maju. Hal ini karena volume operasi katarak yang semakin meningkat akibat 

populasi yang menua dan peningkatan layanan operasi katarak.1, 3  

Dokter dan tenaga medis bertanggung jawab untuk membuat pasien sadar bahwa 

akhir dari operasi katarak yang sukses bukanlah akhir dari perawatan untuk 

penyakit katarak. Perawatan pasca operasi yang baik sama pentingnya dengan 

perawatan yang dilakukan oleh dokter mata sebelum dan selama operasi. Operasi 

yang sangat baik dapat memberikan hasil yang buruk jika perawatan pasca operasi 

tidak memadai. Tujuan dari sari kepustakaan ini adalah menjelaskan mengenai 

tatalaksana pasca bedah katarak.4, 5 
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II. Tatalaksana Pasca Bedah Katarak 

Operasi katarak adalah salah satu operasi yang paling sukses dan sering 

dilakukan di seluruh dunia, namun katarak tetap menjadi penyebab kebutaan global 

yang paling umum. Tingginya angka kebutaan katarak juga mencerminkan hasil 

penglihatan yang buruk setelah pasien dilakukan operasi seperti yang telah 

didokumentasikan dalam banyak penelitian mengenai penilaian cepat kebutaan 

yang dapat dihindari. Hasil ketajaman visual yang buruk dapat disebabkan oleh 

penilaian pra-operasi yang tidak memadai (seperti biometri yang tidak akurat dan / 

atau kegagalan untuk mendeteksi tanda-tanda yang menunjukkan bahwa 

pembedahan bisa berlangsung dengan rumit), komplikasi selama prosedur 

pembedahan itu sendiri, dan tatalaksana pasca operasi yang buruk. Tatalaksana 

paska operasi katarak menjadi penting untuk mendapatkan hasil tajam penglihatan 

yang maksimal untuk pasien.4, 5 

 

2.1 Kontrol Pasca Bedah Katarak 

Pemeriksaan pasca operasi harus dilakukan untuk memastikan deteksi dini dan 

pengelolaan komplikasi yang cepat untuk mengoptimalkan hasil akhir operasi 

katarak. American Academy of Ophthalmology merekomendasikan kunjungan hari 

pertama pasca operasi (POD1) harus dilakukan pada pasien monokular, setelah 

operasi dengan adanya komplikasi intraoperatif, atau pada pasien yang berisiko 

tinggi terjadi komplikasi pasca operasi segera seperti peningkatan tekanan 

intraokular (IOP). Pasien tanpa risiko tinggi untuk terjadinya komplikasi pasca 

operasi kontrol lanjutan pasca operasi dapat dijadwalkan dalam waktu 48 jam. 

Royal College of Ophthalmologists, tidak lagi menggunakan kontrol POD1 secara 

luas di Inggris. Pemeriksaan POD1 disarankan hanya pada operasi yang rumit, pada 

mata dengan penyakit penyerta (glaukoma, uveitis), atau pada pasien dengan hanya 

satu mata. Setelah dipulangkan, informasi yang komprehensif untuk 

mengidentifikasi potensi komplikasi harus diberikan kepada pasien dan tanggal 

kontrol pasca operasi dikonfirmasi serta obat yang perlu diberikan untuk perawatan 

pasca operasi katarak. 4, 6 
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Kontrol pasca bedah katarak dapat dibagi menjadi beberapa sesi kontrol pada 

saat sehari setelah operasi (POD 1) yang dilakukan di rumah sakit dan 4–8 minggu 

setelah operasi. Pemeriksaan pasca operasi meliputi pengukuran tajam penglihatan 

pasca operasi katarak, tekanan intraokular, pemeriksaan lampu celah untuk menilai 

inflamasi pasca operasi berupa edema kornea dan reaksi peradangan pada bilik mata 

depan berupa flare dan sel serta pemeriksaan fundus dengan oftalmoskop indirek 

pada pasien yang membutuhkan penilaian segmen posterior. Kunjungan 4-8 

minggu setelah operasi ini penting, karena sekaligus merupakan waktu untuk 

melakukan koreksi kelainan refraksi pasca operasi. Anjurkan pasien secara aktif 

untuk hadir, misalnya dengan memasukkan kunjungan pasca bedah katarak dalam 

harga operasi katarak. Transportasi mungkin menjadi penghalang bagi beberapa 

pasien, untuk mengatasi hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan kontrol pasca 

bedah katarak di pusat pelayanan kesehatan primer di sekitar tempat tinggal 

pasien.4, 7 

 

