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ABSTRAK 

Latar Belakang: Glaukoma merupakan penyebab utama kebutaan yang ireversibel secara 

global. Salah satu bentuk glaukoma adalah glaukoma sudut tertutup primer yang merupakan 

tipe glaukoma yang sering terjadi pada populasi Asia, termasuk Indonesia. Tatalaksana 

glaukoma sudut tertutup primer berupa tindakan bedah glaukoma, seperti trabekulektomi atau 

fakotrabekulektomi. Belum ada konsensus dalam hal pemilihan tindakan mana yang terbaik 

yang dapat diberikan kepada pasien dengan glaukoma sudut tertutup primer. 

Tujuan: Untuk mengetahui apakah tindakan trabekulektomi saja lebih baik dalam 

menurunkan tekanan intraokular jika dibandingkan dengan tindakan fakotrabekulektomi pada 

pasien glaukoma sudut tertutup primer. 

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan meninjau secara 

retrospektif keberhasilan tindakan trabekulektomi dan fakotrabekulektomi dalam menurunkan 

tekanan intraokular pasien glaukoma sudut tertutup primer dalam kurun waktu 5 tahun follow-

up di Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo sejak Januari - Desember 2015. 

Hasil: Didapatkan 104 mata yang dilakukan trabekulektomi dan 41 mata fakotrabekulektomi.  

Tingkat keberhasilan kedua kelompok tindakan dibandingkan pada analisis kesintasan kurva 

Kaplan Meier. Tidak ditemukan perbedaan keberhasilan secara statistik antara kelompok 

tindakan trabekulektomi dan fakotrabekulektomi menggunakan analisis logrank (p=0.102). 

Didapatkan survival rate kumulatif pada kelompok trabekulektomi sebesar 58.6% dan 

fakotrabekulektomi 85.4% dalam 5 tahun. 

Simpulan: Tidak terdapat perbedaan keberhasilan tindakan trabekulektomi dibandingkan 

dengan kombinasi fakotrabekulektomi dalam menurunkan tekanan intraokular pada glaukoma 

sudut tertutup primer. Ditemukan komplikasi pascaoperasi berupa ablasio koroid dan 

glaukoma maligna pada kelompok fakotrabekulektomi.. 

 
Kata Kunci: trabekulektomi, fakotrabekulektomi, tekanan intraokular, analisis kesintasan 

PENDAHULUAN 

     Glaukoma merupakan kelompok 

penyakit pada saraf optik dengan 

karakteristik adanya kerusakan sel 

ganglion retina yang bersifat progresif. 

Glaukoma merupakan penyebab utama 

kebutaan yang ireversibel secara global. 

Berdasarkan data Rapid Assesment of 

Avoidable Blindness (RAAB) nasional 

tahun 2014-2016 didapatkan hasil 

bahwa 2,8% penduduk Indonesia 

mengalami kebutaan dengan prevalensi 

kebutaan akibat glaukoma sebesar 2,9%. 

Prevalansi neuropati optik glaukoma 

pada penduduk Asia berada pada posisi 

kedua dunia. Tingginya angka tersebut 

merupakan akibat dari banyaknya kasus 

glaukoma sudut tertutup primer yang 
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terjadi.1,2 

     Glaukoma sudut tertutup primer 

(GSTpP) terjadi karena adanya 

hambatan aliran cairan akuous pada 

sudut iridokornea yang mengakibatkan 

peningkatan tekanan intraokular 

sehingga akhirnya dapat merusak saraf 

optik. Padatnya struktur bilik mata 

depan (BMD) seperti ukuran dan 

ketebalan lensa yang besar, serta bilik 

mata depan yang pendek merupakan 

faktor risiko terjadinya penutupan sudut 

bilik mata depan yang akan berujung 

pada peningkatan tekanan intraokular, 

serta munculnya glaukoma. 

