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KARAKTERISTIK PASIEN ANAK DENGAN LEUKOKORIA DI PUSAT 

MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO PERIODE 

JANUARI – DESEMBER 2019 

Annisa Rahayu, Primawita O. Amiruddin 

Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

 

ABSTRACT 

Introduction: Leukocoria is a white pupil condition caused by light reflection in 

pupillary area when fundus illumination given. The most common cause of 

leukocoria condition in children is congenital cataract and retinoblastoma. There 

was no study yet about leukocoria in Cicendo National Eye Hospital. 

Purpose: To describe the characteristics of patients with leukocoria in Cicendo 

National Eye Hospital in 2019. 

Methods: Retrospective method from medical records were obtained from patient 

with leukocoria from January until December 2019 using ICD-10 coding for 

differential diagnosis of leukocoria. Data including demographic data, clinical 

characteristics, examinations, and diagnosis. 

Results: From total 299 patients (453 eyes) in this study, there were 57.5% boys  

and 42.5% girls with mean age 63,8 + 73,8 months at the first time of visit and 

78.9% using national coverage health insurance. Fifty percent patients’ parents 

came to Cicendo National Eye Hospital with chief complaint whittish eye. Bilateral 

involvement were obtained from 51.8% patients. From total 453 eyes, 40.8% were 

pediatric cataract, followed by retinopathy of prematurity (20.1%), retinal 

detachment (12.6%), retinoblastoma (11.8%), and pediatric uveitis (10.7%). 

Conclusions: Majority of patient with leukocoria were caused by pediatric 

cataract, followed by ROP, retinal detachment, retinoblastoma, and pediatric 

uveitis. Boys were more common than girls and mean age at the first time visit were 

5 years old. 

Keywords: Leukocoria, white pupil, congenital cataract, retinopathy of 

prematurity, retinoblastoma. 

 

 

PENDAHULUAN 

     Leukokoria yang berasal dari 

bahasa Yunani “leukos” (putih) dan 

“core” (pupil), merupakan kondisi 

pupil putih yang terbentuk dari 

pantulan cahaya masuk pada area 

pupil saat iluminasi fundus diarahkan. 

Gambaran leukokoria awalnya paling 

sering disadari oleh keluarga sebagai 

mata kucing atau melalui kilatan 

cahaya foto. Kondisi inilah yang pada 

umumnya mendasari keluarga 

membawa untuk memeriksakan anak 

mereka.1,2 

     Pasien dengan abnormalitas red 

reflex pupil perlu dievaluasi secara 

menyeluruh oleh seorang 

oftalmologis. Pemeriksaan refleks 

pupil juga perlu dilakukan pada setiap 

kunjungan ke dokter anak mulai usia 

lahir hingga 3 tahun sebagai salah 

satu bentuk pemeriksaan penapisan 

mata. Beberapa penyakit yang 

merupakan diagnosis banding 

leukokoria adalah retinoblastoma, 



2 

 

 

 

penyakit Coat’s, prematuritas 

retinopati (ROP), persistent fetal 

vasculature (PFV), toksokoriasis, 

hamartroma astrositik, familial 

exudative vitreoretinopathy (FEVR), 

perdarahan vitreus, koloboma retina 

dan koroid, endoftalmitis endogen, 

Bloch-Sulzberger syndrome, ablasio 

retina, uveitis pediatrik, medullated 

retinal nerve fibers (MRNF) dan 

medulloepithelioma.3,4 

      Studi retrospektif di Rumah Sakit 

Aristide Le Dantec Senegal selama 10 

tahun mengukur rerata usia anak 

datang dengan leukokoria adalah 42,5 

bulan, dengan keterlibatan bilateral 

sebesar 54% dan perbandingan antara 

rasio laki-laki dan perempuan adalah 

1,5. Sebesar 74,3% penyebab 

leukokoria adalah katarak, diikuti 

oleh retinoblastoma sebesar 20,58%. 

Etiologi lain meliputi ablasio retina 

(0,96%), ROP (0,95%), PFV (0,96%). 

Prevalensi global dari katarak 

kongenital berkisar antara 0,6% 

sampai 9,8% per 10.000 dengan 

median 1,7 per 10.000.3,5 Belum 

terdapat data mengenai karakteristik 

pasien dengan leukokoria di Pusat 

Mata Nasional (PMN) RS. Mata 

Cicendo. Studi observasional ini 

bertujuan untuk memaparkan 

karakteristik pasien anak dengan 

leukokoria di PMN RS. Mata 

Cicendo. 

