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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 alternatif 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 

 



ABSTRACT 

 

 

 

Background 

Microvascular complications of diabetes mellitus include neuropathy and retinopathy. 

Diabetic retinopathy is one of the main causes of blindness. The manifestation of peripheral 

diabetic neuropathy in the eye is decreased corneal sensibility. Decreased corneal 

sensibility and diabetic retinopathy due to diabetes mellitus have the same basic etiology, 

namely hyperglycemia that causes activation of glucose metabolic pathways and 

degeneration of retinal and corneal nerves. 

Aims 

To determine the correlation between corneal sensibility and diabetic retinopathy in type 

2 diabetes mellitus. 

Method 

This study was an analytic observational study with a cross-sectional design with 

secondary data taken from previous studies. Patients who met the inclusion criteria were 

included as study subjects. There were 34 study subjects who were examined for corneal 

sensibility using the Cochet-Bonnett Esthesiometer and retinal examination using indirect 

fundoscopy on the right eye. The collected data were then analyzed using the Spearman 

correlation test. 

Result 

Spearman's test showed a negative correlation with moderate strength between corneal 

sensibility and the degree of diabetic retinopathy (p <0.05, R = -0.543). 

Conclusion 

There is a similar trend for worsening of corneal sensibility and diabetic retinopathy in 

diabetes mellitus. 

Keywords 

Diabetes Mellitus, Corneal Sensibility, Diabetic Retinopathy, Cochet Bonnet 

Esthesiometer 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Penelitian 

     Diabetes Melitus (DM) merupakan salah satu tantangan kesehatan yang paling 

cepat berkembang di abad ke-21.  Terdapat peningkatan jumlah penderita DM lebih 

dari tiga kali lipat dalam 20 tahun terakhir di seluruh dunia. Berdasarkan 

International Diabetic Federation pada tahun 2019, prevalensi penderita diabetes 

dunia pada populasi berusia 20-79 tahun adalah 9.3% atau sebanyak 463 juta jiwa. 

Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 700.4 juta orang pada 2045. Di 

Indonesia jumlah penderita diabetes berusia 20-79 tahun sebanyak 10.7 juta orang 

pada tahun 2019.1-3 

     Komplikasi DM dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu komplikasi 

makrovaskular dan mikrovaskular. Komplikasi makrovaskular terjadi pada 

pembuluh darah besar, diantaranya stroke dan Coronary Artery Disease (CAD) 

sedangkan komplikasi mikrovaskular terjadi pada pembuluh darah kecil yaitu pada 

mata, ginjal dan sel saraf sehingga menyebabkan retinopati, nefropati dan 

neuropati. 11,12 

   Retinopati diabetik (DR) merupakan salah satu penyebab utama kebutaan pada 

populasi berusia 20-74 tahun di seluruh dunia. Retinopati diabetik secara luas 

dianggap sebagai komplikasi mikrovaskular dari diabetes yang biasanya terdeteksi 

oleh pemeriksaan oftalmoskop. Penelitian terbaru menyatakan adanya perubahan 

neurodegeneratif retina yang terjadi di mata individu dengan diabetes pada tahap 
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awal retinopati diabetik, bahkan ketika lesi mikrovaskuler tidak terdeteksi oleh 

pemeriksaan oftalmologis. Selain pada retina perubahan neurodegeneratif diabetes 

juga terjadi di kornea pada saat yang bersamaan. 5,6 

     Kornea memiliki ujung serabut saraf paling banyak pada tubuh manusia 

sehingga sensibilitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan kulit. Fungsi proteksi pada 

saraf kornea berperan dalam menjaga integritas epitel, proliferasi sel dan 

penyembuhan luka. Tidak seperti retinopati diabetik yang telah banyak diketahui, 

komplikasi DM pada segmen anterior mata termasuk kornea kurang dikenali oleh 

pasien.  Sensibilitas kornea merupakan mekanisme pertahanan okular yang penting. 

Penurunan sensibilitas kornea dapat menyebabkan gangguan refleks berkedip, 

mengurangi sekresi dan stabilitas air mata serta meningkatkan evaporasi air mata. 

Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan penyembuhan luka epitel kornea dan 

meningkatkan terjadinya diabetik keratopati dan kebutaan.  Ruben dkk menemukan 

adanya penurunan sensibilitas kornea yang signifikan pada pasien DM. Terdapat 

sekitar 50% pasien DM menunjukkan penurunan progresif dalam kepadatan dan 

jumlah serabut saraf kornea sehingga menurunkan sensibilitas kornea. 2,7 

         Dikarenakan pasien dengan penurunan sensibilitas kornea umumnya tidak 

memberikan gejala namun hal ini dapat menimbulkan komplikasi yang berpotensi 

kebutaan, maka penting untuk diketahui lebih awal bila terdapat efek diabetes 

melitus pada segmen anterior bola mata, salah satunya dengan menilai sensibilitas 

kornea. Pemeriksaan sensibilitas kornea secara kuantitatif sulit dilakukan karena 

membutuhkan alat khusus, sehingga seringkali terabaikan dan hanya berfokus pada 

pemeriksaan rutin segmen posterior. Bila terjadinya penurunan sensibilitas 
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diketahui lebih dini diharapkan dapat menghindarkan pasien dari kerusakan 

kornea.2,8 

     Beberapa peneliti terdahulu melakukan penelitian untuk menilai kondisi 

sensibilitas kornea dan retinopati diabetik pada pasien diabetes melitus.  Penelitian 

oleh Kyung Chul Yoon dkk 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. Penelitian ini 

menyebutkan bahwa penurunan sensibilitas kornea yang terjadi berhubungan 

dengan kontrol metabolik yang rendah, adanya diabetik neuropati dan pada 

retinopati diabetik tahap lanjut. Penelitian lain oleh 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. Pada penelitian oleh Prastyani dkk tahun 

2011 dilakukan penilaian sensibilitas kornea dan kondisi segmen posterior masing-

masing mata kanan dan kiri. Penelitian ini memberikan kesimpulan penderita DM 

dengan retinopati cenderung memiliki HbA1c yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pasien DM tanpa retinopati. Penelitian ini juga menyatakan bahwa 

sensibilitas kornea pada penderita DM dengan glikemik yang terkontrol lebih baik 

dibandingkan dengan yang tidak terkontrol.7-9 

     Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan penilaian terhadap korelasi 

antara sensibilitas kornea dengan retinopati diabetik. Penelitian ini semula 

direncanakan sebagai penelitian prospektif, namun dikarenakan kondisi pandemi 
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Covid-19 sehingga mempertimbangkan resiko penularan yang dapat terjadi maka 

diputuskan penelitian ini menggunakan data sekunder (retrospektif). 

 

 

     Tema sentral penelitian adalah sebagai berikut sebagai berikut: 

Komplikasi diabetes melitus yang dapat terjadi pada mata diantaranya penurunan 

sensibilitas kornea dan retinopati diabetik. Perubahan pada serabut saraf kornea 

mempengaruhi respon sensoris yang dapat dinilai dengan pemeriksaan sensibilitas 

kornea. Pemeriksaan sensibilitas kornea seringkali terabaikan dan hanya fokus pada 

pemeriksaan segmen posterior mata. Penurunan sensibilitas kornea dapat 

menyebabkan gangguan pada stabilitas film air mata kornea. Retinopati dan 

penurunan sensibilitas kornea pada pasien DM memiliki dasar etiologi penyebab 

yang sama yaitu hiperglikemia kronis.  

 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat korelasi antara sensibilitas kornea dengan retinopati diabetik pada 

penderita DM tipe 2? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

     Mengetahui korelasi antara sensibilitas kornea dengan retinopati diabetik pada 

penderita DM tipe 2. 

 

I.4 Kegunaan Penelitian 

I.4.1 Kegunaan Ilmiah 

     Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang kesehatan mata 

dengan memberikan informasi mengenai korelasi antara nilai sensibilitas kornea 

dengan retinopati diabetik pada penderita diabetes melitus. 
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I.4.2 Kegunaan Praktis 

      Mengetahui korelasi antara nilai sensibilitas kornea pada berbagai kondisi 

segmen posterior retinopati diabetik pada pasien DM. Apabila sama-sama terjadi 

perburukan baik pada retina dan kornea maka diperlukan perhatian lebih terhadap 

kondisi permukaan okular kornea meskipun belum ada keluhan dari pasien. Dengan 

mengetahui korelsi maka dapat diketahui bagaimana sensibilitas kornea pada 

pasien dengan DR, sehingga pemeriksaan dan tata laksana lebih komprehensif, 

tidak hanya terfokus pada evaluasi segmen posterior namun dapat dilakukan 

pemberian obat-obatan sebagai upaya preventif dapat dilakukan untuk mencegah 

kemungkinan kerusakan kornea lanjut yang lebih sulit untuk diobati dan berpotensi 

mengakibatkan kebutaan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Diabetes Melitus  

     Diabetes Melitus adalah sindrom metabolik kronis akibat defisiensi insulin atau 

peningkatan resistensi insulin yang ditandai dengan hiperglikemia yaitu tingginya 

kadar gula dalam darah. Pada DM terjadi ketidaknormalan metabolisme 

karbohidrat, protein dan lemak. Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes 

Melitus Perkeni tahun 2015, mengklasifikasikan diabetes melitus menjadi DM tipe 

1, DM tipe 2, DM tipe lainnya dan DM pada kehamilan. Pada DM tipe 1 terjadi 

destruksi sel beta pankreas yang menyebabkan defisiensi insulin absolut sehingga 

memerlukan insulin sebagai pengobatannya. Penyebab DM tipe 1 bisa autoimun 

maupun idiopatik. Diabetes melitus tipe 1 dapat terjadi pada anak maupun dewasa 

muda. Diabetes melitus tipe 2 terjadi akibat adanya resistensi insulin yaitu keadaan 

dimana insulin gagal digunakan pada otot dan liver serta kegagalan sel beta 

pankreas. 11-12  

           Pada kondisi normal, bila terdapat surplus glukosa maka kelebihan glukosa 

tersebut akan disimpan pada liver dan otot skeletal dalam bentuk glikogen, serta 

dalam bentuk lemak dalam jaringan adiposa. Pada DM tipe 2, insulin menjadi 

resisten baik pada otot dan jaringan adiposa dan tidak akan menyimpan kelebihan 

glukosa sehingga kadar glukosa dalam darah tetap tinggi. Tingginya kadar glukosa 



7 
 

darah merupakan penyebab yang mendasari toksik glukosa pada organ lain 

terutama otak, jantung, mata dan anggota gerak bagian bawah. 5,11 

 

2.1.1.1 Metabolisme Glukosa pada Diabetes Melitus 

     Glikolisis adalah proses awal oksidasi glukosa di dalam sel yang akan 

menghasilkan ATP. Glikolisis bermula dari fosforilasi glukosa oleh enzim 

hexokinase menjadi glukosa 6 fosfat (G6P) yang kemudian diubah menjadi fruktosa 

6 fosfat (F6P) oleh enzim fosfoglukoisomerase. Proses glikolisis berlanjut menjadi 

Gliseraldehida 3 Fosfat (GAP) yang kemudian mengalami fosforilasi oleh GADPH 

menjadi piruvat. Piruvat kemudian memasuki siklus Krebs dan menghasilkan ATP. 

