
 

1 

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN, PENGHASILAN, DAN 

PEKERJAAN TERHADAP PENGETAHUAN PASIEN TENTANG 

PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID YANG DAPAT MENYEBABKAN 

KATARAK 

Ivone Caroline, Shanti F. Boesoirie, Syumarti 

Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

 

Latar belakang: Katarak merupakan penyebab utama gangguan penglihatan dan 

kebutaan di Indonesia. Penggunaan kortikosteroid jangka panjang yang tidak 

terkontrol akan menjadi beban tambahan bagi kebutaan yang disebabkan oleh 

katarak. Tingkat pendidikan, penghasilan, dan status pekerjaan dipercaya 

mempengaruhi tingkat pengetahuan pasien tentang penggunaan kortikosteroid. 

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan, penghasilan, dan 

pekerjaan terhadap pengetahuan pasien tentang penggunaan kortikosteroid yang 

dapat menyebabkan katarak. 

Metode: Penelitian cross-sectional observasional analitik menggunakan 

kuesioner yang dilakukan pada pasien di poli Katarak dan Bedah Refraktif Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada bulan Desember 2020 – Januari 

2021. 

Hasil: Terdapat 220 pasien, 207 (94.1%) berusia > 40 tahun, 119 (54.1%) laki-

laki, 146 (66.4%) bertempat tinggal di desa, 89 (40.5%) memiliki tingkat 

pendidikan rendah, 87 (39.5%) sedang, dan 44 (20%) tinggi. Terdapat 141 

(64.1%) pasien tidak bekerja, 79 (35.9%) memiliki pekerjaan. 158 (71.8%) pasien 

memiliki tingkat penghasilan rendah, 14 (6.4%) sedang, 18 (8.2%) tinggi, 30 

(13.6%) sangat tinggi. Sebanyak 215 (97.7%) pasien adalah penderita katarak atau 

telah menjalani operasi katarak. Hanya 53 (24.1%) pasien menggunakan 

kortikosteroid yang diresepkan oleh dokter. Terdapat 145 (65.9%) pasien 

memiliki tingkat pengetahuan yang baik, 75 (34.1%) buruk. Analisis regresi 

multivariate memperlihatkan hubungan tingkat pengetahuan dengan tempat 

tinggal (p=0.199), pendidikan (p=0.051), pekerjaan (p=0.195). 

Simpulan: Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan, 

penghasilan, dan pekerjaan terhadap pengetahuan pasien tentang penggunaan 

kortikosteroid yang dapat menyebabkan katarak. 

 

Kata kunci: katarak, kortikosteroid, tingkat pengetahuan 

 

PENDAHULUAN 

     Katarak merupakan salah satu 

penyebab kebutaan dan gangguan 

penglihatan di dunia. Populasi global 

mengalami gangguan penglihatan 

sebanyak 2.2 miliar kasus dan 65.2 

juta kasus diantaranya disebabkan 

oleh katarak. Prevalensi kebutaan di 

Indonesia berdasarkan Rapid 

Assessment of Avoidable Blindness 

(RAAB) tahun 2016 adalah 3%. 

Penyebab utama kebutaan dan 

gangguan penglihatan pada 

penduduk umur diatas 50 tahun di 

Indonesia adalah katarak yang tidak 

dioperasi dengan proporsi sebesar 

77.7%. Cataract Surgical Rate 

(CSR) di Indonesia kurang lebih 



2 
 

1600, sementara target CSR tahun 

2030 adalah 2000-3000. Indonesia 

mengalami backlog katarak sebesar 

130.000 per tahun.1-3 

     Angka harapan hidup global 

semakin meningkat. Peningkatan 

angka harapan hidup berdampak 

pada masalah kesehatan yang dapat 

menyebabkan beban pada sistem 

kesehatan, diantaranya meningkatnya 

jumlah penyakit kronis tidak menular 

dan penyakit degeneratif, salah 

satunya adalah katarak. 

Kortikosteroid telah digunakan 

secara luas untuk berbagai indikasi 

medis. Penggunaan kortikosteroid 

jangka panjang merupakan faktor 

resiko yang potensial menyebabkan 

katarak subkapsularis posterior. 4-6  

     Tingkat pengetahuan yang rendah 

mengenai dampak penggunaan terapi 

kortikosteroid terhadap katarak 

menyebabkan penggunaan 

kortikosteroid yang tidak terkontrol. 

Tingkat pendidikan yang tinggi, 

penghasilan yang tinggi, dan orang 

yang memiliki pekerjaan memiliki 

akses yang lebih baik terhadap 

informasi dan pengetahuan. 