 

SUBJEK DAN METODE 

     Desain penelitian pada studi ini 

adalah deskriptif retrospektif. Data 

diambil dari rekam medis PMN RS. 

Mata Cicendo pada periode Januari – 

Desember 2019 tercatat dengan 

diagnosis banding leukokoria 

berdasarkan International 

Classification Code (ICD)-10 

menggunakan metode total sampling.   

Kriteria inklusi pasien pada penelitian 

ini adalah pasien baru PMN RS. Mata 

Cicendo periode Januari – Desember 

2019 kelompok usia anak (0-18 

tahun) dengan diagnosis banding 

leukokoria. Diagnosis banding 

leukokoria meliputi retinoblastoma 

(kode ICD-10 C69.2), ablasio retina 

(kode ICD-10 H33.0), penyakit 

Coat’s (kode ICD-10 H35.0), 

retinopati prematuritas (kode ICD-10 

H35.1), perdarahan vitreous (kode 

ICD-10 H43.1), endoftalmitis (kode 

IC-10 H44.0 dan H44.1), persistent 

fetal vasculature (kode ICD-10 

P29.3), katarak kongenital (kode 

ICD-10 Q12.0), dan pediatrik uveitis 

(kode ICD-10 H20.0). Katarak 

pediatrik meliputi katarak kongenital 

dan developmental. 

     Informasi klinis yang diambil 

meliputi data demografi, karakteristik 

klinis, pemeriksaan penunjang, dan 

diagnosis akhir. Data demografi 

meliputi jenis kelamin, usia saat 

pertama datang, kota dan provinsi 

domisili pasien, dan jenis pembayaran 

asuransi pasien. Karakteristik klinis 

riwayat penyakit meliputi keluhan 

utama, riwayat kelahiran, riwayat 

berat badan lahir rendah (BBLR), 

riwayat penggunaan inkubator dan 

durasi penggunaan inkubator, riwayat 

keluhan serupa pada keluarga. Berat 

badan lahir rendah didefinisikan 

sebagai berat badan lahir kurang dari 

2500 gram berdasarkan Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia. 

Pasien dengan berat badan < 1500 

gram juga dicatat pada penelitian ini 

berdasarkan American Academy of 

Opthalmology (AAO) merupakan 

salah satu faktor risiko ROP. 

Pemeriksaan oftalmologi meliputi 

lateralitas, tajam penglihatan, tekanan 

intraokular (TIO), nistagmus, dan 
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kedudukan bola mata. Pemeriksaan 

penunjang meliputi pemeriksaan 

ultrasonografi (USG), computed 

tomography scan (CT scan), dan 

pemeriksaan laboratorium. Diagnosis 

akhir meliputi jumlah pasien dan 

jumlah mata pada tiap diagnosis serta 

rerata usia berdasarkan diagnosis. 

     Kriteria eksklusi pada penelitian 

ini adalah rekam medis yang tidak 

lengkap dan pasien dengan diagnosis 

retinoblastoma ekstraokular, ROP 

stage 0-III, serta leukokoria yang 

diakibatkan oleh trauma terbuka 

contohnya perdarahan vitreous 

maupun ablasio retina akibat trauma 

bola mata terbuka tertusuk benda 

asing. Kriteria ekslusi lainnya adalah 

diagnosis pasien yang tercantum pada 

rekam medis bukan merupakan 

diagnosis dengan kondisi leukokoria. 

Data diolah menggunakan Microsoft 

Excel dan disajikan dalam bentuk 

tabel. 

 

HASIL 

     Data PMN RS. Mata Cicendo 

melalu rekam medis tercatat terdapat  

388 pasien baru yang terdiagnosis 

sebagai retinoblastoma, ablasio 

retina, penyakit Coat’s, retinopati 

prematuritas, perdarahan vitreous, 

endoftalmitis, persistent fetal 

vasculature, katarak kongenital dan 

developmental, dan pediatrik uveitis. 