Pertambahan usia merupakan salah satu 

faktor predisposisi berkembangnya jenis 

glaukoma ini.1,3  

     Tatalaksana pada GSTpP bertujuan 

untuk mengeliminasi sudut tertutup 

sehingga aliran akuos menjadi tidak 

terhalang. Hal ini akan memberikan efek 

penurunan tekanan intraokular (TIO). 

Tindakan bedah seperti ekstraksi lensa, 

trabekulektomi, ataupun kombinasi 

keduanya merupakan pilihan yang dapat 

dilakukan pada pasien dengan GSTpP.3,4  

     Keberhasilan tindakan 

trabekulektomi saja dan kombinasinya 

dengan ekstraksi lensa dalam 

mengontrol TIO menunjukan hasil yang 

bervariasi. Beberapa literatur mencatat 

keberhasilan menurunkan TIO yang 

bervariasi antara kedua kelompok. Oleh 

sebab itu, belum ada konsensus yang 

mengemukakan tindakan bedah yang 

lebih tepat dilakukan pada pasien 

GSTpP sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang analisis 

kesintasan trabekulektomi dan 

fakotrabekulektomi dalam menurunkan 

TIO pasien GSTpP. penelitian ini 

diharapkan dapat bahan pertimbangan 

dalam memilih tindakan yang akan 

dilakukan pada pasien glaukoma sudut 

tertutup primer.5–8 

 

METODE PENELITIAN 

     Penelitian dilakukan di PMN RS Mata 

Cicendo Bandung. Penelitian berjalan 

setelah mendapatkan persetujuan dari 

bagian Ilmu Kesehatan Mata dan Komite 

Etik PMN RS Mata Cicendo. 

Pengambilan data dilakukan pada Maret-

April 2021. Identitas dan isi rekam medis 

dijaga kerahasiaannya oleh peneliti.  

     Penelitian ini adalah penelitian 

observasional analitik dengan meninjau 

secara retrospektif grafik penurunan 

tekanan intraokular pasien glaukoma 

sudut tertutup primer berturut-turut yang 

menjalani trabekulektomi dan kombinasi 

trabekulektomi dengan operasi 

fakoemulsifikasi yang dilakukan oleh 

spesialis mata konsultan glaukoma unit 

glaukoma PMN RS Mata Cicendo sejak 

Januari 2015 - Desember 2015. Seluruh 

sampel yang memenuhi kriteria 

penelitian dimasukkan sebagai subjek 

penelitian. Kriteria inklusi pada 

penelitian ini adalah (1) dilakukannya 

tindakan trabekulektomi atau 

fakotrabekulektomi pada pasien di PMN 

RS Mata Cicendo tahun 2015 dan (2) usia 

pasien ≥ 40 tahun. Kriteria ekslusi adalah 

pasien dengan riwayat bedah intraokular 

lain dan (2) data pada rekam medis yang 

tidak lengkap sesuai variabel yang 

diambil pada penelitian ini yang meliputi 

usia, jenis kelamin, tajam penglihatan, 

tekanan intraokular, status lensa, jumlah 

obat glaukoma, dan komplikasi tindakan. 

     Tingkat keberhasilan pada penelitian 

ini dibagi atas berhasil dan gagal yang 

dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan 

TIO dan penggunaan obat glaukoma 
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pascatindakan bedah. Tindakan 

dikatakan berhasil jika didapatkan 

turunnya TIO pascaoperasi ≥ 20% atau < 

21 mmHg dengan / tanpa menggunakan 

obat glaukoma. Tindakan dikatakan 

gagal jika penurunan TIO pascaoperasi < 

20% dengan menggunakan obat 

glaukoma atau ≥ 21 mmHg dengan 

menggunakan obat glaukoma atau 

dilakukan tindakan operasi glaukoma 

ulang pada pasien. Tindakan suture lysis 

dan bleb needling pascaoperasi tidak 

termasuk. 