Penggunaan kortikosteroid yang 

tidak terkontrol akan menjadi beban 

tambahan bagi kebutaan yang 

disebabkan oleh katarak.7,8 

 

SUBJEK DAN METODE 

     Penelitian ini merupakan 

penelitian analitik dengan desain 

potong lintang (cross-sectional). 

Penelitian dilakukan di Poli Katarak 

dan Bedah Refraktif Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo, Bandung setelah mendapat 

persetujuan dari Komite Etik 

Penelitian PMN RS Mata Cicendo, 

yaitu bulan Desember 2020 hingga 

Januari 2021. Sampel dipilih 

berdasarkan alokasi subjek sesuai 

urutan kedatangan pasien 

(konsekutif) di Poli Katarak dan 

Bedah Refraktif. Kriteria inklusi 

penelitian ini adalah seluruh pasien 

yang berusia diatas 18 tahun, kriteria 

eksklusi meliputi pasien yang tidak 

kooperatif (seperti gangguan 

pendengaran, gangguan bicara, dan 

demensia) dan yang tidak mengerti 

bahasa Indonesia. 

     Penentuan besar sampel untuk 

penelitian regresi logistik berganda 

dengan 11 variabel bebas dengan 

rumus ukuran sampel rule of thumb, 

didapatkan jumlah sampel minimal 

yang dibutuhkan adalah 220 subjek. 

Data demografi dan status lensa 

subyek diambil dari rekam medis, 

subjek yang bersedia 

menandatangani lembar persetujuan 

kemudian diwawancara oleh 1 orang 

pewawancara yang telah diberikan 

pengarahan sebelumnya. 

     Penelitian ini menggunakan 

kuesioner yang telah dilakukan uji 

validitas dan reabilitas sebelumnya. 

Kuesioner terdiri dari 13 pertanyaan. 

Partisipan yang dapat menjawab ≥7 

pertanyaan dengan benar 

dikategorikan memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik, partisiapn 

yang dapat menjawab <7 pertanyaan 

dengan benar dikategorikan memiliki 

tingkat pengetahuan yang buruk. 

Analisis data dilakukan dengan 

Microsoft Excel dan SPSS versi 25.0 

for Windows. 

 

 

 

  



3 
 

HASIL PENELITIAN 

     Tabel 1 menjelaskan sebanyak 

220 subjek penelitian, 94.1% berusia 

> 40 tahun, 54.1% partisipan berjenis 

kelamin laki-laki, 66.4% bertempat 

tinggal di desa, 64.1% partisipan 

tidak bekerja. Tingkat pendidikan 

partisipan terbanyak pada kelompok 

tingkat pendidikan rendah sebesar 

40.5%, tingkat penghasilan 

partisipan terbanyak pada kelompok 

tingkat penghasilan rendah sebesar 

71.8%. Mayoritas partisipan telah 

menjalani operasi katarak, sebesar 

69.1%. 

 
Tabel 1 Karakteristik Demografi 

Variabel 

Jumlah 

(persen) 

N=220 

Usia (tahun)  

≤ 40 tahun 13(5.9%) 

> 40 tahun 207(94.1%) 

Jenis Kelamin  

Laki-laki 119(54.1%) 

Perempuan 101(45.9%) 

Tempat tinggal  

Kota 74(33.6%) 

Desa 146(66.4%) 

Tingkat Pendidikan  

Rendah  

(Tidak Sekolah) 

89(40.5%) 

Sedang  

(SD/SMP/SMA) 

87(39.5%) 

Tinggi 

(Diploma/akademi/universitas) 

44(20.0%) 

Pekerjaan  

Bekerja 79(35.9%) 

Tidak bekerja 141(64.1%) 

Tingkat Penghasilan  

Rendah 158(71.8%) 

Sedang 14(6.4%) 

Tinggi 18(8.2%) 

Sangat tinggi 30(13.6%) 

Status Lensa  

Normal 5(2.3%) 

Katarak 63(28.6%) 

Pseudofakia/Afakia 152(69.1%) 

 

     Tabel 2 menunjukkan 95.5% 

partisipan pernah mendengar tentang 

katarak dan merupakan penderita 

katarak, 95% partisipan mendapat 

informasi tentang katarak dari 

dokter. Seluruh partisipan pernah 

melakukan pemeriksaan mata 

sebelumnya dan 67.3% diantaranya 

pernah menjalani operasi katarak. 