Sebanyak 89 pasien dieksklusi pada 

penelitian ini, tujuh pasien di eksklusi 

karena status tidak ditemukan pada 

rekam medis, dua pasien bukan 

merupakan kelompok usia anak, dan 

80 pasien bukan kelompok 

leukokoria. Pasien non leukokoria 

yang di eksklusi terdiagnosis sebagai 

retinoblastoma ekstraokuler (5 

pasien), ROP stage 0 – III  (54 

pasien), leukokoria akibat trauma 

terbuka (12 pasien), dan diagnosis 

lainnya yang tidak memiliki tanda 

leukokoria (9 pasien), seperti 

konjungtivitis dan miopia. Alur 

pengambilan data tertera pada bagan 

1. 

     Total terdapat 453 mata dari 299 

pasien yang diikutsertakan dalam 

penelitian ini, dengan pasien berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 172 orang 

(57,5%) dan perempuan sebanyak 

127 (42,5%). Rerata usia pasien pada 

kunjungan pertama adalah 68,3 + 73,8 

bulan. Mayoritas pasien dalam 

penelitian ini berusia lebih dari enam 

tahun yaitu sebesar 35,1%. Pasien 

kelompok usia 0-2 bulan berjumlah 

8,7%, pasien kelompok usia 3-6 bulan 

sebesar 17,4%, pasien kelompok usia 

6-12 bulan berjumlah 11,4%.  

 

 
 

 
 

- 7 rekam medis 

  tidak ditemukan 

- 2 pasien non  

 pediatrik 

 

 
 

- 5 RB ekstraokular 

- 54 ROP st 0-III 

- 12 trauma terbuka 

- 9 tidak leukokoria 

 

 

 
 

Bagan 1. Alur pengambilan sampel. 

 

     Tujuh puluh delapan pasien 

(26,1%) terdaftar sebagai peserta 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan 

Iuran (PBI), 158 pasien (52,8%) 

terdaftar sebagai peserta BPJS 

Pasien dengan diagnosis 

banding leukokoria: 388 pasien 

379 pasien 

299 pasien 
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Kesehatan Non-PBI, dan 63 pasien 

(21,1%) terdaftar sebagai pasien non 

asuransi atau pasien umum. Sebanyak 

28 pasien (9,4%) dengan leukokoria 

berdomisili di Kota Bandung, 28 

pasien (9,4%) berdomisili di 

Kabupaten Bandung, sedangkan 

sebagian lainnya 243 pasien (81,3%) 

berasal dari domisili di luar Kota dan 

Kabupaten Bandung. Data demografi 

pasien tercatat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Data demografi pasien 

Variabel 
n 

(pasien) 
% 

Jenis kelamin   

Laki laki 172 57,5 

Perempuan 127 42,5 

Usia kunjungan pertama (bulan) 
Rerata 63,8 + 73,8 

Jumlah pasien berdasarkan usia 
0-2 bulan 10 3,3 

2-6 bulan 68 22,7 

6-12 bulan 34 11,4 

1-3 tahun 44 14,7 

3-6 tahun 38 12,7 

> 6 tahun 105 35,1 

Asuransi 

Kesehatan 

  

BPJS PBI 78 26,1 

BPJS Non-PBI 158 52,8 

Umum/Non 

BPJS 

63 21,1 

Tempat tinggal   

Jawa Barat 227 75,9 

Kota Bandung 28 9,4 

Kab. Bandung 28 9,4 

Kab. Bandung 

Barat 

12 4,0 

Kota/Kab lain 159 53,2 

Luar Jawa Barat 72 24,1 

 

     Mayoritas pasien pada studi ini 

datang ke PMN RS. Mata Cicendo 

dengan keluhan utama mata putih 

sebanyak 150 pasien (50,2%), diikuti 

oleh keluhan utama mata buram 

sebanyak 86 pasien (28,8%), respon 
mata kurang (5,0%), mata merah 

(5,7%), mata bergoyang-goyang 

(5,0%), mata tampak kecil (1,3%), 

mata bengkak (1,7%), mata juling 

(0,7%), dan juga pemeriksaan 

penapisan mata (1,7%). Riwayat 

kelahiran pasien pada penelitian ini 

22,7% pasien terlahir preterm dan 

77,3% terlahir cukup bulan.  