     Analisis data untuk membandingkan 

karakteristik dua kelompok penelitian 

digunakan uji t tidak berpasangan, jika 

data berdistribusi normal, dan uji Mann 

Whitney sebagai alternatifnya jika data 

tidak berdistribusi normal. Sedangkan 

analisis statistik untuk data kategorik 

diuji dengan uji chi-square dengan 

alternatif uji Exact Fisher atau 

Kolmogorov Smirnov. Tingkat 

keberhasilan dinilai dengan analisis 

kesintasan Kaplan Meier dan kedua 

kelompok tersebut dibandingkan dengan 

uji logrank.  

     Adapun kriteria kemaknaan yang 

digunakan adalah nilai p, apabila p≤0,05 

signifikan atau bermakna secara 

statistika, dan p>0,05 tidak signifikan 

atau tidak bermakna secara statistik. Data 

yang diperoleh dicatat dan kemudian 

diolah melalui program SPSS versi 24.0 

for Windows. 

 

HASIL 

     Berdasarkan data yang dikumpulkan 

dari rekam medis, didapatkan total 145 

mata yang masuk kriteria inklusi dan 

tidak termasuk kriteria ekslusi dari total 

151 kasus glaukoma sudut tertutup 

primer (GSTpP) yang dilakukan tindakan 

bedah glaukoma berupa trabekulektomi 

atau fakotrabekulektomi primer. 

Terdapat 104 mata yang dilakukan 

tindakan trabekulektomi primer dan 41 

mata yang dilakukan tindakan 

fakotrabekulektomi primer pada tahun 

2015 oleh bagian glaukoma PMN RS 

Mata Cicendo. 

     Karakteristik demografis subjek 

penelitian dituliskan dalam tabel 1. 

Didapatkan usia rata-rata pasien 

fakotrabekulektomi lebih tua 

dibandingkan dengan trabekulektomi. 

Pada penelitian ini didapatkan 

perempuan lebih banyak daripada laki-

laki pada kedua kelompok tindakan. 

 
Tabel 1. Karakteristik demografis subjek 

penelitian  

Variabel 

Tindakan 

Nilai p 
Trabeku-

lektomi 

Fako-

tra-

beku-

lektomi 

n=104 n=41 

Usia     0.0001* 

Mean 

±SD 

58.59 

±9.02 

66.20 

±8.95 
 

Median 57 64  

Range 

(min-

max) 

43.00-

79.00 

49.00-

83.00 
 

    

Jenis 

Kelamin 
  0.002* 

Laki-laki 
22 

(21.2%) 

19 

(46.3%) 
 

Perem-

puan 

82 

(78.8%) 

22 

(53.7%) 
  

Keterangan: Nilai p pada variabel usia diuji 

menggunakan uji Mann Whitney. Jenis kelamin 

diuji menggunakan uji Chi-Square. Tanda* 

menunjukkan nilai p<0,05 artinya bermakna 

secara statistik. 
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     Karakteristik klinis meliputi tajam 

penglihatan awal, baseline TIO, rasio 

cup-disc, dan jumlah obat glaukoma awal 

ditampilkan dalam tabel 2. Mayoritas 

mata pada kelompok trabekulektomi, 

yaitu sebesar 62.5%, memiliki tajam 

penglihatan kurang dari 3/60. 

Sedangkan, pada kelompok 

fakotrabekulektomi tajam penglihatan 

kurang dari 3/60 ditemukan pada 41.5% 

mata. Hal ini tidak bermakna secara 

statistik. Jumlah obat glaukoma sebelum 

tindakan didapatkan serupa pada kedua 

kelompok dengan tidak adanya 

perbedaan secara statistik. 

     Rata-rata baseline TIO pada 

kelompok trabekulektomi ditemukan  

sebesar 40.51±15.54 mmHg. Rata-rata 

ini lebih tinggi dibandingkan dengan 

rata-rata TIO pada kelompok 

fakotrabekulektomi. Hal yang serupa 

didapatkan pada rasio cup-disc dimana 

kelompok trabekulektomi memiliki rasio 

cup-disc yang lebih besar daripada 

kelompok fakotrabekulekomi. Kedua hal 

ini bermakna secara statistik. 