Mayoritas pasien tidak memiliki 

keluarga dengan penyakit katarak, 

sebesar 78.6%. 

      
Tabel 2 Pengetahuan Umum 

Variabel 

Jumlah 

(persen) 

N=220 

Pernahkah Anda mendengar 

tentang penyakit katarak? 

 

Ya 210(95.5%) 

Tidak 10(4.5%) 

Apakah Anda penderita 

katarak? 

 

Ya 210(95.5%) 

Tidak 10(4.5%) 

Dari mana Anda mendapatkan 

informasi tentang katarak? 

 

Dokter 209(95.0%) 

Internet 2(0.9%) 

Koran 0(0.0%) 

Teman/keluarga 9(4.1%) 

Lainnya 0(0.0%) 

Apakah Anda pernah 

melakukan pemeriksaan mata 

sebelumnya? 

 

Ya 220(100.0%) 

Tidak 0(0.0%) 

Apakah Anda pernah 

melakukan operasi katarak 

sebelumnya? 

 

Ya 148(67.3%) 

Tidak 72(32.7%) 

Apakah Anda memiliki 

keluarga dengan riwayat 

penyakit katarak? 

 

Ya 47(21.4%) 

Tidak 173(78.6%) 

 

     Tabel 3 menunjukkan terdapat 53 

partisipan menggunakan 

kortikosteroid secara rutin. Obat 

yang paling banyak digunakan yaitu 

golongan prednison dengan sediaan 

topikal. Seluruh partisipan yang 
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menggunakan kortikosteroid 

mendapatkan obat tersebut dari 

dokter. Alasan menggunakan 

kortikosteroid diantaranya, 48 

partisipan dengan riwayat pasca 

operasi katarak, 1 partisipan 

memiliki riwayat penyakit lupus, 4 

orang lainnya memiliki riwayat 

peradangan pada mata. 

 
Tabel 3 Penggunaan Kortikosteroid 

Variabel 

Jumlah 

(persen) 

N=220 

Adakah obat-obatan tertentu 

yang rutin Anda gunakan? 

 

Ya 53(24.1%) 

Tidak 167(75.9%) 

Apakah nama obat tersebut?  

Deksametason 0(0.0%) 

Prednison 52(23.6%) 

Metilprednisolon 1(0.5%) 

Tidak ada obat yang digunakan 167(75.9%) 

Bagaimana cara pemakaian obat 

yang digunakan? 

 

Topikal 52(23.6%) 

Oral 1(0.5%) 

Intravena 0(0.0%) 

Inhalasi 0(0.0%) 

Tidak ada obat yang digunakan 167(75.9%) 

Apakah obat tersebut:  

Diresepkan/diberi oleh dokter 53(24.1%) 

Membeli sendiri 0(0.0%) 

Tidak ada obat yang digunakan 167(75.9%) 

Mengapa Anda menggunakan 

obat tersebut? 

 

Alergi 0(0.0%) 

Asma 0(0.0%) 

Peradangan sendi 0(0.0%) 

Peradangan pada mata 4(1.8%) 

Lupus 1(0.5%) 

Lainnya: pasca operasi katarak 48(21.8%) 

Tidak ada obat yang digunakan 167(75.9%) 

Durasi kortikosteroid  

< 4 bulan 51(23.2%) 

4-12bulan 1(0.5%) 

> 12 bulan 1(0.5%) 

Tidak ada obat yang digunakan 167(75.9%) 

Dosis kortikosteroid  

Oral (setara prednison)  

< 500 mg 0(0.0%) 

500-2000 mg 0(0.0%) 

>2000 mg 1(0.5%) 

Topikal  

≤ 3 tetes/hari 11(5.0%) 

> 3 tetes/hari 41(18.6%) 

Tidak ada obat yang digunakan 167(75.9%) 

 

     Tabel 4 menjelaskan tentang 

pengetahuan partisipan terhadap 

katarak yang dapat diinduksi oleh 

kortikosteroid. Gambar 1 

memperlihatkan 65.9% partisipan 

memiliki tingkat pengetahuan yang 

baik terhadap katarak yang diinduksi 

oleh kortikosteroid. 

 

 
Gambar 1 Diagram Tingkat 

Pengetahuan 

 

     Tabel 5 merupakan hasil analisis 

bivariate hubungan antara tingkat 

pengetahuan dan karakteristik 

demografi. Hasil uji statistik 

diperoleh nilai p > 0.05 yang berarti 

tidak terdapat perbedaan proporsi 

yang signifikan secara statistik antara 

variabel usia, jenis kelamin, tempat 

tinggal, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, tingkat penghasilan, status 

lensa, riwayat pemeriksaan mata, 

riwayat operasi katarak, riwayat 

keluarga dan cara mendapatkan obat 

pada kelompok pasien dengan 

tingkat pengetahuan baik dan buruk.