 
Tabel 2. Riwayat Penyakit Pasien 

Variabel 
n 

(pasien) 
% 

Keluhan utama   

Mata putih 150 50,2 

Mata buram 86 28,8 

Mata merah 17 5,7 

Respon mata kurang 15 5,0 

Mata goyang 15 5,0 

Pemeriksaan 

penapisan mata 

5 1,7 

Mata bengkak 5 1,7 

Mata kecil 4 1,3 

Mata juling 2 0,7 

Riwayat Usia Kelahiran 

Preterm 68 22,7 

Aterm 231 77,3 

Riwayat BBLR   

Ya 87 29,1 

< 1500 gr 44 14,7 

> 1500 gr 43 14,4 

Tidak 212 70,9 

Riwayat Keluarga   

Ya 37 12,4 

Tidak 262 87,6 

Riwayat Inkubator   

Ya 54 18,1 

Lama inkubator (hari) 24,7+19,5 

Tidak 245 81,9 

  

     Tercatat sebanyak 18,1% pasien 

pada penelitian ini mendapatkan 

terapi inkubator dengan rerata lama 

perawatan inkubator sebesar 24,7 + 

19,5 hari. Riwayat terlahir dengan 

berat badan lahir rendah (<2500 

gram) terdapat pada 29,1% pasien, 

dengan 14,7% memiliki berat badan 

<1500 gram. Riwayat keluarga 

keluhan serupa didapat pada 37 

pasien (12,4%). Data mengenai 
riwayat penyakit pada pasien dalam 

studi ini tertuang pada Tabel 2. 
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Tabel 3. Status Oftalmologi  
Variabel n  % 

Lateralitas (n = pasien)   

Unilateral 145 48,5 

Kanan 73 24,4 

Kiri 72 24,1 

Bilateral 154 51,5 

Kedudukan bola mata (n = pasien) 

Orthotropia 247 82,6 

Esotropia 21 7,0 

Eksotropia 31 10,4 

Nistagmus (n = pasien)   

Ya 105 35,1 

Tidak 194 64,9 

TIO palpasi (n = mata)   

Rendah 19 4,2 

Tinggi 25 5,5 

Normal 409 90,3 

Tajam penglihatan (n = mata) 
Blink reflex(-) 56 12,4 

Blink reflex(+) 95 21,0 

Fix and follow to the light 53 11,7 

Fix and follow to the object 52 11,5 

NLP 16 3,5 

<1/60 – LP 70 15,5 

<3/60 – 1/60 17 3,8 

<6/60 – 3/60 10 2,2 

<6/18 – 6/60 43 9,5 

>6/18 32 7,1 

Tidak kooperatif 9 2,0 

NLP: No light perception; LP: Light 

perception 

 

     Seratus lima puluh empat pasien 

(51,5%) dalam penelitian ini memiliki 

tanda klinis leukokoria bilateral, 

sedangkan 48,5 % pasien merupakan 

leukokoria unilateral, dengan 

keterlibatan mata kanan sebesar 73 

pasien (24,4%) dan mata kiri 72 

pasien (24,1%). Sebagian besar 

pasien dalam studi ini memiliki 

kedudukan bola mata orthotropia 

yaitu 247 pasien (82,6%), tujuh 

persen memiliki kedudukan bola mata 

esotropia, dan 10,4% dengan 

kedudukan eksotropia. Kondisi mata 

dengan nistagmus didapatkan pada 

105 pasien (35,1%). Sebanyak 19 

mata (4,2%) memiliki tekanan intra 

okular (TIO) perpalpasi rendah dan  

25 mata (5,5%) dari 453 mata 

memiliki TIO perpalpasi tinggi. 

Tajam penglihatan pasien dibagi 

berdasarkan kelompok usia. 

Karakteristik status oftalmologi 

pasien terdapat pada tabel 3. 

     Etiologi leukokoria pada 

penelitian ini didominasi oleh katarak 

pediatrik yaitu sebanyak 105 pasien 

(35,1%) dari total 299 pasien. 