      

 
Tabel 2. Karakteristik klinis subjek 

penelitian  

Variabel 

Tindakan 

Nilai p 

Trabe-

kulek-

tomi 

Fako-

trabe-

kulek-

tomi 

N=104 N=41 

Tajam 

penglihatan 

awal 

  0.148 

< 3/60 
65 

(62.5%) 

17 

(41.5%) 
 

<6/60 - 3/60 
6 

(5.8%) 

4 

(9.8%) 
 

    

<6/18 - 6/60 15 

(14.4%) 

17 

(41.5%) 

<6/12 - 6/18 
5 

(4.8%) 

2 

(4.9%) 
 

≥ 6/12 
13 

(12.5%) 

1 

(2.4%) 
 

    

Baseline 

TIO 
  0.022* 

Mean±SD 
40.51 

±15.54 

33.49 

±13.32 
 

Median 40 32  

Range  

(min-max) 

12.00-

80.00 

10.00-

66.00 
 

    
C/D rasio 

awal 
  0.011* 

Mean±SD 
0.75 

±0.23 

0.66 

±0.24 
 

Median 0.8 0.7  

Range  

(min-max) 

0.00-

1.00 

0.00-

1.00 
 

    

Jumlah 

obat awal 
  0.998 

Mean±SD 
2.40 

±0.58 

2.12 

±0.81 
 

Median 2 2  

Range  

(min-max) 

1.00-

4.00 

0.00-

4.00 
  

Keterangan: Nilai p pada variabel tajam 

penglihatan diuji menggunakan uji Kolmogorov 

smirnov. Baseline TIO, c/d rasio awal, dan 

jumlah obat awal diuji menggunakan uji Mann 

Whitney. Tanda* menunjukkan nilai p<0,05 

artinya signifkan atau bermakna secara statistik. 
 

     Mayoritas mata pada kelompok 

trabekulektomi dan fakotrabekulektomi 

memiliki status lensa agak keruh. Uji 

statistik mendapatkan hasil tidak adanya 

perbedaan secara statistik pada kedua 

kelompok tindakan. Tidak ada mata 

dengan status lensa jernih yang 

dilakukan tindakan fakotrabekulektomi. 

Status lensa pada penelitian ini 

ditampilkan pada tabel 3 berikut. 
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Tabel 3. Status lensa subjek penelitian  

Variabel 

Tindakan 

Nilai p 

Trabe-

kulek-

tomi 

Fako-

trabe-

kulek-

tomi 

N=104 N=41 

Status 

Lensa 
  0.083 

Keruh 
4 

(3.8%) 

1 

(2.4%) 
 

Agak keruh 
89 

(85.6%) 

40 

(97.6%) 
 

Jernih 
11 

(10.6%) 

0 

(0.0%) 
  

Keterangan: Nilai p diuji menggunakan uji 

Kolmogorov smirnov. 
 
Tabel 4. Komplikasi Tindakan  

Variabel 

Tindakan 

Nilai p 

Trabe-

kulek-

tomi 

Fako-

trabe-

kulek-

tomi 

n=104 n=41 

Komplikasi   0.051 

Ablasio 

koroid 

0 

(0%) 

1 

(2.4%) 
 

Glaukoma 

maligna 

0 

(0%) 

1 

(2.4%) 
 

Prolaps 

vitreus 

0 

(0%) 

1 

(2.4%) 
 

Tidak ada 
104 

(100%) 

38 

(92.7%) 
  

Keterangan: Nilai p diuji menggunakan uji 

Kolmogorov smirnov. 

 

     Tabel 4 menunjukkan komplikasi 

yang terjadi pada kedua kelompok 

tindakan. Pada kelompok 

fakotrabekulektomi terdapat tiga 

komplikasi yang terjadi. Satu mata 

mengalami komplikasi pascatindakan 

berupa ablasio koroid yang terjadi pada 3 

bulan pascaoperasi. Satu mata 

mengalami glaukoma maligna pada 1 

minggu pascaoperasi. Komplikasi 

lainnya berupa prolaps vitreus yang 

terjadi durante operasi pada satu mata 

sehingga menyebabkan tidak 

dipasangnya lensa intraokular pada 

pasien tersebut. 