Pada kondisi normal siklus krebs akan menghasilkan produk radikal bebas yaitu 

senyawa oksigen reaktif (ROS) dalam jumlah kecil yang dapat dinetralisir oleh 

antioksidan di dalam tubuh. Pada keadaan hiperglikemia, terjadi produksi ROS 

berlebihan yang menekan sistem antioksidan alami di dalam tubuh, menyebabkan 

stres oksidatif dan kerusakan DNA. Akibat adanya kerusakan DNA, akan diaktivasi 

enzim poly-ADP-ribose polymerase-1 (PARP-1) yang berfungsi menghambat 

enzim GADPH. Efek yang terjadi akibat penghambatan enzim GADPH adalah 

peningkatan GAP dan produk glikolisis lain seperti F6P dan G6P di dalam tubuh 

yang semakin memperburuk hiperglikemia dan mengaktivasi jalur metabolisme 

alternatif glukosa.13-16 
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2.1.1.2 Metabolisme Alternatif Glukosa dan Efek pada Retina dan Sel Saraf 

Kornea 

     Hiperglikemia akan mengaktivasi jalur alternatif metabolisme glukosa antara lain 

jalur polyol, jalur glikasi non enzimatik, jalur heksokinase dan aktivasi protein 

kinase C. Keseluruhan jalur tersebut berkaitan satu sama lain dan dapat dijelaskan 

pada gambar berikut : 

      Gambar 2.1 Jalur Metabolisme Glukosa Alternatif 
Dikutip dari Tang45 

 

2.1.1.2.1 Jalur Polyol (Aldose-Reduktase) 

 

    Jalur ini terdiri dari dua tahap metabolisme, yang pertama yaitu glukosa yang 

diubah menjadi sorbitol oleh enzim aldose reduktase dengan bantuan kofaktor 

enzim NADPH+. Enzim NADPH+ berperan dalam menjaga siklus redoks selular 

untuk menjaga kestabilan glutation yaitu suatu antioksidan endogen dalam bentuk 

aktif. Penggunaan NADPH berlebihan pada aktivitas aldose reduktase akan 

meningkatkan kerentanan sel terhadap kerusakan akibat stres oksidatif. 13-16 
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            Gambar 2.2 Jalur Polyol 
                   Dikutip dari Mathebula15 
 

     Enzim kedua pada jalur polyol adalah sorbitol dehydrogenase (SDH) yang 

mengkatalisasi perubahan sorbitol menjadi fruktosa dengan NAD+ sebagai 

kofaktor. Penggunaan NAD+ oleh sorbitol dehydrogenase (SDH) menyebabkan 

peningkatan rasio NADH/NAD+ yaitu suatu kondisi yang disebut pseudohypoxia. 

Pseudohypoxia menyebabkan perubahan metabolisme mitokondria termasuk  

gangguan pensinyalan yang diketahui mengubah fungsi sel, serta  memicu NADH 

oksidase menyebabkan peningkatan produksi oksigen reaktif (ROS) di dalam sel. 

Sorbitol bersifat impermeable terhadap membran sel dan tidak dapat berdifusi 

dengan mudah, selain itu metabolisme sorbitol menjadi fruktosa bersifat lambat 

sehingga sorbitol menjadi terakumulasi di dalam sel. Akumulasi sorbitol pada sel 

vaskular retina menyebabkan  proliferasi sel endotel, memicu kehilangan sel perisit 

sehingga terbentuk mikroaneurisma.14,15 

     Pada sel saraf kornea stres osmotik yang terjadi menyebabkan pembengkakan 

sel schwann. Untuk mengembalikan keseimbangan osmotik sel, osmolit lain seperti 

taurine dan myoinositol akan dibuang dari sel. Deplesi taurin dan myoinositol 

menghasilkan inhibisi pada akitivitas Na+K+ATPase serabut saraf sehingga terjadi 
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penurunan transport akson. Adanya kerusakan mitokondria menyebabkan 

perubahan struktur sel saraf sehingga terjadi potensial aksi abnormal yang 

memperlambat kecepatan konduksi saraf. 2,16 

 

2.1.1.2.2 Jalur Hexosamine 

     Tingginya kadar fruktosa 6 fosfat pada hiperglikemia akan memicu jalur 

heksosamin. Terjadi metabolisme F6P menjadi Uridin difosfat-N Asetilglikosamin 

oleh enzim glukosamin-fruktosa amidotransferase (GFAT). Peningkatan N 

Asetilglikosamin akan menginduksi terbentuknya transforming growth factor-ßl 

(TGF-ßl), dan plasminogen activator inhibitor-l (PAI-1). TGF beta akan 

mengaktifkan proliferasi matriks kolagen dan penebalan membran basement pada 

pembuluh darah retina.14,17 

 

2.1.1.2.3 Jalur Glikasi Non Enzimatik (Advanced Glycation End Product) 

     Advanced Glycation Endproducts (AGEs) merupakan hasil modifikasi protein 

intrasel atau lipid dan asam nukleat pada matriks ekstraselular bila berinteraksi 

dengan prekursor tertentu. Prekursor yang dimaksud diantaranya glyoxal, 

methylglyoxal dan deoxyglucosone yang terbentuk sebagai upaya mengurangi 

kadar glukosa yang tinggi ataupun akibat suatu proses autooksidasi.  Advanced 

Glycation Endproducts (AGEs) yang berikatan dengan Reseptor Advanced 

Glycation Endproducts (RAGE) kemudian memicu terbentuknya ROS baik secara 

langsung ataupun tidak langsung melalui aktivasi Protein Kinase C.16,17 
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      Pada retina, AGEs akan memodifikasi hormon, sitokin, dan matriks 

ekstraseluler, sehingga terjadi penebalan membran basement dan kerusakan 

vaskuler. AGEs juga menghambat sintesis DNA, meningkatkan mRNA VEGF, 

memicu apoptosis perisit retina, menyebabkan glikasi pada materi genetik 

mitokondria.13,17-19 

     Pada sel saraf, akibat glikasi protein mielin terjadi pengendapan AGEs di 

kolagen perineural dan di dalam axoplasma sel Schwann menyebabkan perubahan 

fungsi sel. Akumulasi AGEs pada epitel merusak membran basalis dan 

menyebabkan tertundanya reepitelisasi sehingga kornea lebih rentan terhadap 

infeksi, sedangkan akumulasi pada stroma mencetuskan reaksi cross linking antara 

kolagen dan proteoglikan sehingga terjadi penebalan kornea. Kerusakan biokimia 

yang disebabkan oleh AGEs juga menyebabkan peningkatan ROS.2,7,38 

 

 2.1.1.2.4 Jalur Protein Kinase C (PKC) 

    Kerusakan DNA akibat produksi ROS berlebihan memicu poly-ADP-ribose 

polymerase-1 (PARP-1) yang memiliki efek samping inhibisi terhadap enzim 

GAPDH.  Inhibisi GAPDH menyebabkan akumulasi dihidroxy acetone 3 fosfat dan 

dengan adanya asam lemak akan membentuk Diacylgliserol (DAG). Diacylgliserol 

merupakan faktor pengaktif isoform protein kinase C.13,15 

      Protein Kinase C adalah suatu serine-threonine kinase yang berperan dalam 

transduksi sinyal dan memiliki respon terhadap stimulus hormonal, neuronal dan 

growth factor yang spesifik.  Terdapat 12 isoforms PKC yang telah teridentifikasi. 