Penyebab leukokoria lainnya diikuti 

oleh ROP stage IV dan stage V 50 

pasien (16,7%), ablasio retina 47 

pasien (15,7%), pediatrik uveitis 40 

pasien (13,4%), retinoblastoma 

intraokular 37 pasien (12,4%), 

perdarahan vitreus 7 pasien (2,3%), 

PFV dan penyakit Coats masing-

masing 4 pasien (1,3%), katarak 

kongenital yang diikuti dengan PFV 3 

pasien (1,0%) dan endoftalmitis 

endogen 2 pasien (0,7%). Dari 54 

mata yang terdiagnosis dengan 

retinoblastoma intraokular, sebagian 

besar retinoblastoma merupakan 

retinoblastoma grade E yaitu 39 mata 

(8,6%). Pada kasus ROP dengan 

keluhan pupil putih, dari total 92 mata 

dengan diagnosis ROP, 80 mata 

(17,7%) merupakan ROP stage V. 

Diagnosis pasien pada studi ini 

ditampilkan pada tabel 4. 

     Rerata pasien berdasarkan 

diagnosis banding leukokoria tertera 

pada tabel 5. Diagnosis leukokoria 

dengan rerata usia pasien terendah 

adalah ROP dengan rerata usia 10,5 + 

12,9 bulan, sedangkan rerata usia 

tertinggi terdapat pada pasien dengan 

penyakit Coats yaitu sekitar 152,9 + 

47,0 bulan. Pasien dengan diagnosis 

retinoblastoma intraokular memiliki 

rerata usia 21,5 + 16,7 bulan, katarak 

kongenital dan developmental 45,8 + 

53,3 bulan. 
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Tabel 4. Diagnosis Pasien  

Diagnosis 
Pasien Mata 

n % n % 

Katarak pediatik (kongenital dan developmental) 105 35,1 185 40,8 

ROP (stage IVA, B, V) 50 16,7 92 20,3 

ROP stage IV A,B 7 2,3 12 2,6 

ROP stage V 43 14,4 80 17,7 

Ablasio retina 47 15,7 57 12,6 

Retinoblastoma intraokular 37 12,4 54 11,8 

Retinoblastoma grade B   4 0,9 

Retinoblastoma grade C   6 1,3 

Retinoblastoma grade D   5 1,1 

Retinoblastoma grade E   39 8,6 

Pediatrik uveitis 40 13,4 46 10,2 

Uveitis anterior 4 1,3 4 0,9 

Uveitis intermediet 4 1,3 6 1,3 

Uveitis posterior 4 1,3 4 0,9 

Panuveitis 28 9,4 32 7,1 

Perdarahan vitreus 7 2,3 7 1,5 

Penyakit Coats  4 1,3 4 0,9 

PFV 4 1,3 3 0,7 

Katarak kongenital dan PFV 3 1,0 3 0,7 

Endoftalmitis endogen 2 0,7 2 0,4 

Total 299  453  

Tabel 5. Rerata usia berdasarkan 

diagnosis banding leukokoria 

Diagnosis 
Rerata usia 

(bulan) 

Retinoblastoma 21,5 + 16,7 

ROP 10,5 + 12,9 

Katarak (kongenital, 

developmental) 
45,8 + 53,3 

Perdarahan vitreus 137,4 + 33,0 

Ablasio retina 130,2 + 72,6 

Uveitis 146,2 + 66,2 

PFV 86,0 + 106,5 

Katarak kongenital-PFV 14,4 + 119,9 

Penyakit Coats  152,9 + 47,0 

Endoftalmitis endogen 116,6 + 142,3 

 

     Beberapa modalitas pemeriksaan 

penunjang dapat dilakukan untuk 

mendiagnosis pasien dengan 

leukokoria. Pemeriksaan penunjang 

ultrasonografi (USG) dilakukan pada 

233 pasien (77,4%) atau pada 458 

mata. Hasil pemeriksaan USG 

menunjukkan   dalam   batas   normal 

pada 198 mata (43,2%). Pemeriksaan 

penunjang     lain    yang     dilakukan  

 
Tabel 6. Pemeriksaan penunjang 
Pemeriksaan n % 

USG     

Ya 233 77,4 

    Dalam batas normal 198 43,2 

Tidak 66 21,9 

CT scan     

Ya 34 11,4 

Tidak 265 88,6 

Laboratorium (TORCH) 
Ya 53 17,7 

 Reaktif  

n(%) 

Non reaktif 

n(%) 

IgM anti toxo-

plasmosis 

2 3,8 45 53,1 

IgG anti toxo-

plasmosis 

23 43,4 26 79,5 

IgM anti CMV 6 11,3 35 7,0 

IgG anti CMV 39 73,6 3 91,3 

IgM anti rubella 4 7,5 42 25,5 

IgG anti rubella 34 64,2 12 70,3 

IgM anti HSV 1 11 20,8 26 66,7 

IgG anti HSV 1 12 22,6 26 82,3 

     

Tidak 246 82,3 
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meliputi computed tomography (CT 

scan) sebanyak 34 pasien (11,4%), 

laboratorium. Modalitas pemeriksaan 

penunjang terangkum pada tabel 6. 