2.2 Penggunaan Antibiotik 

Antibiotik profilaksis adalah tindakan pencegahan infeksi pasca operasi yang 

paling umum dilakukan. Variasi yang luas terdapat pada jenis agen antibiotik yang 

digunakan (misalnya fluorokuinolon, aminoglikosida, sefalosporin, dan 

kloramfenikol), rute pemberian antibiotik (topikal, intraokular, subkonjungtival, 

dan oral), dan waktu pemberian antibiotik (pra operasi, intraoperatif, perioperatif, 

dan pasca operasi). Bakteri penyebab yang paling umum adalah spesies Gram-

positif, seperti Streptococcus viridans atau Staphylococcus aureus. Bakteri gram 

negatif seperti Pseudomonas atau Haemophilus lebih jarang ditemukan.4, 8, 9 

Tujuan teoritis dari antibiotik profilaksis topikal adalah untuk mengurangi 

jumlah bakteri di konjungtiva, sehingga menurunkan risiko kontaminasi intraokular 

baik secara intraoperatif maupun pasca operasi. Bukti kuat untuk mendukung 

kemanjurannya masih kurang, dan terdapat risiko teoritis bahwa pemberian yang 

lama dan berulang dapat menyebabkan resistensi antibiotik bakteri. Survei yang 

dilakukan American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) tahun 

2014 mendapatkan hasil bahwa 90% ahli bedah menggunakan antibiotik 
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perioperatif topikal dan hampir semua ahli bedah menggunakannya pasca operasi 

sebanyak 97%. Antibiotik topikal digunakan hingga 1-2 minggu pasca operasi 

sampai luka sayatan sembuh sepenuhnya dan tidak perlu dilakukan penurunan dosis 

perlahan karena hal ini akan mendorong munculnya organisme resisten.2, 8, 9 

Pemilihan jenis antibiotik yang akan digunakan belum memiliki aturan yang 

dijelaskan dengan jelas. Hal-hal yang yang perlu diingat saat memutuskan 

antibiotik mana yang akan digunakan antara lain konsentrasi maksimal (Cmax) obat 

antibiotik di jaringan mata dan konsentrasi hambat minimum (MIC) dari bakteri 

utama yang menyebabkan endophthalmitis. Karakteristik lain yang dapat 

dipertimbangkan dalam pemilihan antibiotik adalah spektrum cakupan antibiotik, 

mekanisme aksi dari antibiotik  bakterisidal atau bakteriostatis, biokompatibilitas, 

dan biaya, namun karakteristik utama yang menentukan efikasi antibiotik adalah 

Cmax dan MIC. Antibiotik golongan fluorokuinolon  memiliki kombinasi MICs 

terendah dan konsentrasi tertinggi dalam jaringan mata bila digunakan secara 

topikal pada operasi mata dan di antara antibiotik golongan fluorokuinolon , 

besifloxacin, gatifloxacin, dan moxifloxacin adalah yang paling kuat (MIC 

terendah) dan memiliki konsentrasi tertinggi di kornea dan ruang anterior (Cmax 

tertinggi).10, 11 

Fluorokuinolon oral digunakan pada pasien rawat jalan pasca bedah katrak. 

Penelitian mengenai fluorokuinolon menunjukkan bahwa kuinolon sistemik seperti 

siprofloksasin, ofloksasin, dan levofloksasin dapat menembus humor aqueous dan 

vitreus lebih baik daripada antibiotik lain. Tingkat rata-rata antibiotik golongan 

fluorokuinolon dalam humor aqueous adalah  0,50 g/mL untuk siproflokasasin, 1,50 

g/mL untuk levofloksasin, dan 2,33 g/mL untuk moksifloksasin. Rata-rata kadar 

levofloxacin dan moxifloxacin dalam humor aqueous berada di atas konsentrasi 

hambat minimum 90% untuk sebagian besar mikroorganisme umum yang 

menyebabkan endophthalmitis. Konsentrasi terapeutik antibiotic fluorokuinolon, 

terutama levofloxacin dan moxifloxacin dapat dicapai dengan pemberian oral. 