Isoform beta dan delta PKC adalah yang paling banyak diaktifkan pada retina. Jalur 

PKC memiliki peran pada sel pembuluh darah dalam hal pengaturan permeabilitas, 
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kontraktilitas, matriks ekstraselular, pertumbuhan sel, angiogenesis abnormal, aksi 

dari sitokin, dan adhesi leukosit (leukostasis). Jalur PKC juga meningkatkan 

produksi ROS sehingga memicu stres oksidatif intrasel. 14,17 

     

       Gambar 2.3 Isoform Protein Kinase C pada Retina 
               Dikutip dari Brownlee16 

     Aktivasi PKC isoform Beta selain akan mempengaruhi permeabilitas endotel 

dan hemodinamik retina juga akan meningkatkan ekspresi faktor pertumbuhan 

endotel vaskular (VEGF). Pada retina, VEGF akan mengubah sintesis matriks 

protein ekstraselular mengakibatkan terjadinya kelainan aliran darah, permeabilitas 

vaskular dan oklusi pembuluh darah kapiler. Angiogenesis merupakan kunci 

patologi retinopati diabetik proliferatif dan distimulasi dengan adanya VEGF yang 

terbentuk sebagai respon dari iskemik retina. Pada penelitian sebelumnya 

ditemukan peningkatan VEGF pada pasien yang mengalami progresifitas retinopati 

diabetik non proliferatif menjadi proliferatif.15,18 

     Isomer Delta meningkatkan aktivasi NF-κβ, yang berperan dalam regulasi 

ekspresi gen terkait fungsi-fungsi biologis seperti respon imun dan inflamasi, 

pertumbuhan dan proliferasi sel, serta pertahanan sel terhadap stres, termasuk 
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apoptosis, fibrosis dan angiogenesis. Ekspresi berlebih NF-𝜅B pada sel saraf 

menyebabkan infiltrasi leukosit, menstimulasi sitokin proinflamasi interleukin dan 

TNF-α serta mengakibatkan penurunan faktor pertumbuhan neuron (Nerve Growth 

Factor/NGF). 26,34,35 

     Nerve Growth Factor adalah bagian dari keluarga peptida yang memiliki efek 

neurotropik dan merupakan salah satu neurotransmitter pada kornea yang berperan 

dalam cedera sel saraf, regenerasi sel setelah terjadi kerusakan sel dan pemeliharaan 

percabangan akson. Berkurangnya kadar NGF menyebabkan peningkatan 

peroksinitrit secara bersamaan dalam jaringan lokal, yang mengaktivasi apoptosis 

dan penurunan fungsi sel saraf. Apoptosis merupakan mekanisme kematian sel 

terprogram. Studi terbaru menyatakan bahwa apoptosis merupakan mekanisme 

yang menginduksi kerusakan saraf pada diabetes dan NGF dapat menyelamatkan 

sel-sel saraf dari apoptosis.20,31,34  

      TNF alpha merupakan sitokin proinflamasi, diproduksi oleh makrofag dan 

memiliki peran dalam banyak  metabolisme seperti proliferasi sel, diferensiasi, dan 

apoptosis. Pasien diabetes dengan hiperglikemia berkepanjangan menunjukkan 

disregulasi kontrol TNF-α. Tingginya apoptosis dan kegagalan dalam regenerasi sel 

saraf merupakan penyebab berkurangnya jumlah dan densitas sel saraf. Penurunan 

sensibilitas kornea pada DM terjadi akibat kerusakan pleksus saraf subbasal kornea 

karena berkurangnya jumlah sel saraf, perubahan pola percabangan saraf, serta 

bertambahnya tortousitas atau sel saraf yang menjadi lebih berkelok-kelok. 

Tortousitas merupakan respon terhadap mekanisme degeneratif saraf pada kornea 

diabetes.20,31 

https://id.wikipedia.org/wiki/Metabolisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Proliferasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sel_(biologi)
https://id.wikipedia.org/wiki/Kluster_diferensiasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Apoptosis
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2.1.2  Diabetik Neuropati  Perifer 

    Neuropati akibat diabetik paling banyak adalah tipe distal sensoris polineuropati 

pada sel saraf kecil di perifer. Proses diabetik neuropati bersifat multifaktorial dan 

mekanisme penyebabnya belum diketahui dengan pasti, namun beberapa teori 

mengatakan bahwa hiperglikemia kronis adalah mekanisme penyebab inti yang 

mendasari patogenesis diabetik neuropati seperti komplikasi sistemik lainnya.25,28 

      Berdasarkan DCCT 2020, terapi intensif diabetes sampai dengan kondisi 

terkontrol mengurangi resiko terjadinya diabetik neuropati secara bermakna. 

HbA1c yang lebih tinggi merupakan faktor resiko paling signifikan terjadinya 

diabetik neuropati. Kontrol glikemik yang baik akan mengurangi insiden terjadinya 

neuropati, memperlambat progresifitasnya dan dapat meningkatkan kualitas hidup 

pasien diabetik.  Selain durasi dan kadar glikemia, penelitian DCCT 2020 juga 

mendapatkan hubungan yang kuat antara adanya penyakit ginjal dan peningkatan 

tekanan darah sebagai faktor resiko diabetik neuropati. Faktor resiko lainnya adalah 

kadar HDL yang rendah dan peningkatan kadar trigliserida. Merokok sebelumnya 

dipertimbangkan sebagai faktor resiko terjadinya diabetik neuropati, namun pada 

penelitian DCCT tidak menemukan hubungan yang bermakna. Terdapat hubungan 

kuat antara diabetik neuropati dengan penggunaan obat-obatan golongan beta 

blocker.12,31,33 

     Berdasarkan penelitian Jian Bin Su dkk. peningkatan variabilitas HbA1c terkait 

erat dengan diabetik neuropati perifer pada pasien diabetes tipe 2 dan dianggap 

sebagai indikator kuat untuk diabetik neuropati perifer. Penelitian lain oleh Yun Ru 

Lai dkk. menyatakan keparahan neuropati terkait dengan variabilitas HbA1c yang 
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tinggi. HbA1c dipertimbangkan sebagai faktor prognostik yang secara agresif 

mengontrol glukosa untuk mencegah kerusakan saraf lebih lanjut. Manifestasi 

diabetik neuropati perifer pada mata adalah penurunan sensibilitas kornea.37-39 

 

2.1.3Anatomi dan Persarafan Kornea 

     Kornea adalah suatu jaringan avaskular transparan yang memiliki fungsi sebagai 

struktur penghalang dan pelindung mata. Kornea memiliki bentuk oval horizontal, 

berukuran 11-12mm horizontal dan 9-11mm vertikal. Kornea berbentuk cembung 

asferis dengan kelengkungan anterior adalah 7.8 mm dan posteriornya 6.5mm. 24.25 

     Kornea berkontribusi sekitar 40-44 Dioptri sekitar dua pertiga dari total 

kekuatan refraksi.  Indeks bias kornea adalah 1.376. Terdapat peningkatan 

ketebalan kornea secara bertahap dari sentral ke perifer yang disebabkan oleh 

peningkatan jumlah kolagen di stroma perifer. Ketebalan kornea sentral pada mata 

normal berkisar antara 551-565 mikrometer sedangkan ketebalan perifer mulai dari 

612-640 mikrometer. Terdapat 5 lapisan kornea yaitu epitel, membrana bowman, 

stroma, membrana descemet dan endotel. Epitel kornea tersusun seragam terdiri 

dari 5-7 lapisan sel. Epitel dan film air mata di atasnya memiliki hubungan 

simbiosis. Lapisan musin dari film air mata yang bersentuhan langsung dengan 

epitel kornea diproduksi oleh sel goblet konjungtiva. Musin berinteraksi erat 

dengan glikokaliks sel epitel kornea untuk memungkinkan penyebaran hidrofilik 

dari film air mata setiap kali berkedip.24-26  

     Kornea merupakan jaringan yang avaskular sehingga mendapatkan sumber 

nutrisinya dari jaringan di sekitarnya yaitu aqueous humor melalui proses difusi, 
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lapisan air mata dan pembuluh darah limbus yaitu A. Siliaris Anterior yang 

merupakan cabang dari A.Ophtalmika.  Sumber nutrisi utama kornea adalah 

glukosa dan oksigen.  

 

Gambar 2.4 Vaskularisasi Limbus Kornea 

Dikutip dari Kovacs25 
 

      Kornea adalah jaringan dengan serabut saraf paling banyak dan paling sensitif 

pada tubuh manusia. Persarafan kornea berasal dari cabang Nasosiliaris divisi 

pertama saraf Trigeminus yang membentuk 70-80 saraf sensorik kecil.  Terdapat 

7000 ujung saraf epitel bebas per satu milimeter persegi pada epitel kornea. Serabut 

saraf menembus kornea pada stroma perifer yang dalam secara radial dari segala 

arah kemudian berjalan ke anterior, membentuk pleksus subepitel terminal.  

 

 

      

 

 

 

     Gambar 2.5 Persarafan  Kornea  

         Dikutip dari Kovacs25 
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     Serabut saraf kehilangan selubung mielin dalam jarak pendek dari titik 

masuknya ke dalam kornea yaitu sekitar jarak 0.5-1mm, kemudian setiap ikatan 

saraf stroma mulai bercabang secara dikotomi dan trikotomi berulang kemudian 

menembus lapisan Bowman, dan memberikan cabang yang mempersarafi lapisann 

anterior dan mid stromal.  Serabut saraf tunggal pada limbus berdistribusi sejauh 

dua pertiga bagian kornea menyebabkan tumpang tindih serabut saraf dari cabang 

yang berbeda, hal ini menjelaskan sensibilitas kornea yang tetap ada walaupun telah 

dilakukan insisi pada kornea dan ketidakmampuan dalam melokalisir stimulasi 

pada kornea. Cabang saraf lain memasuki kornea lebih di permukaan, mereka 

memasuki epitel kornea dari jaringan subepitel di limbus dan melewati langsung ke 

dalam epitel kornea pada tingkat sel basal. Batang saraf stroma yang tebal dan lurus 

memanjang ke sisi lateral dan anterior kemudian melubangi lapisan stroma dan 

membentuk pleksus di bawah lapisan sel epitel basal (pleksus sub basal). Kepadatan 

jaringan saraf tertinggi di tengah kornea yang mencakup luas berdiameter 5 mm. 

Kepadatan menurun ke arah limbus. 25,28,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Persarafan kornea 
                               Dikutip dari Kovacs25 
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     Kornea dipersarafi secara eksklusif oleh serabut saraf A delta dan C yang 

berakhir sebagai ujung saraf bebas. Stimulasi termal, kimia, atau mekanis pada 

kornea menghasilkan sensasi iritasi dan rasa sakit. Secara struktur terdapat 2 jenis 

serabut saraf pada kornea yang masing-masing memiliki peran dalam fungsi saraf 

kornea. Serabut saraf A-𝛿 yang bermielin berperan pada sensasi mekanik, 

sedangkan serabut saraf C yang tidak bermielin berperan dalam pengenalan suhu.   