 

DISKUSI 

     Leukokoria dapat menjadi tanda 

umum pada beberapa kondisi mata 

seperti katarak, retinoblastoma, dan 

patologi pada retina atau vitreus.  

Leukokoria ditandai dengan refleks 

pupil putih tampak berbeda dari 

refleks okular merah. Refleks okular 

merah (red reflex) muncul ketika 

cahaya difokuskan melewati pupil, 

sebagian cahaya akan diabsorpsi dan 

sebagian lainnya akan di refleksikan 

kembali oleh retina melalui pupil 

sebagai refleks merah-jingga yang 

menggambarkan warna normal dari 

retina dan koroid. Pemeriksaan red 

reflex digunakaan sebagai 

pemeriksaan penapisan mata deteksi 

perubahan pada fundus dan 

kekeruhan pada jaras visual seperti 

katarak dan kekeruhan kornea.2,6  

     Pemeriksaan red reflex dilakukan 

pada tempat yang redup untuk 

mendapatkan pupil yang berdilatasi. 

Anak dapat duduk di kursi atau duduk 

dipangkuan orang tua. Pemeriksaan 

juga dapat dilakukan dengan posisi 

supinasi dan mengatur jarak sekitar 

50-100 cm. Pemeriksaan dilakukan 

menggunakan oftalmoskop direk, 

secara bergantian dan simultan 

membandingkan refleks antara kedua 

mata. Penggunaan midriasis 

meningkatkan sensitivitas dari 

pemeriksaan leukokoria. Red reflex 

pasien dengan ras kulit putih 

umumnya berwarna merah-jingga, 

sedangkan pada pasien dengan ras 

kulit yang lebih gelap memiliki warna 

refleks merah-kecoklatan. Perubahan 

warna pada red reflex memerlukan 

pemeriksaan oftalmologi lebih lanjut 

dan komprehensif. Diagnosis 

leukokoria secara dini melalui 

pemeriksaan red reflex dapat 

mengurangi morbiditas dan 

mortalitas pasien dengan berbagai 

kelainan okular.2,6 

     Penelitian ini menunjukkan rerata 

usia pertama datang pasien dalam 

studi ini adalah 63,8 bulan + 73,8 

bulan.  Studi observasional Dargahi et 

al, dari total 172 pasien dengan 

leukokoria, rerata usia pasien adalah 

65,28 ± 37,45 bulan dengan median 

60 bulan. Studi Diagne et al 

menyebutkan rasio antara pasien 

leukokoria laki-laki dan perempuan 

adalah 1,5 : 1 dengan rerata usia 42,5 

bulan. Rerata usia yang lebih tinggi 

pada studi ini dapat disebabkan oleh 

kurangnya kesadaran masyarakat 

terkait kondisi leukokoria. Enam 

puluh empat persen pasien dengan 

leukokoria berusia kurang dari enam 

tahun, hal ini serupa dengan studi 

Diagne et al yaitu 76% kasus 

leukokoria berusia kurang dari enam 

tahun.5,7 

     Rerata usia pasien katarak 

pediatrik pada studi ini adalah 45,8 + 

53,3 bulan. Katarak kongenital 

merupakan penyebab utama kebutaan 

anak yang dapat dicegah. Anak 

dengan katarak dapat muncul dengan 

tanda dan gejala leukokoria, respon 

visual yang kurang, strabismus, 

hingga dapat menyebabkan deprivasi 

visual. Studi Dargahi et al 

menunjukkan rerata usia datang 

katarak lebih tinggi pada kelompok 

anak usia 6-10 tahun dibandingkan 

pada kelompok anak usia 1-5 tahun 

dan anak di bawah 1 tahun. Studi 

Haotian et al bahwa anak usia 2-6 

tahun memiliki proporsi tertinggi 

(29,22%). Rerata usia pasien 
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retinoblastoma intraokular pada studi 

ini adalah 21,5 + 16,7 bulan. 

