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Latar Belakang 

Komplikasi mikrovaskular diabetes melitus diantaranya neuropati dan retinopati. 

Retinopati diabetik merupakan salah satu penyebab utama kebutaan. Manifestasi neuropati 

diabetik perifer pada mata adalah penurunan sensibilitas kornea. Penurunan sensibilitas 

kornea dan retinopati diabetik akibat diabetes melitus memiliki etiologi dasar yang sama 

yaitu kondisi hiperglikemia yang menyebabkan aktivasi jalur metabolism glukosa dan 

degenerasi saraf retina dan kornea. 

Tujuan 

Mengetahui korelasi antara sensibilitas kornea dan retinopati diabetik pada diabetes melitus 

tipe 2. 

Metode 

Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan cross-sectional 

dengan data sekunder diambil dari penelitian sebelumnya. Pasien yang telah memenuhi 

kriteria inklusi akan dimasukkan sebagai subjek penelitian.Terdapat 34 subjek penelitian 

yang dilakukan pemeriksaan sensibilitas kornea menggunakan Cochet-Bonnett 

Esthesiometer dan pemeriksaan retina menggunakan funduskopi indirek pada mata kanan. 

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman. 

Hasil 

Uji Spearman menunjukkan adanya korelasi negatif dengan kekuatan moderat antara 

sensibilitas kornea dengan derajat retinopati diabetik (p<0.05, R= -0.543).  

Simpulan 

Terdapat kecenderungan perburukan yang sama antara sensibilitas kornea dengan 

retinopati diabetik pada diabetes melitus tipe 2. 

Kata Kunci 

Diabetes Melitus, Sensibilitas Kornea, Diabetik Retinopati, Cochet Bonnet Esthesiometer 

 

   

PENDAHULUAN 

     Diabetes melitus (DM) merupakan 

salah satu tantangan kesehatan paling 

berkembang di abad ke-21 dengan 

jumlah penderita sebanyak 463 juta 

jiwa pada populasi usia 20-79 tahun. 

Berdasarkan International Diabetic 

Federation pada tahun 2019, jumlah 

ini diperkirakan akan meningkat 

menjadi 700.4 juta orang pada 2045. 

Komplikasi mikrovaskular yang 

ditimbulkan oleh DM sulit 

disembuhkan dan dapat 

mempengaruhi kualitas hidup 



penderita.  Komplikasi mikrovaskular 

diantaranya adalah neuropati, 

nefropati dan retinopati. Retinopati 

diabetik merupakan komplikasi 

penyebab utama kebutaan pada 

populasi berusia 20-74 tahun yang 

telah banyak diketahui. Sebanyak 

90% penderita DM tipe 1 dan 60% 

pada DM tipe 2 akan mengalami 

retinopati diabetik setelah 25 tahun. 

Komplikasi DM lainnya pada mata 

adalah penurunan sensibilitas kornea 

sebagai bagian dari neuropati diabetik 

perifer. Terdapat sekitar 50% pasien 

DM menunjukkan penurunan 

progresif dalam kepadatan dan 

jumlah serabut saraf kornea sehingga 

menurunkan sensibilitas kornea. 

Penurunan sensibilitas kornea dapat 

menyebabkan gangguan refleks 

berkedip, mengurangi sekresi dan 

stabilitas air mata serta meningkatkan 

evaporasi air mata.1-4 

     Pada diabetes melitus terjadi 

alternatif metabolisme glukosa akibat 

hiperglikemia kronik. Metabolisme 

alternatif glukosa yang terjadi adalah 

jalur polyol, jalur heksokinase, jalur 

non enzimatik untuk pembentukkan 

AGE’s product dan jalur Protein 

Kinase C. Jalur-jalur tersebut 

memiliki efek baik pada retina 

maupun saraf kornea. Retinopati 

diabetik sebelumnya dikenal luas 

sebagai kelainan mikrovaskular, 

namun penelitian terbaru 

membuktikan adanya degenerasi 

neuron retina pada tahap awal 

diabetes sebelum munculnya tanda 

mikrovaskular pada mata. 5,9-11 

     Adanya penderita DM dengan 

durasi yang lama dan kontrol 

metabolik yang buruk namun bebas 

dari komplikasi DR membuat 

variabilitas yang besar kejadian DR 

pada diabetes melitus. Hal ini 

menyiratkan adanya faktor lain yang 

mempengaruhi terjadinya dan 

progresivitas retinopati diabetik.     