Persarafan kornea juga berperan penting dalam pemeliharaan sruktur dan menjaga 

kornea yang sehat. Pasien dengan gangguan persarafan kornea memiliki resiko 

kerusakan kornea yang disebabkan oleh defisiensi faktor trofik. 25,26 

 

Gambar 2.7 Efek Hiperglikemia pada Kornea 
                               Dikutip dari Shih44 

          Hiperglikemia pada sel saraf kornea menyebabkan stres osmotik yang akan 

menyebabkan penurunan kecepatan konduksi sel saraf, selain itu deposit AGEs 

menyebabkan reaksi cross linking pada kolagen sel saraf sehingga akan 

meningkatkan ketebalan dan kekakuan sel saraf. Aktivasi Protein Kinase C akan 



19 
 

meningkatkan NFkB yang mencetuskan faktor pro inflamasi dan penurunan Nerve 

Growth Factor.  Kesemuanya akan menyebabkan apoptosis sel saraf, kerusakan 

pada pleksus subbasal kornea, gangguan penyembuhan luka pada epitel kornea, 

gangguan pompa endotel kornea sehingga terjadi pembengkakan stroma. 2,26 

     Perubahan parameter saraf kornea, seperti adanya reduksi dalam kepadatan serat 

saraf subbasal kornea, panjang, dan kepadatan pada cabang, telah dilaporkan pada 

DM tipe 1 dan tipe 2 dan menunjukkan korelasi dengan neuropati perifer diabetes. 

Penelitian oleh Edwards dkk. menunjukkan pasien dengan diabetik neuropati 

perifer memiliki penurunan panjang dan kepadatan cabang serat saraf subbasal 

kornea yang signifikan dibandingkan dengan individu tanpa DM dan mereka 

dengan DM tetapi tanpa diabetes neuropati perifer.24,30 

     Misra dkk melaporkan penurunan kualitas lipid dan stabilitas air mata pada 

pasien DM.  Hipoestesi kornea dapat menurunkan produksi musin oleh sel goblet. 

Produksi air mata yang menurun dan peningkatan evaporasi juga didapatkan pada 

pasien DM sehingga menyebabkan tingginya osmolaritas air mata. Gao dkk. 

menemukan bahwa DM merusak komunikasi sel saraf dendritik dan gangguan 

regenerasi saraf sensorik. Denervasi kornea yang terinduksi diabetes ini akan 

merusak integritas sel epitel kornea dan kemampuannya dalam mengatasi cedera. 

Komplikasi yang dapat terjadi pada ulkus neurotropik dan erosi berulang kornea 

adalah terjadinya sikatrik yang bersifat permanen dan berpotensi menyebabkan 

kebutaan.29,35,37  
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2.1.3.1 Pemeriksaan Sensibilitas Kornea 

     Sensasi kornea adalah fungsi sensoris dari cabang oftalmik nervus trigeminus. 

Saraf kornea menghasilkan sensasi nyeri yang berasal dari stimulasi mekanis, 

trauma dan kimia. Kelainan termasuk trauma, tumor, pembedahan, infeksi maupun 

peradangan dapat mempengaruhi sensasi normal kornea. Epitel dan endotel kornea 

keduanya bergantung pada persarafan normal kornea dalam menjalankan 

fungsinya. Sensibilitas kornea paling tinggi berada di daerah sentral sepanjang 

meridian horizontal dan paling tidak sensitif di daerah sepanjang meridian 

vertikal.28,31 

     Tes sensibilitas kornea penting dilakukan untuk memeriksa adanya lesi saraf 

kranial kelima, serta mengetahui seberapa besar kerusakan kornea akibat adanya 

ulkus maupun proses degenerasi. Normalnya mata manusia berkedip sebanyak 15-

20 kali dalam satu menit dan juga terdapat refleks kedip yang terjadi bila ada 

stimulasi rangsang pada kornea yang disebut refleks kornea. Sensor dari refleks 

kornea adalah serabut-serabut saraf tidak bermielin pada permukaan kornea. 

Rangsang sensoris akan dihantarkan melalui jalur aferen saraf kranial kelima divisi 

oftalmikus kemudian diteruskan ke nukleus saraf fasialis melalui neuron 

intermediet. Sebagai jalur eferen adalah saraf fasialis dan sebagai efektornya adalah 

otot orbikularis.28,29,31 

     Sensibilitas kornea dapat diukur dengan dua metode yaitu kontak dan non 

kontak. Metode kontak yang paling mudah dan banyak digunakan untuk menilai 

sensasi kornea adalah dengan menggunakan ujung kapas. Respon pasien dalam 

membandingkan kedua kornea serta pengamatan pemeriksa terhadap refleks 
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berkedip yang timbul berperan dalam penilaian sensibilitas kornea secara kasar ini.              

Pengukuran sensibilitas kornea yang lebih akurat dilakukan dengan Cochet-Bonnet 

esthesiometer. Alat ini memiliki nilon monofilamen dengan panjang 60 mm. 

Pengukuran dilakukan dengan menempelkan filamen ke permukaan kornea secara 

tegak lurus. Tekanan yang diberikan pada permukaan kornea berhubungan 

langsung dengan panjang filamen. Seseorang dengan sensibilitas kornea normal 

akan merasakan sentuhan pada panjang 60 mm. Bila pada panjang 60 mm tidak 

terasa, filamen akan dipendekkan setiap 5 mm sampai didapatkan rasa pada kornea.  

Panjangnya filamen yang menimbulkan sensasi pada subyek mewakili ambang 

sentuh, semakin pendek filamen artinya semakin besar tekanan yang dibutuhkan 

untuk menimbulkan respon menandakan sensibilitas yang menurun.  Pengukuran 

dapat diulang kemudian diambil nilai rata-rata. Metode estesiometri kontak ini 

merangsang serabut saraf kornea alpha yang merespon tekanan mekanis dan 

disusun sejajar dengan permukaan anterior pada basal epitel. Cochet Bonnet 

esthesiometer telah digunakan sebagai metode klinis standar untuk mengukur 

sensibilitas kornea.30,31  

Gambar 2.8 Alat Cochet- Bonnet esthesiometer  

             Dikutip dari Spadea28 

 

     Metode pengukuran lain yaitu metode non kontak memanfaatkan stimulus 

thermal yang dirasakan oleh serabut saraf kornea C yang berasal dari plexus basal. 

Serabut saraf kornea C lebih sensitif terhadap perubahan kecil dalam intensitas 
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rangsangan dan memungkinkan penentuan ambang sensibilitas. Kenaikan suhu 4.5 

derajat Celcius akan menimbulkan respon pada kornea normal.  Hal-hal yang dapat 

mempengaruhi sensibilitas kornea diantaranya adalah usia, warna iris,temperatur, 

adanya arcus senilis, kondisi hamil dan variasi diurnal. Penggunaan obat topikal 

anti inflamasi non steroid (Natrium Diclofenac), Atropin, Beta Blocker, Sodium 

Sulfacetamide dan anestetik topikal juga dapat menurunkan sensibilitas kornea. 

      Sensibilitas antara kedua mata biasanya tidak jauh berbeda. Millodot dan 

Lamont melaporkan bahwa jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan bermakna 

terhadap sensibilitas kornea.  Keratokonus, albinisme dan penggunaan lensa kontak 

dan pemakaian obat topikal anti inflamasi non steroid dapat mengurangi sensibilitas 

kornea. 28,31,32 

     Gambar 2.9 Pengukuran Sensibilitas Kornea 
 

       Dikutip dari Jones 32 

 

      Studi terbaru telah mengeksplorasi sensibilitas kornea sebagai penanda 

potensial untuk diabetik neuropati. Semakin besar defisit pada neuropati semakin 

rendah pula nilai sensibilitas kornea. Penurunan sensibilitas kornea sebagai 

manifestasi klinis dari diabetik neuropati terjadi akibat menurunnya densitas dari 

serabut saraf pada lapisan sub basal kornea.  Penurunan sensibilitas kornea 
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menyebabkan menurunnya refleks berkedip dan peningkatan evaporasi air 

mata.28,31,32    

   

 2.1.4 Retinopati Diabetik 

     Retinopati diabetik merupakan komplikasi mikrovaskular DM yang terjadi pada 

retina. Shih Ting Tseng dkk melaporkan, setelah 25 tahun 90% penderita DM tipe 

1 dan 60% pada DM tipe 2 akan mengalami retinopati diabetik. Peranan stres 

oksidatif selain meningkatkan resiko timbulnya DM juga memperburuk kondisi 

penyakit dan komplikasi terkait. 4,20 

     Retina memiliki empat komponen seluler utama yang dipengaruhi oleh diabetes. 

Pembuluh darah adalah komponen seluler pertama yang terdiri dari sel endotel dan 

perisit. Perisit adalah sel-sel otot polos yang membungkus kapiler. Sel endotel 

melapisi permukaan bagian dalam pembuluh darah sebagai sawar darah retina.  Sel 

glial, komponen seluler kedua dari retina terdiri dari sel Müller dan astrosit. Sel 

Muller mendukung sel saraf dan memodulasi fungsi neuron. Sel glial terletak di 

antarmuka antara neuron dan pembuluh darah retinal. Sel-sel ini menjadi mediator 

utama disfungsi neurovaskular yang terkait dengan berbagai kondisi patologis 

sistem saraf pusat termasuk DR. Komponen seluler ketiga dari retina adalah neuron. 