Disimpulkan pada studi Shields et al 

rerata diagnosis awal pasien dengan 

retinoblastoma secara keseluruhan 

adalah 3 bulan dengan median 2 

bulan, sedangkan studi Golda et al di 

Indonesia menunjukkan bahwa rerata 

usia pasien dengan retinoblastoma 

adalah 3-5 tahun. Penyakit Coats  

merupakan kondisi telengektasis 

yang pada umumnya melibatkan 

kromosom 3 dan kromosom 13. 

Rerata usia pasien penyakit Coats 

pada penelitian ini adalah 152,9 + 

47,0 bulan, hal ini sesuai dengan studi 

lainnya yaitu 5 hingga 10 tahun.1,7–10 

     Mayoritas pasien dengan 

leukokoria dalam studi ini 

mengeluhkan adanya mata putih yaitu 

sebesar 50,2% diikuti dengan keluhan 

penglihatan mata buram sebesar 

28,8%. Leukokoria pertama kali akan  

ditemukan oleh anggota keluarga 

pasien, contohnya pada 

retinoblastoma 80% kasus dideteksi 

oleh anggota keluarga sebelum hal 

tersebut ditemukan oleh dokter. 

Kepentingan untuk melakukan 

pemeriksaan penapisan mata 

seringkali terlewat dan tidak secara 

rutin dilakukan pada fasilitas 

kesehatan tingkat pertama atau oleh 

dokter lain selain dokter mata, hal ini 

dapat menyebabkan terjadinya 

penundaan diagnosis dan 

pengobatan.4,11 

     Keterlibatan leukokoria pada studi 

ini memiliki perbandingan yang 

hampir sama antara keterlibatan kasus 

unilateral dan juga bilateral. 

Berdasarkan American Association of 

Ophthalmology, kasus leukokoria 

unilateral biasanya didapatkan pada 

penyakit Coats, PFV, perdarahan 

vitreous, dan juga ablasio retina. 

Kasus kasus yang bilateral adalah 

ROP, endoftalmitis endogen. Untuk 

kasus retinoblastoma dan katarak 

kongenital dapat bersifat unilateral 

maupun bilateral. Studi Diagne et al 

menunjukkan bahwa 53,7% pasien 

merupakan leukokoria bilateral, dan 

pada kasus leukokoria unilateral lebih 

dominan pada mata kanan.1,12–14 

     Etiologi leukokoria pada 

penelitian ini didominasi oleh katarak 

pediatrik yaitu sebanyak 105 pasien 

(35,1%) dari total 299 pasien. 

Penyebab leukokoria lainnya diikuti 

oleh ROP stage IV A, B dan stage V 

50 pasien (16,7%), ablasio retina 47 

pasien (15,7%), pediatrik uveitis 40 

pasien (13,4%), retinoblastoma 

intraokular 37 pasien (12,4%). Studi 

Haider et al menunjukkan bahwa 60% 

pasien leukokoria datang dengan 

katarak kongenital, diikuti oleh 

retinoblastoma 18%, ablasio retina 

4,2%, dan juga penyakit Coats 4,2%. 

Katarak kongenital juga merupakan 

penyebab leukokoria terbanyak 

dengan angka presentase mencapai 

74,3%, diikuti dengan retinoblastoma 

sebesar 20,58% pada studi Diagne et 

al. Penyebab lainnya meliputi ablasio 

retina 0.96%, ROP 0,96%, dan 

endoftalmitis 0,64%. Studi Kemala et 

al di RSUP Dr. M. Djamil Padang 

pada periode Oktober 2009 sampai 

Februari 2011 dari 36 pasien dengan 

leukokoria, 33,4% disebabkan oleh 

retinoblastoma, 13,8% katarak, 5,5% 

uveitis, ROP 5,5%.5,14–16 

     Berdasarkan American Academy 

of Pediatrics, bayi dengan berat 

badan lahir < 1500 gram atau usia 

gestasi < 30 minggu  dan anak dengan 

berat badan antara 1500-2000 gram 

atau usia gestasi > 30 minggu dengan 

tanda klinis abnormal perlu dilakukan 

skring pemeriksaan ROP. Pada 
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Ablasio retina pediatrik merupakan 

penyakit yang jarang berkisar antara 

3,2 hingga 6,6% dari seluruh kasus 

ablasio retina. Ablasio retina 

rematogen (ARR) merupakan sub tipe 

ablasio retina yang paling banyak 

diikuti dengan ablasio retina 

traksional dan ablasio retina 

eksudatif. Pediatrik ARR lebih sering 

terjadi pada laki-laki sekitar 70% 

dengan rerata usia antara 9-12 tahun. 