Perubahan neurodegeneratif diabetes 

selain pada retina juga terjadi pada 

kornea. Kornea merupakan struktur 

tubuh manusia dengan ujung saraf 

paling padat sehingga memiliki 

sensibilitas yang jauh lebih tinggi 

daripada kulit. Beberapa penelitian 

sebelumnya mendapatkan hasil 

adanya penurunan sensibilitas 

kornea, penurunan sekresi dan 

stabilitas air mata, densitas sel goblet 

yang lebih rendah serta 

keratoepiteliopati pada pasien-pasien 

DM tipe 2 yang berhubungan dengan 

kontrol metabolik yang rendah, 

adanya diabetik neuropati dan pada 

retinopati diabetik tahap lanjut.   

Penelitian Dogru dkk mendapatkan 

hasil yang bertolak belakang bahwa 

penurunan sensibilitas kornea dan 

parameter stabilitas tear film air mata 

lainnya pada pasien DM tidak 

berkaitan dengan durasi DM dan 

status retinopati diabetik pasien. 

Hubungan antara tanda-tanda 

neurodegeneratif diabetes dini di 

kornea dan retina dan hubungannya 

dengan penanda awal mikroangiopati 

retina sebelum DR yang dapat 

dideteksi secara klinis belum 

ditentukan. 5-8,12 



     Berdasarkan DCCT 2020, durasi 

DM dan kontrol glikemik merupakan 

faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap insiden dan progresifitas 

neuropati dan retinopati. Faktor 

resiko lainnya adalah hipertensi tidak 

terkontrol, kadar lemak darah,dan  

kondisi nefropati. 

Mempertimbangkan peningkatan 

jumlah penderita DM tipe 2, sangat 

menarik untuk melihat bagaimana 

korelasi antara sensibilitas kornea dan 

retinopati diabetik pada diabetes 

melitus sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian ini.4,5 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek  Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian 

observasional analitik dengan 

rancangan cross sectional dan telah 

mendapatkan persetujuan etik dari 

Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo Bandung. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan data 

sekunder dari penelitian sebelumnya 

yang berjudul Perbandingan 

Sensibilitas Kornea antara Kadar 

Glikemia Terkontrol dan Tidak 

Terkontrol pada Diabetes Melitus 

Tipe 2 oleh dr. Rusti Hanindya Sari, 

Sp.M; dr. Susi Heryati, Sp.M(K) dan 

dr. Nina Ratnaningsih, Sp.M(K), 

MSc  tahun 2014 dengan nomer etik 

LB.04.01/A05/EC/204/VI/2014 

keluaran Komite Etik Penelitian 

Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat 

Dr.Hasan Sadikin Bandung.13 

     Kriteria inklusi pada penelitian 

sebelumnya adalah penderita DM tipe 

2 yang berusia lebih dari 30 tahun. 

Pada penelitian ini kriteria inklusinya 

adalah penderita DM yang dilakukan 

pemeriksaan sensibilitas kornea dan 

segmen posterior yang sesuai dengan 

definisi operasional retinopati 

diabetik. Kriteria eksklusi adalah data 

yang tidak lengkap, serta adanya 

diagnosa lain pada segmen posterior 

yang tidak termasuk dalam definisi 

operasional retinopati diabetik. 

Pemeriksaan sensibilitas kornea 

diukur menggunakan Cochet Bonnet 

esthesiometer dan status retinopati 

diabetik diperiksa menggunakan 

funduskopi indirek. Pada penelitian 

ini yang dinilai adalah sensibilitas 

kornea dan kondisi segmen posterior 

retinopati diabetik pada mata kanan 

yang ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan. 

 

Analisis Statistik 

     Data yang berskala numerik 

seperti umur dipresentasikan dengan 

rerata, standar deviasi, median dan 

range. Sebelum dilakukan uji 

statistika data numerik tersebut dinilai 

dengan uji normalitas dengan 

menggunakan Shapiro-Wilk. Analisis 

statistik sesuai tujuan penelitian dan 

hipotesis yaitu untuk menguji 

korelasi antara dua variable, maka uji 

statistik yang bertujuan mengetahui 

korelasi antara data numerik dengan 

data kategorik ordinal dilakukan 

menggunakan uji Spearman. 



     Interpretasi hasil uji hipotesis 

berdasarkan kekuatan korelasi, arah 

korelasi, dan nilai p. Kekuatan 

korelasi (r) berdasarkan kriteria 

Guillford (1956) yaitu: 0,0 -<0,2= 

sangat lemah; 0,2 - <0,4= lemah; 0,4 

-<0,7= sedang; 0,7 - <0,9= kuat; 0,9 -

1,0= sangat kuat. Arah korelasi positif 

searah berarti semakin besar nilai satu 

variabel, semakin besar pula nilai 

variabel lainnya. Arah korelasi 

negatif: berlawanan arah berarti 

semakin besar nilai satu variabel, 

semakin kecil nilai variabel lainnya. 