 

 

Baik, 

65.90%

Buruk, 

34.10%
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Tabel 4 Pengetahuan katarak yang diinduksi oleh Steroid 

Variabel 
Salah 

(persen) 

Benar 

(persen) 

Katarak adalah kekeruhan pada lensa mata 23(10.5%) 197(89.5%) 

Katarak digambarkan seperti melihat kabut/asap 3(1.4%) 217(98.6%) 

Penuaan dan riwayat keluarga merupakan faktor risiko tersering untuk 

katarak 

56(25.5%) 164(74.5%) 

Katarak menyebabkan penglihatan buram 2(0.9%) 218(99.1%) 

Katarak dapat menyebabkan kebutaan jika tidak diobati 29(13.2%) 191(86.8%) 

Penggunaan kortikosteroid jangka panjang dapat menyebabkan katarak 118(53.6%) 102(46.4%) 

Obat kortikosteroid topikal paling sering menyebabkan katarak 170(77.3%) 50(22.7%) 

Obat kortikosteroid oral dan intravena menyebabkan katarak lebih jarang 

dibandingkan dengan topikal 

156(70.9%) 64(29.1%) 

Penyakit kulit seperti alergi membutuhkan terapi kortikosteroid jangka 

panjang yang kemudian akan meningkatkan risiko katarak 

141(64.1%) 79(35.9%) 

Penyakit asma membutuhkan terapi kortikosteroid jangka panjang yang 

kemudian akan meningkatkan risiko katarak 

148(67.3%) 72(32.7%) 

Penyakit peradangan sendi membutuhkan terapi kortikosteroid jangka 

panjang yang akan meningkatkan risiko katarak 

142(64.5%) 78(35.5%) 

Katarak yang disebabkan oleh kortikosteroid dapat dibedakan dengan 

jenis katarak lainnya 

113(51.4%) 107(48.6%) 

Katarak yang disebabkan oleh obat-obatan anti radang dapat disembuhkan 

dengan operasi 

13(5.9%) 207(94.1%) 

 
Tabel 5 Analisis Bivariate Hubungan 

antara Tingkat Pengetahuan dan 

Karakteristik Demografi 

Variabel 

Tingkat Pengetahuan Nilai P 

Baik Buruk  

N=145 N=75 

Usia (tahun)   0.732 

≤ 40 tahun 8(5.5%) 5(6.7%)  

> 40 tahun 137(94.5%) 70(93.3%)  

Jenis Kelamin   0.871 

Laki-laki 79(54.5%) 40(53.3%)  

Perempuan 66(45.5%) 35(46.7%)  

Tempat tinggal   0.082 

Kota 43(29.7%) 31(41.3%)  

Desa 102(70.3%) 44(58.7%)  

Tingkat Pendidikan   0.102 

Rendah  

(Tidak Sekolah) 

66(45.5%) 23(30.7%)  

Sedang  

(SD/SMP/SMA) 

53(36.6%) 34(45.3%)  

Tinggi 

(Diploma/akademi/ 

universitas) 

26(17.9%) 18(24.0%)  

Pekerjaan   0.244 

Bekerja 56(38.6%) 23(30.7%)  

Tidak bekerja 89(61.4%) 52(69.3%)  

Tingkat Penghasilan   0.876 

Rendah 102(70.3%) 56(74.7%)  

Sedang 9(6.2%) 5(6.7%)  

Tinggi 13(9.0%) 5(6.7%)  

Sangat tinggi 21(14.5%) 9(12.0%)  

Status Lensa   1.000 

Normal 3(2.1%) 2(2.7%)  

Katarak 43(29.7%) 20(26.7%)  

Pseudofakia/Afakia 99(68.3%) 53(70.7%)  

Riwayat 

Pemeriksaan mata 

  1.000 

Tidak 0(0.0%) 0(0.0%)  

Ya 145(100.0%) 75(100.0%)  

Riwayat Operasi 

Katarak 

  0.457 

Tidak 45(31.0%) 27(36.0%)  

Ya 100(69.0%) 48(64.0%)  

Riwayat Keluarga   0.723 

Tidak 113(77.9%) 60(80.0%)  

Ya 32(22.1%) 15(20.0%)  

Cara mendapatkan 

Obat 

  0.329 

Dari dokter 32(22.1%) 21(28.0%)  

Membeli sendiri 0(0.0%) 0(0.0%)  

Tidak ada obat 113(77.9%) 54(72.0%)  

 

     Variabel dengan nilai p<0.25 

pada analisis bivariate dilanjutkan 

dengan analisis multivariate, yaitu 

tempat tinggal, pendidikan, dan 

pekerjaan. Dari analisis multivariate 

tidak ada variable yang memiliki 

nilai P lebih kecil dari 0,05 (P<0,05). 