Neuron terlibat dalam transduksi cahaya dan menyampaikan impuls elektrokimia 

ke otak untuk fungsi sensorik. Neuron retina terdiri dari lima jenis sel utama: 

fotoreseptor, sel horizontal, sel bipolar, sel amakrin, dan sel ganglion. Mikroglia 

adalah komponen seluler keempat dari retina. Sel mikroglia terlibat dalam modulasi 

fungsi kekebalan di retina untuk mempertahankan homeostasis retina. Mikroglia 
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berperan pada stres dan cedera retina dengan pelepasan sitokin, dan fagositosis dan 

pembersihan sel-sel mati. 20,58 

     Mekanisme pasti terjadinya DR masih menjadi perdebatan. Meskipun 

perubahan mikrovaskular adalah ciri klasik DR, bukti terbaru menunjukkan bahwa 

neurodegenerasi retina adalah peristiwa awal dalam patogenesis DR, bahkan 

sebelum tanda-tanda mikrovaskular retina tampak.  Neurodegenerasi terjadi pada 

lapisan RNFL yang diperdarahi oleh arteri Sentralis dan merupakan cabang dari 

arteri Ophtalmika. Aktivasi berbagai jalur alternatif metabolisme glukosa 

memegang peranan penting dalam patofisiologi DR. Jalur-jalur ini memicu 

kelainan pada saraf retina dan kerusakan mikrovaskular retina.  Pada tahap awal 

DR terjadi neurodegenerasi bersamaan baik pada retina maupun kornea.13,27 

      Terdapat tiga mekanisme neurodegenerasi yang terjadi pada retina, yang 

pertama adalah apoptosis saraf dan perubahan sel glia yaitu sel Muller dan astrosit 

(gliosis reaktif). Mekanisme kedua adalah peningkatan kadar glutamat yang 

merupakan neurotransmitter utama dalam retina. Efek buruk glutamat pada neuron 

retina dikenal sebagai eksitotoksisitas. Eksitoksisitas menyebabkan kerusakan dan 

kematian sel. Stres oksidatif menyebabkan kerusakan pada saraf (khususnya sel 

ganglion retina/RGC) dan mikrovaskular sel retina melalui penurunan transporter 

L-glutamat / L-aspartat (GLAST), dengan demikian mendukung terjadinya 

eksitotoksisitas. Mekanisme neurodegeneratif ketiga adalah ketidakseimbangan 

faktor neuroprotektif retina yang membahayakan perlindungan saraf terhadap 

faktor neurotoksik yang terlibat dalam neurodegenerasi pada mata diabetes.         

Penelitian terbaru menemukan bahwa peningkatan pengaturan reseptor untuk 
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AGEs (RAGE) memiliki peran kunci dalam hiperglikemia yang diinduksi aktivasi 

sel Muller dan produksi sitokin dalam patogenesis terjadinya DR. Neurodegenerasi 

berperan dalam perubahan mikrovaskuler awal terjadinya DR seperti kerusakan 

sawar darah-retina, vasoregresi dan penurunan nilai kopling neurovaskular. 

Hubungan antara eksitotoksisitas dimediasi oleh glutamat dan kerusakan sawar 

darah retina yang disebabkan oleh VEGF adalah salah satu jalur paling menarik 

yang menghubungkan degenerasi saraf dengan gangguan vaskular.16,20,55 

Gambar 2.10 Patogenesis Retinopati diabetik  
               Dikutip dari Simo56 

 

     Penelitian oleh Ng et.al menyatakan hilangnya sel ganglion terjadi pada pasien 

DM tanpa DR dan progresifitas hilangnya sel ganglion tersebut meningkat pada 

retinopati diabetik moderate dan severe. Penelitian oleh Srivinasan et.al 
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mendapatkan adanya Focal Loss Volum (FLV) dan Global Loss Volume (GLV) 

yang jauh lebih tinggi secara signifikan pada kompleks sel ganglion pada kelompok 

diabetik neuropati dibandingkan kelompok diabetik tanpa neuropati dan kelompok 

kontrol. Didapatkan pula proporsi mata dengan Ganglion Cell Complex GCC FLV 

abnormal lebih besar pada individu dengan diabetes berhubungan dengan neuropati 

perifer. GCC FLV adalah jumlah hilangnya sel ganglion fokal atas seluruh 

kompleks sel ganglion, mewakili depresi lokal pada kompleks sel ganglion.     

Penelitian lain oleh Kim et.al mendapatkan adanya penurunan ketebalan Retinal 

Nerve Fiber Layer (RNFL) dan lapisan inner nuclear layer retina yang secara 

signifikan berhubungan dengan diabetik neuropati perifer.47,48,57 

     

2.1.4.1 Faktor Resiko Retinopati Diabetik 

 

      Menurut United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), durasi 

diabetes mungkin merupakan faktor prediktor terkuat dalam pembentukkan dan 

progresivitas retinopati. Penelitian The Wisconsin Epidemiology Study of Diabetic 

Retinopathy (WESDR) mendapatkan hasil peningkatan insiden retinopati 

proliferatif dari 0% pada 5 tahun pertama menjadi 27.9% setelah 13-14 tahun 

menderita diabetes.  Diabetes control and complication trial (DCCT) mendapatkan 

adanya efek hiperglikemia terhadap peningkatan insiden retinopati, neuropati, dan 

nefropati diabetik. Terapi hiperglikemia yang intensif dapat mengurangi resiko 

progresivitas sebanyak 54%. Kontrol glikemik berhubungan dengan komplikasi 

mikroangiopati dan makroangiopati akibat DM. United Kingdom Prospective 

Diabetes Study (UKPDS) menyatakan bahwa kontrol glikemik dengan obat anti 

diabetes (OAD) dapat menurunkan komplikasi mikroangiopati, setiap penurunan 
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1% HbA1c mengurangi risiko komplikasi sebesar 35%. Kontrol glikemik berperan 

penting dalam manajemen DM karena dapat mengetahui efektivitas dari terapi 

diabetes yang telah dilakukan dan kepatuhan pasien dalam pengobatan. Diabetes 

Control and Complication Trial (DCCT) menyatakan bahwa pengendalian DM tipe 

I yang baik dapat mengurangi 20-30% komplikasi kronik DM. The Wisconsin 

Epidemiology Study of Diabetic Retinopathy (WESDR) menunjukkan bahwa kadar 

HbA1c yang lebih tinggi meningkatkan insiden dan progresifitas retinopati 

diabetik.  Lokesh dkk. juga melaporkan hal serupa bahwa tingginya HbA1c 

meningkatkan keparahan retinopati diabetik, sehingga HbA1c dapat digunakan 

untuk menilai kontrol jangka panjang diabetes mellitus dan progresifitas retinopati 

diabetik. 5,22 

     Hipertensi yang tidak terkontrol dikaitkan dengan bertambah beratnya retinopati 

diabetika dan perkembangan retinopati diabetika tahap proliferatif pada diabetes 

melitus tipe 1 dan 2. Nefropati berat dapat mempengaruhi retinopati diabetika, 

sebaliknya terapi penyakit ginjal (transplantasi ginjal) dihubungkan dengan 

perbaikan retinopati dan respon terhadap fotokoagulasi yang lebih baik.Faktor 

resiko lain diantaranya kadar serum lipid, merokok, indeks massa tubuh, konsumsi 

alkohol dan aktivitas fisik.  Selain itu, pasien yang memiliki mikroalbuminuria dan 

durasi diabetes yang lebih lama memiliki kemungkinan lebih tinggi terjadi 

komplikasi mikrovaskular. 5,32 

     Penelitian oleh Sun et.al pada Harvard’s Joslin Medalist Study mendapatkan 

40% penderita DM kronis lebih dari 50 tahun tidak ditemukan tanda-tanda 

retinopati atau hanya beberapa mikroaneurisma (NPDR minimal) pada pasien 
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tersebut. Temuan ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi DR 

bahwa selain kondisi hiperglikemia kronis akibat diabetes melitus terdapat faktor 

protektif yang mempengaruhi keparahan retinopati diabetik diantaranya adalah 

ketahanan vaskular retina. Ketahanan vaskular retina berperan dalam mencegah 

terganggunya keseimbangan sawar darah retina sehingga terjadi kelainan 

mikrovaskular yang tampak pada retina. Keseimbangan sawar darah retina ini 

dipengaruihi oleh neurodegenerasi, hilangnya sel perisit sehingga terjadi kerusakan 

endotel dan membran basement. 55 

   

2.1.4.2 Progresifitas Retinopati Diabetik  

    Pada retina pasien DM dapat terjadi kondisi No DR atau tanpa Retinopati 

Diabetik bila tidak ditemukan lesi apapun pada retina. Kondisi No DR belum tentu 

berarti tidak adanya kerusakan, sebab perisit yang merupakan awal kerusakan 

mikrovaskular hanya dapat diamati secara histologi, selain itu adanya teori-teori 

terbaru yang menyatakan bahwa sebelum munculnya tanda retinopati sebenarnya 

telah terjadi kerusakan neurodegeneratif retina. Aneurisma merupakan tanda awal 

DR yang dapat diamati secara ophtalmoskopis. Pada DR non proliferatif tanda awal 

yang dapat terlihat adalah mikroaneurisma dan perdarahan retina. Selanjutnya 

terjadi kapiler non perfusi yang progresif diiringi pembentukan cotton wool spot, 

venous beading atau Intraretinal microvascular anomalies (IRMA).  Fase 

proliferatif adalah saat terjadi iskemik retina tahap lanjut yang ditandai dengan 

adanya pertumbuhan dari pembuluh darah baru (neovaskularisasi) pada permukaan 

retina atau diskus optikus. Pembuluh darah baru yang terbentuk bersifat mudah 
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pecah sehingga dapat mengakibatkan perdarahan vitreus, fibrosis maupun ablasio 

retina traksional. 22-23 

    Klasifikasi retinopati diabetik berdasarkan Diabetic Retinopathy Disease 

Severity Scale and International Clinical Diabetic Retinopathy Disease Severity 

Scale sebagai berikut: 22 

1. Tidak ada Retinopati Diabetik, bila tidak ditemukan kelainan apapun pada 

retina. 

2. Retinopati Diabetik Non Proliferatif Ringan apabila terdapat 

mikroaneurisma saja. 