Adapun kriteria kemaknaan yang 

digunakan adalah nilai p apabila 

p≤0,05 artinya signifikan atau 

bermakna secara statistika, dan 

p>0,05 tidak signifikan atau tidak 

bermakna secara statistik. Nilai 

p<0,05: terdapat korelasi yang 

bermakna antara dua variabel yang 

diuji. Nilai p>0,05; tidak terdapat 

korelasi yang bermakna antara dua 

variabel yang diuji.  Data yang 

diperoleh dicatat dalam formulir 

khusus kemudian diolah melalui 

program SPSS versi 24.0 for 

Windows. 

 

HASIL PENELITIAN  

Terdapat total 34 subjek penelitian 

dengan data yang diambil adalah data 

sensibilitas kornea dan status segmen 

posterior retinopati diabetik pada 

mata kanan.  

 

 

 

 

Tabel 4.1 Karakteristik Subjek 

Penelitian 

Variabel N=34 

  

Usia (tahun)  

Mean±Std 60.76±8.641 

Median 61.00 

Range (min-max) 45.00-79.00 

  

Durasi DM   

Mean±Std 8.21±5.666 

Median 8.00 

Range (min-max) 

 

1.00-25.00 

 

HbA1C  

Mean±Std 7.94±1.827 

Median 7.45 

Range (min-max) 5.50-12.20 

  

Sensibilitas 

kornea 

 

Mean±Std 4.46+1.448 

Median 5 

Range (min-max) 1.00-6.00 

  

Retinopati 

Diabetik 

 

No DR 14(41.2%) 

NPDR 13(38.2%) 

PDR 7(20.6%) 

  

 

Tabel 4.1 menjelaskan Gambaran 

karakteristik subjek penelitian pasien 

berdasarkan usia, durasi, HbA1C, 

sensibilitas kornea dan status 

retinopati diabetik. Didapatkan rata-

rata durasi DM pada penelitian ini 

adalah 8.21 tahun dengan rata-rata 

kadar HbA1c pada subjek adalah 

7.94%. 

 

 



  

 

Sesuai dengan tabel 4.2 diatas dari 

hasil analisis statistika uji korelasi 

Spearman antara variabel sensibilitas 

kornea dengan retinopati diabetik 

mempunyai nilai kemaknaan atau P 

Value sebesar 0.001 dimana nilai p 

tersebut lebih kecil dari 0,05 (Pvalue< 

0,05). Hal ini menunjukkan korelasi 

yang signifikan atau bermakna secara 

statistik dengan Nilai R sebesar -

0.543 memiliki arti kekuatan korelasi 

yang moderat dan dengan arah 

korelasi yang negatif. 

 

DISKUSI 

     Diabetes melitus diketahui 

memiliki efek yang merugikan pada 

mata dan dapat mengakibatkan 

kehilangan penglihatan permanen. 

Temuan penelitian sebelumnya 

memberikan bukti kehilangan 

neuronal kornea dan retina dini pada 

pasien DM tipe 2 dengan durasi 

penyakit yang singkat dan tanpa tanda 

DR yang terlihat secara klinis.5-8   

Penurunan sensibilitas kornea adalah 

bagian dari neuropati perifer dan 

merupakan penanda potensial 

neuropati diabetik.15 Nisar et.al 

mendapatkan hasil bahwa pada pasien 

diabetes dengan durasi lebih dari 3 

tahun memiliki resiko 7.8 kali lebih 

besar untuk menderita neuropati, 

sedangkan pasien dengan HbA1c 

>6.5 memiliki resiko neuropati 

sebesar 16.9 kali.16 Demikian pula 

penurunan sensibilitas kornea akan 

semakin menurun sesuai lamanya 

DM berdasarkan penelitian oleh 

Bikbova et.al.14 Diabetik neuropati 

perifer dipengaruhi oleh durasi dan 

kadar glikemia, peningkatan tekanan 

darah, adanya penyakit ginjal, kadar 

HDL dan trigliserida serta 

penggunaan obat-obatan golongan 

beta blocker. 2,3,10 

     Retinopati diabetik diketahui 

sebagai komplikasi mikrovaskular 

utama dari DM namun sekarang ada 

banyak bukti bahwa neurodegenerasi 

memiliki peran penting dalam 

patofisiologi retinopati diabetik dan 

dapat hadir tanpa adanya patologi 

vaskular.21 Sejauh ini diketahui faktor 

resiko paling kuat dalam progresifitas 

DR adalah hiperglikemia kronis. 