Hal ini menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan tempat tinggal, 

pendidikan dan pekerjaan tidak 

mempengaruhi tingkat pengetahuan.
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Tabel 6 Analisis Multivariate Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dan 

Karakteristik Demografi 

Variabel B df Nilai P OR 
CI 95% 

Lower Upper 

Tempat tinggal 

Pendidikan 

Pekerjaan 

-0.391 1 0.199 0.676 0.372 1.229 

0.363 1 0.066 1.438 0.977 2.117 

0.404 1 0.195 1.498 0.813 2.759 

 

DISKUSI 

     Mayoritas partisipan memiliki 

tingkat pendidikan rendah, yaitu 

tidak bersekolah atau tidak lulus SD. 

Hal ini tidak menyebabkan tingkat 

pengetahuan partisipan buruk 

terhadap katarak dan penggunaan 

kortikosteroid yang dapat 

menyebabkan katarak. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Alimaw dan kawan-kawan 

yang menyatakan bahwa partisipan 

dengan tingkat pendidikan yang baik 

2.9 kali memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik. Alemu dan 

Nishad juga menyatakan tingkat 

pengetahuan dan kesadaran yang 

baik akan kesehatan berkaitan 

dengan tingkat pendidikan yang 

tinggi. Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa dari penelitian ini didapatkan 

sumber informasi tentang katarak 

95% berasal dari dokter. Dokter 

dapat memberikan informasi dengan 

bahasa yang dapat dimengerti 

masyarakat dari berbagai tingkat 

pendidikan. Partisipan yang 

diwawancara merupakan pasien di 

rumah sakit, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa partisipan telah 

memiliki pengetahuan yang cukup 

baik dan kesadaran yang baik 

terhadap penyakit katarak, faktor 

resikonya dan tatalaksananya.9-11  

     Penelitian ini menyatakan 

partisipan yang bekerja memiliki 

pengetahuan lebih rendah 

dibandingkan dengan yang tidak 

bekerja, namun tidak signifikan 

secara statistik. Boateng menyatakan 

tingkat pengetahuan berkaitan 

dengan jenis pekerjaan. Partisipan 

dengan pekerjaan yang formal 

memiliki tingkat pengetahuan yang 

lebih baik karena mereka akan 

memiliki akses terhadap sumber 

informasi yang baik, misalnya 

internet. Penelitian ini hanya 

mengelompokkan partisipan menjadi 

2 kelompok, yaitu bekerja dan tidak, 

sehingga belum dapat dianalisis 

kaitan jenis pekerjaan dengan tingkat 

pengetahuan.12,13  

     Kebanyakan partisipan tidak 

bekerja dan memiliki penghasilan 

yang rendah. Alimaw menyatakan 

bahwa partisipan yang memiliki 

penghasilan yang tinggi, akan 

memiliki pengetahuan yang baik. 

Pasien dengan penghasilan rendah 

memiliki ketakutan akan biaya yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan. Pada penelitian 

ini mendapat hasil yang berbeda 

dengan penelitian sebelumnya. Hal 

ini dapat dijelaskan bahwa cakupan 

asuransi Badan Penyelenggara 

Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) di 

Indonesia cukup tinggi, sehingga 

masyarakat lebih mudah 

mendapatkan akses fasilitas 

kesehatan dan tidak memiliki 

kekhawatiran untuk membayar biaya 

pemeriksaan dokter. Sebanyak 

84.5% partisipan menggunakan 
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asuransi kesehatan (terdiri dari 183 

partisipan menggunakan BPJS, 2 

partisipan menggunakan asuransi 

kesehatan swasta, 1 partisipan 

menggunakan asuransi kesehatan 

pemerintahan daerah) untuk 

pembayaran biaya pelayanan 

kesehatan di poli KBR RS Mata 

Cicendo. Hal ini menyebabkan 

pasien lebih mudah berinteraksi 

dengan dokter dan mendapatkan 

pengetahuan tentang katarak dan 

faktor resikonya dari petugas 

kesehatan.9,14  

     Tingkat pengetahuan patisipan 

akan penggunaan kortikosteroid yang 

dapat menyebabkan katarak cukup 

baik dibandingkan penelitian 

sebelumnya. Ajuaid dan kawan-

kawan menyatakan  bahwa hanya 

23.3% partisipan yang memiliki 

tingkat pengetahuan yang baik. 