3. Retinopati Diabetik Non Proliferatif Sedang apabila terdapat 

mikroaneurisma, eksudat, perdarahan intraretina, cotton wool spot, venous 

beading atau Intraretinal microvascular anomalies (IRMA) yang tidak 

melebihi Retinopati Diabetik Non Proliferatif Berat 

4. Retinopati Diabetik Non Proliferatif Berat apabila terdapat perdarahan dan 

mikroaneurisma pada 4 kuadran atau venous beading pada minimal 2 

kuadran atau IRMA pada minimal 1 kuadaran 

5. Retinopati Diabetik Proliferatif apabila terdapat neovaskularisasi pada 

retina atau perdarahan vitreus atau preretina.  

 

    2.2 Kerangka Pemikiran 

     Diabetes melitus menimbulkan berbagai komplikasi pada mata. Terjadi 

alternatif metabolime glukosa pada diabetes melitus akibat hiperglikemia 

diantaranya jalur aldose reduktase, jalur heksosamin, aktivasi Protein Kinase C 
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jalur glikasi non enzimatik dan menyebabkan peningkatan senyawa oksigen reaktif. 

Jalur alternatif glukosa ini memberikan efek baik pada retina maupun kornea mata.  

Pada retina, jalur-jalur ini akan menyebabkan neurodegenerasi dan perubahan 

mikrovaskular. Neurodegenerasi retina berperan dalam perubahan awal 

mikrovaskuler retinopati diabetik seperti kerusakan sawar darah-retina, vasoregresi 

dan penurunan nilai kopling neurovaskular. Pada mikrovaskular retina, terjadi 

hilangnya perisit pada sel endotel, penebalan membran basement dan perubahan 

aliran pada pembuluh darah kapiler retina. Aktivasi jalur Protein Kinase C memicu 

keluarnya faktor pertumbuhan termasuk VEGF. Pada kondisi hipoksia retina, 

VEGF akan memicu angiogenesis sehingga terbentuk neovaskularisasi yang 

merupakan penanda progresifitas retinopati diabetik tahap proliferatif dan 

merupakan ‘end stage’ dari retinopati. Retinopati diabetik sebagai salah satu 

komplikasi DM yang dapat menyebabkan kebutaan telah banyak diketahui 12,13,15,16 

     Komplikasi anterior segmen terkait DM termasuk kornea jarang dikeluhkan 

meskipun sebanyak 50% pasien DM mengalami penurunan densitas sel saraf 

kornea sehingga terjadi penurunan sensibilitas kornea.  Sel saraf kornea memiliki 

fungsi penting dalam menjaga integritas kornea dan kestabilan dari permukaan 

okular. Pada sel saraf kornea pasien DM awalnya terjadi kerusakan mitokondria 

akibat stres osmotik yang disebabkan oleh jalur polyol. Kerusakan mitokondria 

menyebabkan gangguan kecepatan konduksi saraf.  Deposit AGEs dan perubahan 

matriks protein akan mengubah fungsi sel dan menyebabkan degenerasi akson. 

Terbentuknya stres oksidatif memicu kerusakan sel dan menginduksi apoptosis. 

Aktivasi isoform protein kinase C menyebabkan meningkatnya NFkB sehingga 
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mencetuskan faktor pro inflamasi serta menurunkan NGF. Nerve Growth Factor 

merupakan faktor pertumbuhan dan memiliki fungsi dalam mencegah terjadinya 

apoptosis. Perubahan ini menyebabkan kematian sel saraf disertai ketidakmampuan 

dalam regenerasi. Hal ini pada akhirnya menyebabkan penurunan densitas dan 

jumlah sel saraf yang akan mempengaruhi fungsi sensasi kornea. 8,10,26,34,35 

        Hipestesi kornea dan retinopati diabetik disebabkan oleh faktor etiologi yang 

sama yaitu kondisi hiperglikemia sistemik dari diabetes melitus dan onset pertama 

dari keduanya dapat terjadi secara simultan. Hipestesi kornea sebagai bagian dari 

neuropati diabetik dipengaruhi oleh durasi dan kadar HbA1c. Pada retinopati 

diabetik, selain durasi dan kadar HbA1c terdapat faktor lain yang berpengaruh 

terhadap terjadinya retinopati. Faktor tersebut adalah ketahanan vaskular yang 

menjaga sawar darah retina dan mencegah kerusakan mikrovaskular. 

Neurodegenerasi berperan dalam terjadinya kerusakan sawar darah retina. 48,55 

     Penelitian sebelumnya menemukan bahwa penurunan sensibilitas kornea pada 

pasien DM terjadi pada retinopati diabetik tahap lanjut. Gangguan sensibilitas 

kornea dapat diketahui dengan pemeriksaan sensibilitas kornea. Pada pemeriksaan 

dengan Cochet Bonnet esthesiometer didapatkan nilai sensibilitas kornea dianggap 

normal bila terdapat respon kornea pada panjang filamen 60 mm.18,30,31 
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       Gambar 2.11 Kerangka Alur Pikir 

 

2.3 Premis  

     Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka disusun 

premis – premis sebagai berikut:  

Premis 1 : Pada diabetes melitus terjadi aktivasi jalur polyol, jalur 

heksosamine, Protein Kinase C, Advance Glycation Endproduct, 

serta neurodegenerasi.16,45 

Premis 2 : Pada diabetes melitus terjadi gangguan konduksi,  berkurangnya 

jumlah dan kepadatan sel saraf kornea yang menyebabkan 

penurunan sensibilitas kornea akibat aktivasi jalur polyol, jalur 
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heksosamine, Protein Kinase C, dan Advance Glycation 

Endproduct. 14,16,20,26,31 

Premis 3 : Pada diabetes melitus terjadi neurodegenerasi dan kelainan 

mikrovaskular retina akibat aktivasi jalur polyol, jalur heksosamin, 

akumulasi AGEs dan isoform Protein Kinase C menyebabkan 

retinopati diabetik.15,16,17,19,55 

Premis 4 : Pada neurodegenerasi retina hilangnya sel ganglion dan penurunan 

ketebalan RNFL yang terjadi sebanding dengan keparahan diabetik 

neuropati perifer. 47,48 

Premis 5 : Penurunan sensibilitas kornea merupakan manifestasi diabetik 

neuropati perifer. 37 

 

2.4 Hipotesis: 

Terdapat korelasi antara penurunan sensibilitas kornea dengan retinopati diabetik 

pada mata penderita diabetes melitus tipe 2 (Premis1-5) 
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BAB III 

SUBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Sampel Penelitian  

     Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional study menggunakan data 

sekunder yang diambil dari penelitian dengan judul 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. Penelitian ini menggunakan data 

pemeriksaan sensibilitas kornea dengan menggunakan alat Cochet-Bonnet 

esthesiometer dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini sampel dihitung 

berdasarkan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

n  = Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

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

Z = Kekuatan uji yaitu 80% (0,84) 
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r  = Koefisien korelasi yang bermakna (0,5 berdasarkan nilai cut off dari 

statistik) 

Jumlah sampel yang diperlukan berdasarkan rumus analisis korelasi adalah 

sebagai berikut : 

2

3
0.5ln(1 ) /(1 )

Z Z
n

r r

 + 
= + 

+ −   

𝑛 = [
1.96 + 0.84

0.5 𝑙𝑛( 1 + 0.5)/(1 − 0.5)
]
2

+ 3 

𝑛 = [
2.8

0.5 𝑙𝑛 1 . 5/0.5
]
2

+ 3 

n = 28,9 ~ 29 

Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh jumlah sampel minimal sebanyak 29 

subjek penelitian.  

     Kriteria inklusi pada penelitian sebelumnya adalah seluruh penderita diabetes 

melitus tipe 2 yang berusia lebih dari 30 tahun dengan kadar glikemia terkontrol 

dan tidak terkontrol. Kriteria inklusi pada penelitian ini 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. 

3.2 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

     Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan cross-

sectional kemudian dilakukan analisis dengan sampel yang merupakan data 
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sekunder dari penelitian sebelumnya.  Seluruh sampel yang telah memenuhi kriteria 

inklusi dan tidak termasuk kriteria eksklusi akan dimasukkan sebagai subjek 

penelitian. Pada penelitian ini yang dinilai adalah sensibilitas kornea dan kondisi 

segmen posterior retinopati diabetik pada mata kanan yang ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan.  

 

3.3 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Penelitian 

     -Variabel dependen: retinopati diabetik  

     -Variabel independen:  sensibilitas kornea 

      

3.3.2  Definisi operasional Penelitian  

     Definisi operasional pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Korelasi dalam penelitian ini adalah adanya hubungan antara kedua variabel 

dan tidak bermakna sebab akibat antara keduanya. 

2. Tanpa Retinopati diabetik yaitu apabila tidak didapatkan kelainan pada 

pemeriksaan fundus. 

3. Retinopati diabetik Non Proliferatif adalah apabila didapatkan gambaran 

pada fundus berupa mikroaneurisma, hard exudate, perdarahan intraretina, 

cotton wool spot, venous beading atau IRMA tanpa adanya 

neovaskularisasi. Retinopati diabetik Non Proliferatif mencakup mild, 

moderate dan severe. 
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4. Retinopati diabetik Proliferatif adalah apabila didapatkan gambaran pada 

fundus berupa adanya neovaskularisasi dan atau adanya perdarahan 

preretina atau perdarahan vitreus. 

5. Sensibilitas kornea adalah sensasi kornea terhadap rangsangan yang pada 

penelitian ini diukur dengan Cochet Bonnet esthesiometer, ditandai dengan 

adanya refleks mengedip pada skala pengukuran 0-60 mm 

6. Nilai sensibilitas kornea tertinggi adalah jika hasil pengukuran dengan 

esthesiometer 60mm. 

7. Nilai sensibilitas kornea terendah adalah jika hasil pengukuran dengan 

esthesiometer 0 mm. 

 

3.4. Analisis Data Penelitian 

     Data yang sudah terkumpul diolah secara komputerisasi untuk mengubah data 

menjadi informasi. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data dimulai dari:  

1) Editing, yaitu memeriksa kebenaran data yang diperlukan  

2) Coding, yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data 

angka atau bilangan. 