      
Tabel 5. Tindakan Tambahan  

Variabel 

Tindakan  
Nilai 

p 

Trabe-

kulek-

tomi 

Fako-

trabe-

kulek-

tomi 

 

n=18 n=2 

Fakoemulsifikasi 12 0 0.400 

Trabekulektomi 
ulang 

3 1 
 

SICS + 

Trabekulektomi 

ulang 
1 0 

 

Implan GDD + 

Fakoemulsifikasi 
1 0 

 

Siklofotokoagulasi 1 0  

Vitrektomi + 

Pembentukan 
BMD 

0 1 
 

Keterangan: Nilai p diuji menggunakan uji 

Kolmogorov smirnov. SICS: Small Incision 

Cataract Surgery; GDD: Glaucoma Drainage 

Device. 
 

     Sebanyak 18 mata pada kelompok 

trabekulektomi dan 2 mata pada 

kelompok fakotrabekulektomi 

mendapatkan tindakan bedah intraokular 

di tengah masa follow-up 5 tahun seperti 

yang ditampilkan pada tabel 5. Sebanyak 

14 mata mendapatkan tindakan tambahan 

ekstraksi katarak dengan 12 diantaranya 

menjalani tindakan fakotrabekulektomi. 

Tindakan ini paling banyak dilakukan 

pada periode 1 tahun pascaoperasi 

dengan jumlah tindakan pada 4 mata. 

Tidak terdapat perbedaan secara statistik 
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pada kedua kelompok tindakan. 

     Rata-rata waktu kunjungan follow-up 

pada kedua grup ditampilkan pada tabel 

6 dengan rata-rata follow-up kunjungan 

pasien trabekulektomi lebih panjang 

daripada fakotrabekulektomi. Namun, 

hal ini tidak bermakna secara statistik 

dengan nilai p=0.162. 

 
Tabel 6. Waktu kunjungan follow-up 

subjek penelitian  

Variabel 

Tindakan 

Nilai 

p 

Trabe-

kulek-

tomi 

Fako-

trabe-

kulek-

tomi 

n=104 =41 

Waktu 

follow-up 

(bulan) 

  
0.162 

Mean 

±SD 

11.72 

±17.92 

5.99 

±13.24 

 

Median 3.00 1.00 
 

Range 

(min-max) 

0.00-

60.00 

0.00-

60.00 

 

Keterangan: Nilai p diuji menggunakan uji 

Mann Whitney 
 

     Gambar 1 menunjukan grafik rata-

rata TIO pascatindakan pada periode 

follow-up. Ditemukan penurunan rata-

rata TIO dibawah 21 mmHg 

pascatindakan pada kedua kelompok 

tindakan. Rata-rata TIO pada tahun 

kelima kelompok trabekulektomi 

mencapai 15.70 mmHg dan 

fakotrabekulektomi sebesar 14.75 

mmHg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Grafik rata-rata TIO  

                        pada periode follow-up 

 

     Analisis kesintasan menggunakan 

kurva Kaplan Meier dilakukan pada 

kelompok tindakan trabekulektomi dan 

fakotrabekulektomi seperti yang terlihat 

pada gambar 2 di bawah.  Data kemudian 

dianalisis menggunakan uji statistik 

logrank untuk membandingkan distribusi 

keberhasilan antara kedua kelompok 

tindakan. Pada uji statistik tersebut 

diperoleh nilai p = 0.102, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan pada keberhasilan tindakan 

trabekulektomi dan fakotrabekulektomi. 