Penelitian serupa juga dilaporkan 

oleh Ali di Saudi Arabia menyatakan 

bahwa hanya 18.6% patisipan yang 

memiliki tingkat pengetahuan yang 

baik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

penelitian ini dilakukan di rumah 

sakit, pasien yang telah memiliki 

kesadaran untuk berobat ke rumah 

sakit memiliki tingkat pengetahuan 

yang lebih baik. Secara garis besar, 

65.9% partisipan memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik mengenai 

katarak. Namun jika kita melihat 

secara spesifik setiap pertanyaan 

pada kuesioner, pertanyaan nomer 6-

12 yang spesifik mengenai 

penggunaan kortikosteroid jangka 

panjang yang dapat menyebabkan 

katarak lebih dari 50% partisipan 

menjawab salah. Secara umum 

pengetahuan partisipan tentang 

katarak sudah cukup baik, namun 

secara spesifik tingkat pengetahuan 

partisipan tentang penggunaan 

kortikosteroid jangka panjang yang 

dapat menyebabkan katarak masih 

kurang.7,15  

     Penelitian ini menyatakan bahwa 

tidak terdapat hubungan antara 

tingkat penghasilan, pendidikan dan 

pekerjaan terhadap tingkat 

pengetahuan tentang kortikosteroid 

yang dapat menyebabkan katarak. 

Partisipan dengan tingkat 

penghasilan dan pendidikan yang 

tinggi belum tentu memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik, partisipan 

yang memiliki pekerjaan belum tentu 

memiliki tingkat pengetahuan yang 

baik pula. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan 

pasien tentang efek samping obat, 

diantaranya komunikasi, edukasi, 

dan informasi dari petugas kesehatan 

dan berbagai media informasi yang 

masih perlu ditingkatkan.16-18 

     Keterbatasan dari penelitian ini 

adalah pengambilan sampel 

dilakukan di rumah sakit, sehingga 

tingkat pengetahuan partisipan tidak 

dapat menggambarkan tingkat 

pengetahuan masyarakat secara luas 

dan menyebabkan bias seleksi. 

Penelitian ini dilakukan di poli 

regular yang mayoritas pasiennya 

menggunakan BPJS untuk 

membiayai pelayanan kesehatannya 

dan didapatkan karakteristik 

partisipan yang kebanyakan 

berpendidikan rendah, 

berpenghasilan rendah dan tidak 

bekerja. Hal ini belum dapat 

disimpulkan apakah karakteristik 

partisipan menggambarkan 

karakteristik masyarakat pada 

umumnya. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang dapat 

menimbulkan recall bias. Penelitian 

ini hanya meneliti tingkat 

pengetahuan belum menghubungkan 
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tingkat pengetahuan dengan sikap 

dan perilaku partisipan terhadap 

penggunaan kortikosteroid. Variabel 

pekerjaan hanya dikelompokan 

menjadi bekerja dan tidak bekerja, 

perlu diteliti lebih lanjut mengenai 

jenis pekerjaan yang kemungkinan 

akan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan partisipan. 

     Penelitian lanjutan diperlukan 

penelitian yang dilakukan di 

masyarakat untuk melihat gambaran 

tingkat pengetahuan masyarakat 

umum mengenai penggunaan 

kortikosteroid yang dapat 

menyebabkan katarak, penelitian 

yang menghubungkan tingkat 

pengetahuan dengan sikap dan 

perilaku masyarakat terhadap 

penggunaan kortikosteroid, 

diperlukan analisis lebih lanjut 

mengenai jenis pekerjaan dan 

hubungannya dengan tingkat 

pengetahuan, dan penelitian 

mengenai prevalensi katarak yang 

disebabkan oleh kortikosteroid di 

masyarakat agar dapat menghitung 

beban kebutaan katarak yang 

disebabkan oleh penggunaan 

kortikosteroid. 

 

KESIMPULAN 

     Tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara tingkat pendidikan, 

penghasilan, dan pekerjaan terhadap 

pengetahuan pasien tentang 

penggunaan kortikosteroid yang 

dapat menyebabkan katarak. 
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