3) Data entry yaitu memasukkan data, yakni hasil pemeriksaan dan 

pengukuran subjek penelitian yang telah di-coding, dimasukan ke dalam 

program komputer. 

4) Cleaning, yaitu apabila semua data dari responden telah selesai dimasukkan, 

maka perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan 
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adanya kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya, 

kemudian dilakukan koreksi.  

     Analisis yang dilakukan selanjutnya bertujuan untuk mendiskripsikan variabel-

variabel sehingga dapat membantu analisis secara lebih mendalam. Selain itu, 

analisis secara deskriptif ini juga digunakan untuk mengetahui karakteristik subyek 

penelitian yang menjadi sampel penelitian. 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 

seperti umur dipresentasikan dengan rerata, standar deviasi, median dan range.  

       Analisis yang dilakukan harus sesuai dengan jenis masalah penelitian dan data 

yang digunakan. Untuk data numerik, sebelum dilakukan uji statistika data numerik 

tersebut dinilai dengan uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk test 

apabila data kurang dari 50 dimana uji ini digunakan untuk menguji apakah data 

berdistribusi normal atau tidak normal. Selanjutnya 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 Spearman. 

     Interpretasi hasil uji hipotesis berdasarkan kekuatan korelasi, arah korelasi, dan 

nilai p: Kekuatan korelasi (r) berdasarkan kriteri 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. 
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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. 

 

3.5 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyajian Hasil Penelitian

Analisis data menggunakan SPSS 

Penyajian data dalam bentuk Microsoft Excel Office

Pengumpulan data nilai sensibilitas kornea .

Pengumpulan data retinopati diabetik
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

     Penelitian  korelasi sensibilitas kornea dengan retinopati diabetik telah dilakukan 

dengan mengunakan data sekunder dari penelitian dengan judul 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. Total subjek penelitian pada 

penelitian sebelumnya adalah sebanyak 34 subjek yang terbagi menjadi 2 kelompok 

glikemia terkontrol dan tidak terkontrol. Pada penelitian juga terdapat 34 subjek 

berdasarkan data nilai sensibilitas kornea. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

     Hasil penelitian yang disajikan meliputi karakteristik subjek penelitian, analisis 

korelasi nilai sensibilitas kornea dengan derajat retinopati diabetik. 

 

4.1.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

   Karakteristik subjek penelitian disajikan pada tabel 4.1 berdasarkan usia, durasi, 

HbA1C, sensibilitas kornea dan status retinopati diabetik. Sensibilitas kornea 

diperiksa dengan alat Cochet Bonnet Esthesiometer dan dinilai dengan skala 

pengukuran antara 0 sampai dengan 60 mm. Status retinopati diabetik dinilai 
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dengan pemeriksaan menggunakan funduskopi indirek. Pemeriksaan sensibilitas 

kornea dan retinopati diabetik dilakukan pada mata kanan subjek. 

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%) 

  
Keterangan : Untuk data kategorik disajikan dengan jumlah/frekuensi dan persentase 

sedangkan data numerik disajikan dengan rerata, median, standar deviasi dan range. 

 

     Tabel 4.1 menjelaskan Gambaran karakteristik subjek penelitian pasien 

berdasarkan usia, durasi, HbA1C, sensibilitas kornea dan status retinopati 

diabetik. Untuk rata-rata usia pasien secara keseluruhan adalah 60.76±8.641tahun. 

Untuk durasi memiliki rata-rata sebesar 8.21±5.666 tahun. Untuk HbA1C memiliki 

rata-rata sebesar 7.94±1.827 mg/dL. Terdapat segmen posterior kategori No DR 
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sebanyak 14 atau sebesar 41.2%, NPDR sebanyak 13 atau sebesar 38.2%, dan PDR 

sebanyak 8 atau sebesar 20.6%. 

Tabel 4.2 Analisis Sensibilitas Kornea dengan Retinopati Diabetik  

Variabel Korelasi R PValue 

     

Korelasi Sensibilitas Kornea dengan 

Retinopati Diabetik 

Spearman -0.543 0.001** 

    

Keterangan:nilai kemaknaan p < 0,05.Tanda ** menunjukkan signifikan atau bermakna secara 

statistika. R:koefisien korelasi. 

 

     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, maka dapat disimpulkan terdapat 

korelasi antara setiap variabel sensibilitas kornea dengan retinopati diabetik.  

 

4.2 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis: Terdapat korelasi antara sensibilitas kornea dengan retinopati diabetik 

pada diabetes melitus tipe 2. 

Hasil yang mendukung: statistika uji korelasi Spearman antara variabel sensibilitas 

kornea dengan retinopati diabetik diperoleh 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 statistika dengan Nilai Koefisien Korelasi (R) 

sebesar -0.543 dengan kekuatan korelasi yang moderat dan dengan arah korelasi 
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yang negatif, maka dapat disimpulkan terdapat korelasi antara setiap variabel 

sensibilitas kornea dengan retinopati diabetik. 

Simpulan: Hipotesis penelitian dapat diterima. 

4.3 Pembahasan 

          Penurunan sensibilitas kornea adalah bagian dari neuropati perifer dan 

merupakan penanda potensial neuropati diabetik.37 Kontrol glikemik (HbA1c) dan 

durasi diabetes melitus adalah faktor yang secara signifikan mempengaruhi 

terjadinya dan progresifitas neuropati. Penelitian 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.46 Demikian pula penurunan sensibilitas 

kornea akan semakin menurun sesuai lamanya DM berdasarkan penelitian oleh 

Bikbova et.al.34  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.31,33 

      Retinopati diabetik sebagai komplikasi mikrovaskular utama DM secara klinis 

didiagnosis ketika ditemukan mikroaneurisma saat funduskopi, sedangkan 

kehilangan perisit merupakan penanda histologis pada awal penyakit. Perubahan 

pada sel saraf retina tidak dapat diidentifikasi sebelumnya namun sekarang terdapat 

banyak bukti bahwa neurodegenerasi memiliki peran penting dalam patofisiologi 

retinopati diabetik dan dapat hadir tanpa adanya patologi vaskular. Aktivasi jalur 

metabolisme glukosa memicu terjadinya neurodegenerasi yang ditandai dengan 

peningkatan kadar glutamat sebagai neurotransmitter utama pada retina. Tingginya 
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kadar glutamat menyebabkan kerusakan dan kematian sel. Hilangnya lapisan 

RNFL, lapisan sel ganglion dan penipisan lapisan Plexiform Dalam (IPL) telah 

dibuktikan pada pasien DM tipe I dan tipe II dengan minimal atau bahkan tanpa 

adanya tanda DR. 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, dan 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.54 Hal ini menyiratkan adanya faktor lain 

yang mempengaruhi terjadinya retinopati pada diabetes melitus, salah satunya 

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.55 

   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.49 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.51  Studi metanalisis oleh Lv 

et.al  mengenai sensibilitas kornea dan respon perubahan fungsi air mata pada 
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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.10 

     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.50 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 hasil bahwa perubahan neurodegeneratif kornea dan 

retina terjadi secara independen pada pasien dengan DM tipe 2 tanpa DR.58 

     Pada penelitian ini tidak dinilai faktor ketahanan vaskular  yang mempengaruhi 

derajat keparahan retinopati diabetik, sehingga hasil yang didapatkan dari analisa 

pada penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh adanya kesamaan antara faktor-

faktor yang mempengaruhi neuropati dan retinopati diabetik pada subjek yang 

diteliti, antara lain 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 yang tidak dapat dibuktikan pada penelitian ini.  

    Dengan demikian hasil penelitian ini dapat kami nyatakan adanya 

kecenderungan perburukan yang sama antara sensibilita kornea dan retinopati 

diabetik pada pasien DM sehingga, pada pasien DM dengan retinopati diabetik 
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sebaiknya ditanyakan kepada pasien mengenai keluhan yang diakibatkan gangguan 

stabilitas film air mata seperti mata terasa kering dan tidak nyaman sehingga dapat 

diketahui lebih dini bila ada penurunan sensibilitas kornea. Demikian pula 

sebaliknya pada pasien DM yang memiliki keluhan pada anterior segmennya 

seperti mata terasa kering dan tidak nyaman meskipun visus pasien tersebut masih 

baik patut dilakukan evaluasi segmen posterior untuk mengetahu kondisi retinanya 

dan pemberian informed consent kepada pasien bahwa sudah terjadi kerusakan dari 

saraf mata meskipun belum ditemukan tanda-tanda yang tampak dalam 

pemeriksaan secara oftalmoskopi, sehingga penting untuk pasien dalam melakukan 

kontrol secara rutin. Penurunan sensibilitas kornea akan menyebabkan gangguan 

stabilitas permukaan okular. Apabila diketahui sejak dini, kerusakan yang dapat 

timbul akibat terganggunya stabilitas permukaan okular dapat diperbaiki sebelum 

menyebabkan infeksi maupun ulkus yang memiliki tantangan tersendiri dalam 

pengobatannya.                                          

     Kekurangan penelitian ini adalah keterbatasan data akibat pengambilan data 

sekunder yang dilakukan secara retrospektif sehingga tidak adanya data yang 

memadai mengenai faktor resiko lain pada kondisi diabetes melitus yang 

mempengaruhi sensibilitas kornea dan retinopati diabetik yaitu tekanan darah, 

kadar lemak darah, kondisi nefropati, merokok, indeks massa tubuh, obat yang 

dikonsumsi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

     Terdapat kecenderungan perburukan yang sama antara sensibilitas kornea 

dengan retinopati diabetik pada diabetes melitus tipe 2. 

 

5.2 Saran 

     Dilakukan penelitian untuk menilai lebih dalam faktor lain yang mempengaruhi 

sensibilitas kornea dan retinopati diabetik baik itu faktor yang mempengaruhi 

patogenesisnya maupun masing-masing pemeriksaan faktor-faktor risiko untuk 

diabetes melitus seperti tekanan darah, kadar lemak darah, kondisi nefropati, 

merokok, indeks massa tubuh. 
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Lampiran 2 

Penelitian Primer 

     Penelitian Primer dari Penelitian ini 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. 