Faktor lainnya adalah hipertensi yang 

tidak terkontrol, nefropati, kadar 

serum lipid, merokok, indeks massa 

tubuh. Esteves et.al melaporkan 



adanya variabilitas yang besar dalam 

kejadian DR di antara pasien DM. 

Terdapat penderita DM dengan durasi 

yang lama dan kontrol metabolik 

yang buruk namun bebas dari 

komplikasi DR.20 Hal ini menyiratkan 

adanya faktor lain yang 

mempengaruhi terjadinya retinopati 

pada diabetes melitus. Faktor tersebut 

adalah ketahanan vaskular. 

Ketahanan vaskular dipengaruhi oleh 

fungsi sel perisit yang akan 

mempengaruhi keadaan sawar darah 

retina sehingga apabila terjadi 

gangguan ketahanan vaskular maka 

akan memicu timbulnya retinopati 

diabetik.21 

Pada penelitian ini antara 

sensibilitas kornea dengan derajat 

retinopati diabetik terdapat nilai yang 

bermakna secara statistik dengan 

derajat kekuatan negatif moderat 

artinya pada nilai sensibilitas kornea 

yang makin rendah, semakin berat 

derajat retinopati diabetik. Penelitian 

Bitirgen et.al menemukan bahwa 

terjadi pengurangan densitas serabut 

saraf, jumlah percabangan dan 

panjang serabut saraf kornea pada 

pasien DM walau tanpa retinopati 

diabetik.17   Penelitian lain oleh Chang 

et.al mendapatkan hasil bahwa 

seiring dengan meningkatnya 

keparahan retinopati diabetik, pleksus 

saraf subbasal kornea memiliki 

percabangan yang lebih sedikit 

dengan serabut saraf yang lebih 

berkelok-kelok.19 Studi metanalisis 

oleh Lv et.al mengenai sensibilitas 

kornea dan respon perubahan fungsi 

air mata pada pasien diabetes 

memberikan kesimpulan pasien DM 

dengan PDR cenderung mengalami 

penurunan sensibilitas kornea dan 

perubahan fungsi air mata 

dibandingkan pasien NPDR dan tanpa 

retinopati diabetik.8 Penelitian lain 

oleh Hafner et.al juga menunjukkan 

bahwa terdapat pengurangan panjang 

dan densitas serabut saraf kornea 

yang bermakna secara statistik pada 

mata dengan PDR dibandingkan 

NPDR maupun No DR.22 Penelitian 

oleh Hafner et.al tersebut mendukung 

konsep bahwa komplikasi 

mikrovaskular retinopati diabetik dan 

neuropati diabetik perifer berjalan 

secara paralel dan memiliki 

patomekanisme yang sama, namun 

konsep ini masih harus diteliti lebih 

lanjut. Penelitian lain oleh Hafner 

et.al mendapatkan bahwa perubahan 

neurodegeneratif kornea dan retina 

terjadi secara independen pada pasien 

DM tipe 2 tanpa DR.23 

Pada penelitian ini tidak dinilai 

faktor ketahanan vaskular yang 

mempengaruhi derajat keparahan 

retinopati diabetik, sehingga hasil 

yang didapatkan dari analisis  pada 

penelitian ini mungkin disebabkan 

oleh adanya kesamaan antara faktor-

faktor yang mempengaruhi neuropati 

dan retinopati diabetik pada subjek 

yang diteliti,  durasi DM yang sama, 

kadar HbA1c atau kontrol terhadap 

gula darah yang sama pada derajat 

retinopati diabetik yang sama. Hasil 

yang bermakna pada penelitian ini 

dapat pula disebabkan oleh kondisi 



nefropati, kadar lemak darah, dan 

kondisi hipertensi yang tidak 

terkontrol pada subjek yang sama-

sama mempengaruhi nilai kedua  

variabel namun tidak dapat 

dibuktikan pada penelitian ini. 

Dengan demikian hasil  penelitian ini 

dapat kami nyatakan adanya 

kecenderungan perburukan yang 

sama antara sensibilitas kornea dan 

retinopati diabetik pada pasien DM 

tipe 2.  

 

SIMPULAN  

Pada penelitian ini didapatkan 

kecenderungan perburukan yang  

sama   antara  sensibilitas   kornea 

dengan retinopati diabetik pada  

diabetes melitus tipe 2.   Penelitian 

lanjutan dapat dilakukan untuk 

menilai lebih dalam faktor lain yang 

mempengaruhi sensibilitas kornea 

dan retinopati diabetik baik itu faktor 

yang mempengaruhi patogenesisnya 

maupun faktor-faktor risiko untuk 

diabetes melitus seperti tekanan 

darah, kadar lemak darah, kondisi 

nefropati, merokok dan indeks massa 

tubuh. 
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