Antibiotik ini mungkin efektif untuk profilaksis dan terapi tambahan dari 

endophthalmitis bakterial.12, 13 
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2.3 Penggunaan Anti Inflamasi 

Obat tetes mata anti inflamasi topikal baik steroid dan obat anti inflamasi 

nonsteroid (NSAID) biasanya digunakan selama 1-3 bulan setelah operasi. Obat ini 

bertujuan untuk menekan reaksi inflamasi dan mengurangi nyeri dan 

ketidaknyamanan pasca operasi serta dapat mengurangi resiko terjadinya 

komplikasi pasca bedah katarak seperti cystoid macular edema (CME) dan 

opasifikasi kapsul posterior.14, 15 

 

 

Gambar 2.1 Mekanisme kerja obat steroid dan NSAID  

Dikutip dari: Henderson BA 8 

 

Efek anti inflamasi dari kortikosteroid topikal pada operasi mata bekerja dengan 

memblok fosfolipase A2. Penurunan dari fosfolipase A2 membuat penurunan 

inflamasi intraokular yang dapat menjadi pengobatan serta pencegahan CME. 

Kortikosteroid dapat digunakan sampai 6 minggu pasca operasi pada operasi 

katarak tanpa komplikasi. Meskipun sangat efektif, kortikosteroid dapat 

menyebabkan peningkatan tekanan intraokular, gangguan penyembuhan luka, dan 

infeksi bakteri dan virus. Sediaan kortikosteroid topikal yang tersedia antara lain 
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prednisolon asetat 1% yang efektif dalam mengendalikan peradangan tetapi dapat 

meningkatkan tekanan intraokular jika dibandingkan dengan obat lain.8, 15 

Obat antiinflamasi nonsteroid topikal (NSAID) telah mendapat perhatian 

sebagai obat tambahan atau pengganti steroid topikal setelah bedah katarak. 

Keuntungan NSAID jika dibandingkan steroid antara lain tidak menyebabkan 

perubahan tekanan intraocular, dosis pemberian yang lebih sedikit, efektif dalam 

pemulihan sawar darah mata pasca bedah katarak dan dapat mencegah CME pasca 

bedah katarak. Peran obat antiinflamasi nonsteroid topikal (NSAID) di bidang 

oftalmologi telah meningkat pesat sejak diperkenalkan dan dapat memainkan 

peranan penting pasca operasi. Obat ini umumnya digunakan untuk mengurangi 

miosis intraoperatif, mengurangi ketidaknyamanan setelah operasi katarak, 

mengontrol peradangan pasca operasi, dan mencegah serta mengobati CME setelah 

operasi intraokular. Mekanisme kerja utama NSAID adalah bertindak sebagai 

penghambat siklooksigenase sehingga mengurangi pembentukan prostaglandin. 

Prostaglandin bertanggung jawab atas miosis, peningkatan nyeri dan respons alergi, 

dan peningkatan permeabilitas sawar darah-okular. Selain itu, beberapa NSAID 

mungkin memiliki peran tidak langsung dalam penghambatan leukotrein.1, 8 

Durasi terapi pasca operasi untuk NSAID harus dilakukan selama 3 atau 4 

minggu setelah operasi katarak. CME memiliki insiden puncak 4 hingga 6 minggu 

setelah operasi katarak tanpa komplikasi rutin, maka penggunaan NSAID harus 

digunakan setidaknya 6 hingga 8 minggu setelah operasi untuk menutupi periode 

berisiko tinggi. Pasien dengan risiko tinggi CME, seperti penderita diabetes, uveitis, 

riwayat vaskulopati, dan pasien bedah yang rumit, penggunaan NSAID profilaksis 

harus dilanjutkan setidaknya selama 8 hingga 12 minggu setelah operasi. Dosis 

tidak boleh melebihi frekuensi yang direkomendasikan FDA, dan NSAID harus 

dipantau dengan hati-hati pada semua pasien dengan penggunaan lebih dari 2 

minggu. Pilihan obat NSAID antara lain diklofenak, ketorolak 0,5%, bromfenak 

0,09%, nepafenak 0,1%, dan nepafenak 0,3% yang dapat digunakan dalam 

tatalaksana inflamasi dan nyeri pasca operasi katarak. Diklofenak, ketorolak, 

bromfenak, dan nepafenak telah terbukti efektik dalam pengobatan inflamasi pasca 

bedah katarak dan untuk dosis NSAID dapat dilihat pada table 2.1.8,10  
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Tabel 2.1 Jenis dan dosis obat NSAID  