Kriteria Inklusi 

     Kriteria inklusi penelitian adalah seluruh penderita diabetes melitus tipe 2 yang 

berusia lebih dari 30 tahun dengan kadar glikemia terkontrol dan tidak terkontrol 

yang datang ke poliklinik Endokrin dan Metabolisme Rumah Sakit Umum Pusat 

Hasan Sadikin Bandung dan Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Cicendo Bandung.  

 

Kriteria Eksklusi  

     Kriteria eksklusi penelitian adalah pasien tua dengan arcus senilis tebal, 

penderita dengan kelainan permukaan bola mata seperti keratitis, konjungtivitis, 

dan ulkus kornea; penderita dalam penggunaan obat mata topikal seperti obat-obat 

antiglaukoma (beta blocker, calcium antagonis), NSAID topikal; penderita dengan 

kelainan sistemik lainnya seperti herpes simpleks atau herpes zooster, penderita 

yang telah dilakukan operasi mata sebelumnya, pengguna lensa kontak jangka 

panjang, dan pasien yang tidak kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan. 
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Alat dan Cara Kerja Penelitian  

     Alat pemeriksaan pasien yang dipakai pada penelitian adalah estesiometri 

Cochet Bonnet, lampu celah biomikroskop dan funduskopi indirek. Cara kerja 

penelitian adalah sebagai berikut: 

- Dilakukan anamnesis riwayat penyakit sistemik, riwayat DM yang dimiliki 

dan penyakit mata sebelumnya, serta pemeriksaan HbA1c. 

- Pada semua penderita dilakukan pemeriksaan oftalmologi lengkap berupa 

pemeriksaan visus, baik visus tanpa koreksi maupun visus dengan koreksi 

maksimal, segmen anterior dengan lampu celah biomikroskopi dan 

pemeriksaan segmen posterior dengan funduskopi indirek. 

- Penderita yang masuk dalam kriteria inklusi dan tidak termasuk dalam 

kriteria eksklusi diberikan penjelasan mengenai penelitian dan 

menandatangani lembar informed consent mengenai tindakan yang akan 

dilakukan. 

- Apabila pasien setuju untuk mengikuti penelitian, dilakukan pencatatan data 

umum meliputi nmor rekam medik, nama, jenis kelamin, usia, alamat dan 

nomor telepon. 

- Pada seluruh penderita dilakukan pemeriksaan sensibilitas kornea dengan 

menggunakan Cochet-Bonnet estesiometer (Luneau, Paris, Perancis). 

Instrumen ini terdiri dari monofilamen nilon dengan diameter 0,12 mm 

dengan variabel panjang antara 0-62 mm. Tekanan yang diaplikasikan pada 

kornea oleh alat ini berkisar antara 11 sampai 200 mg/mm2. Untuk 

mengukur sensibilitas kornea, filamen nilon tersebut harus menyentuh 
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kornea penderita. Jika penderita mengedip, diasumsikan sebagai respon 

positif. Tes ini selalu dimulai dengan panjang filamen maksimal, yaitu 62 

mm, yang merupakan tekanan terendah. Jika penderita tidak mengedip, 

panjang filamen diturunkan menjadi 55 mm, dan seterusnya akan 

diturunkan setiap 5mm hingga terdapat respon positif. Pengukuran 

dilakukan pada apeks kornea bagian sentral kornea. Pemeriksaan dilakukan 

sebanyak 3 kali, diambil nilai mediannya. 

- Seluruh pemeriksaan mata dilakukan di Rumah Sakit Mata Cicendo 

Bandung. Pemeriksaan ophtalmologis lengkap dan pengukuran sensibilitas 

kornea dilakukan oleh seorang observer yakni seorang dokter (peneliti) 

tanpa mengetahui nilai HbA1c setiap sampel. 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan di Bagian Endokrin Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit 

Hasan Sadikin dan Bagian Infeksi dan Imunologi Ilmu Kesehatan Mata FK 

UNPAD/Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Waktu 

penelitian pada bulan Juli-Agustus 2014. 
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Lampiran 3 

 

Data Subjek Penelitian 

 

 

  

No Nama 
No Rekam 

Medis 
Usia 

Lama 
DM 

(tahun) 
HbA1C 

Sensibilitas 
Kornea 

Retinopati 
Diabetik 

1 tn. Surkam 624805 55 9 9.5 6.0 dbn 

2 Tn. Djuna Rosedi 624608 62 4 8.3 6.0 dbn 

3 ny. Lucia titik 624609 57 3 10.8 4.0 dbn 

4 tn. Amir bin Sadiran 625955 76 5 7.7 5.5 dbn 

5 tn. Nunung Karsana 625703 71 1 7.5 3 dbn 

6 tn. Toyidin 625956 56 9 6.8 6.0 dbn 

7 ny. Tuti Gantini 003740 73 3 7 3.0 dbn 

8 tn. Ahmad mintarsih 625957 64 3 6.5 5.0 dbn 

9 Ny. Siti Sopiah 626097 67 10 6.5 6 dbn 

10 Tn. Tarlan Rusmana 627934 66 10 7 5 dbn 

11 Ny. Nani Djuhaeni 626544 63 10 6.6 6 dbn 

12 Ny. Srifah Yeti 626683 66 10 6.8 5.5 dbn 

13 Tn. Atang Saputra 614488 70 8 6.7 6 dbn 

14 Ny. Umah bt Taib 627588 71 2 7 5.5 dbn 

15 ny. Brigita maria 243169 61 20 10.5 5.0 mild NPDR 

16 Tn. Eke Rastawi 203913 65 6 5.8 6 mild NPDR 

17 tn. Entis Sutisna 625001 60 4 7.4 3.0 mild NPDR + NAION 

18 ny. Cici 625958 47 3 11.8 4.0 moderate NPDR 

19 Usep Efendi 626543 63 12 8 4 moderate NPDR 

20 ny. Iat Solihat 582789 61 2 5.8 5.5 moderate NPDR 

21 misbach wijaya 626099 68 6 5.8 5.0 moderate NPDR 

22 tn. Maju Charles 625838 59 10 8 6.0 moderate NPDR + HR 

23 ny. Titiek Soetjiningsih 540162 79 19 10.6 4.0 
moderate NPDR 

+CSME 

24 tn. Enan muchtar 625030 67 25 9.6 2.0 severe NPDR 

25 tn. Deni Rudianto 626267 50 10 8.9 4.5 severe NPDR 

26 tn. Nur fajar 598888 49 9 8.3 1.5 severe NPDR 

27 ny. Dida Parida 624250 45 6 5.5 5.5 severe NPDR 

28 ny. Acih bt Sukarman 625076 56 10 12.2 1.0 PDR 

29 tn. Abdul Cholik 623646 49 6 8.1 4.5 PDR 

30 ny. Sariah 625849 60 17 5.9 2.0 PDR + ART 

31 ny. Dwi Lukita 626117 57 14 11.1 3 PDR + ART 

32 Tn. Hasan Soewiman 627583 50 1 7 4 PDR + ART 

33 tn. Sunardi 615036 52 8 8.1 5.0 PDR + CSME 

34 ny. Sutarsih 623739 51 4 7.0 3.5 PV (PDR) 
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Lampiran 4 
 

 

Hasil Analisa Statistik 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Usia 34 100.0% 0 0.0% 34 100.0% 

Lama DM 34 100.0% 0 0.0% 34 100.0% 

HbA1C 34 100.0% 0 0.0% 34 100.0% 

Sensibilitas Kornea  34 100.0% 0 0.0% 34 100.0% 

       

 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Usia 

Mean 60.7647 1.48195 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 57.7497  

Upper Bound 63.7798  

5% Trimmed Mean 60.6503  

Median 61.0000  

Variance 74.670  

Std. Deviation 8.64119  

Minimum 45.00  

Maximum 79.00  

Range 34.00  

Interquartile Range 12.75  

Skewness .062 .403 

Kurtosis -.658 .788 

Lama DM 

Mean 8.2059 .97178 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 6.2288  

Upper Bound 10.1830  

5% Trimmed Mean 7.7876  

Median 8.0000  
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Variance 32.108  

Std. Deviation 5.66638  

Minimum 1.00  

Maximum 25.00  

Range 24.00  

Interquartile Range 6.25  

Skewness 1.153 .403 

Kurtosis 1.372 .788 

HbA1C 

Mean 7.9441 .31335 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 7.3066  

Upper Bound 8.5816  

5% Trimmed Mean 7.8458  

Median 7.4500  

Variance 3.338  

Std. Deviation 1.82710  

Minimum 5.50  

Maximum 12.20  

Range 6.70  

Interquartile Range 2.38  

Skewness .862 .403 

Kurtosis -.162 .788 

Sensibilitas Kornea  

Mean 4.4559 .24832 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.9507  

Upper Bound 4.9611  

5% Trimmed Mean 4.5507  

Median 5.0000  

Variance 2.096  

Std. Deviation 1.44792  

Minimum 1.00  

Maximum 6.00  

Range 5.00  

Interquartile Range 2.25  

Skewness -.790 .403 

Kurtosis -.294 .788 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Usia .080 34 .200* .981 34 .817 

Lama DM .199 34 .001 .898 34 .004 

HbA1C .168 34 .016 .908 34 .008 

Sensibilitas Kornea .176 34 .009 .893 34 .003 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Nonparametric Correlations 

Correlations 

 Sensibilitas 

Kornea  

Retinopati 

Diabetik 

Spearman's rho 

Sensibilitas Kornea  

Correlation Coefficient 1.000 -.543** 

Sig. (2-tailed) . .001 

N 34 34 

Retinopati Diabetik 

Correlation Coefficient -.543** 1.000 

Sig. (2-tailed) .001 . 

N 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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