Etiologi pediatrik ARR meliputi 

trauma, kelompok dengan faktor 

risiko miopia, dan anomali 

perkembangan kongenital seperti 

familial exudative vitreoretinopathy 

(FEVR), retinoschisis, ROP, 

sindroma morning glory dan 

PFV.5,14,15,17 

     Modalitas pemeriksaan penunjang 

dapat dilakukan untuk membantu 

mengevaluasi segmen posterior mata, 

terutama jika pada pemeriksaan 

funduskopi tidak didapatkan 

gambaran yang jelas akibat adanya 

kekeruhan pada visual axis, 

contohnya pada kasus leukokoria 

akibat katarak kongenital. Beberapa 

temuan patologis bisa kita dapatkan 

pada pasien dengan retinoblastoma, 

penyakit Coats, PFV, ROP, pediatrik 

uveitis dan juga ablasio retina. 

Pemeriksaan ultrasonografi 

direkomendasikan pada pasien 

leukokoria karena merupakan 

pemeriksaan yang bersifat non 

invasif, mudah, dan juga murah. 

Katarak kongenital bilateral secara 

umum berkaitan dengan gangguan 

sistemik lainnya seperti infeksi 

prenatal toxoplasmosis, 

cytomegalovirus (CMV), dan rubela. 

Infeksi patogen TORCH seperti HSV 

dapat mempengaruhi jaringan 

ektodermal, dimana jaringan lensa 

berasal. Studi laporan kasus 

melaporkan kasus katarak kongenital 

pada bayi dengan positif infeksi 

toxoplasmosis. Studi Tan et al 

menunjukkan level antibodi CMV 

yang lebih tinggi pada kelompok 

katarak jika dibandingkan dengan 

kelompok kontrol, yaitu IgM CMV 

15.50% pada kelompok kasus 

berbanding 11.80% pada kelompok 

kontrol dan IgG CMV 23.20% pada 

kelompok kasus dibandingkan 

dengan 17.00% pada kelompok 

kontrol. Studi Halees et al 

menunjukkan bahwa 16% bayi 

dengan katarak kongenital memiliki 

nilai IgG dan IgM positif untuk 

Rubella.1,6,14,18,19 

     Limitasi pada penelitian ini adalah 

terdapat beberapa diagnosis banding 

leukokoria yang tidak terdapat kode 

ICD-10 di PMN RS. Mata Cicendo, 

contohnya kasus koroiditis, 

toxocariasis, koloboma koroid dan 

retina. Kedua, terdapat beberapa 

kasus non leukokoria seperti 

konjungtivitis dan gangguan refraksi 

yang tercatat kepada kode ICD-10 

pasien diagnosis banding leukokoria. 

Ketiga, diagnosis katarak pediatrik 

pada penelitian ini hanya mencakup 

katarak kongenital dan 

developmental, tidak mencakup 

katarak komplikata dan katarak 

traumatika akibat trauma tumpul. 

 

SIMPULAN 

     Kesimpulan studi observasional 

ini adalah terdapat 299 pasien baru 

dengan leukokoria pada Januari – 

Desember 2020, mayoritas berjenis 

kelamin laki-laki, dengan rerata usia 

adalah 5 tahun (63,8 bulan). Katarak 

kongenital dan developmental 

merupakan penyebab utama 

leukokoria pada studi ini, diikuti oleh 

ROP, ablasio retina, retinoblastoma, 
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dan pediatrik uveitis. Kasus pasien 

anak dengan leukokoria memerlukan 

deteksi dini dan perhatian khusus 

sehingga pasien dapat ditatalaksana 

secara dini. Melalui deteksi dini dapat 

mengurangi morbitas dan mortalitas 

pada pasien dengan leukokoria.   
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