Nama Obat 
Pasien Tanpa Penyulit 

(Selama 4-6 minggu) 

Pasien Risiko Tinggi 

(Selama 6-12 minggu) 
Diklofenak 4x sehari  4x sehari  

Keterolak 0.5% 4x sehari  4x sehari  

Keterolak 0.4% 2x sehari  2x sehari  

Bromfenak 0.09% 2x sehari  2x sehari  

Bromfenak 0.07% 4x sehari  4x sehari  

Nepafenak 0.1% 3x sehari  3x sehari  

Nepafenak 0.3% 4x sehari  4x sehari  

Dikutip dari : Chang DF10 

 

2.4 Edukasi Pasien 

Edukasi pasien setelah selesai dilakukan operasi harus dilakukan dengan jelas. 

Pasien harus mengetahui tentang bagaimana cara merawat mata yang dioperasi saat 

mereka kembali ke rumah. Informasi diberikan secara spesifik tentang kunjungan 

selanjutnya untuk jadwal kontrol pasien baik dari tempat dan waktu untuk kontrol 

selanjutnya dan pastikan pasien tahu bagaimana menghubungi klinik/ rumah sakit  

mata atau ahli bedah mereka jika pasien memiliki tanda atau gejala yang dapat 

mengindikasikan komplikasi (penglihatan yang semakin memburuk, rasa sakit 

yang tidak dapat ditahan oleh pasien, kemerahan, bengkak atau keluarnya cairan). 

Edukasi pasien dapat mengikuti sesuai lembar konseling seperti gambar 2.2.4, 5, 7 

Kelengkapan yang harus diperhatikan sebelum memulangkan pasien antara lain 

adalah lembar petunjuk cara perawatan pasca bedah katarak untuk dibawa pulang 

dan rincian nomor kontak klinik/ rumah sakit untuk kondisi perburukan gejala pasca 

bedah katarak serta tanggal dan waktu kontrol lanjutan pasca operasi. Pelindung 

mata untuk mata yang di operasi dan obat tetes mata serta petunjuk penyimpanan 

dan pemakaian obat juga harus dipastikan kelengkapan. Obat penghilang rasa sakit 

untuk digunakan pasien di rumah bila pasien mengalami kesakitan dapat diberikan 

kepada pasien.4, 5 
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Gambar 2.2 Lembar konseling pasien pasca bedah katarak  

Dikutip dari: Haripriya A 4 

 

Edukasi yang harus dilakukan untuk pasien pasca bedah katarak antara lain 

pasien harus membersihkan kelopak mata pagi dan sore hari dengan kain muka 

yang lembab dan bersih dengan menghindari tekanan pada bola mata. Lindungi 

mata yang dioperasi selama minggu pertama dengan memakai pelindung mata saat 

tidur dan kacamata hitam atau kacamata pada siang hari. Obat tetes yang diresepkan 

paska bedah katarak harus digunakan sesuai resep. Pasien dapat makan sesuai pola 

makan normal setelah operasi dengan diisarankan mengkonsomsi cukup air dan 

serat dari buah, sayur dan biji-bijian untuk menghindari susah buang air besar. 

Pasien dapat mencuci rambut sehari setelah operasi tetapi hindari sabun, air atau 
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sampo yang masuk ke mata yang di operasi. Pasien tidak boleh memakai riasan 

mata setidaknya selama seminggu dan pemakaian kapas yang dibeli di toko tidak 

dianjurkan untuk kelopak mata pasien karena partikel kapas yang tertinggal dapat 

menjadi tempat akumulasi bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Pasien 

disarankan untuk menghindari tidur pada sisi mata yang dioperasi. Pasien 

disarankan untuk tidak melakukan aktivitas atau olahraga berat dan tidak 

mengangkat beban berat di atas 5 kg selama 2 minggu pasca operasi serta hindari 

olahraga renang selama 2 minggu pasca bedah katarak.4, 7  

 

III. Simpulan 

Tatalaksana paska bedah katarak sama pentingnya dengan prosedur persiapan 

sebelum operasi katarak dan prosedur operasi katrak itu sendiri. Tatalaksana paska 

bedah yang baik akah menghasilkan hasil operasi katarak yang maksimal sesuai 

target yang ditentukan. Pasien harus mengetahui bagaimana cara merawat mata 

pasca bedah katarak untuk mendapatkan hasil operasi yang maksimal. 
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