Ditemukan survival rate kumulatif pada 

lima tahun untuk tindakan 

trabekulektomi adalah 58.6% dan 

tindakan fakotrabekulektomi sebesar 

85.4%. 
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Gambar 4.2 Analisis kesintasan trabekulektomi dan fakotrabekulektomi 

 

 

DISKUSI 

     Penelitian ini menemukan jumlah 

tindakan trabekulektomi yang jauh lebih 

banyak daripada tindakan 

fakotrabekulektomi. Hal ini dapat 

dijelaskan berdasarkan temuan tekanan 

intraokular dan cup disc rasio (c/d rasio) 

antara kedua kelompok tindakan yang 

memiliki perbedaan secara statistik 

(p<0.05). Didapatkan rata-rata TIO yang 

lebih tinggi, yaitu 40.51 mmHg pada 

kelompok trabekulektomi, dibandingkan 

dengan TIO pada mata yang dilakukan 

fakotrabekulektomi. Rata-rata TIO pada 

tindakan fakotrabekulektomi sebesar 

33.49 mmHg. Tingginya tekanan 

intraokular prabedah merupakan salah 

satu faktor yang mengakibatkan 

perubahan pemilihan tindakan bedah dari 

fakotrabekulektomi menjadi 

trabekulektomi saja. Rata-rata rasio cup-

disc yang lebih besar sejalan dengan 

besarnya rata-rata TIO yang ditemukan 

pada kelompok trabekulektomi. Kondisi 

tersebut memberikan informasi bahwa 

pasien yang datang berobat ke rumah 

sakit kami memiliki kondisi glaukoma 

yang berat.  

     Walaupun secara persentase 

didapatkan status lensa yang agak keruh 

sebagai mayoritas status lensa mata yang 

dilakukan tindakan, tindakan 

trabekulektomi saja tanpa ekstraksi lensa 

tetap menjadi pilihan terbanyak yang 

dilakukan dikarenakan banyaknya pasien 

yang datang dalam kondisi glaukoma 

berat. Pemilihan trabekulektomi saja 

diharapkan mengurangi risiko terjadinya 

inflamasi yang lebih besar pascaoperasi 

sehingga mempengaruhi hasil bleb yang 

terbentuk dan pada akhirnya akan 

berpengaruh pada hasil akhir TIO.9,10 
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     Pada penelitian ini, ditemukan jumlah 

komplikasi yang lebih banyak pada 

kelompok fakotrabekulektomi, yaitu 

sebanyak 3 komplikasi dari 41 tindakan 

fakotrabekulektomi (7.2%). Komplikasi 

tersebut berupa ablasio koroid, glaukoma 

maligna, serta prolaps vitreus yang terjadi 

pada 3 pasien berbeda. Namun, hal ini 

tidak bermakna secara statistik (p= 

0.897). Pasien dengan ablasio koroid 

mendapatkan tatalaksana berupa steroid 

oral selama satu minggu. Terdapat 

penurunan tajam penglihatan pasien dari 

0.2 menjadi 0.05. Kelompok pasien yang 

dilakukan trabekulektomi saja tidak 

ditemukan adanya komplikasi pada 

penelitian ini. Hal ini berbeda dari 

beberapa studi yang menyatakan bahwa 

prosedur trabekulektomi lebih sering 

mengalami komplikasi berupa hifema 

seperti yang dikemukakan oleh Song dkk 

dan Mei dkk. Pada penelitian ini tidak 

ditemukan adanya komplikasi hifema 

pada kedua kelompok tindakan. 

Komplikasi berupa TIO hari pertama 

yang meninggi ditemukan sebesar 12% 

pada kelompok fakotrabekulektomi oleh 

Mei dkk. Pada penelitian ini tidak 

ditemukan adanya lonjakan TIO pada 

hari pertama pascaoperasi. Beberapa 

literatur menyebutkan bahwa kombinasi 

fakotrabekulektomi memiliki risiko 

komplikasi yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan prosedur 

trabekulektomi. Hal ini sesuai dengan 

temuan pada penelitian ini yang 

menemukan komplikasi sebesar 7.2% 

pada tindakan fakotrabekulektomi. Hasil 

berbeda ditemukan pada meta analisis 

Ahmadzadeh dkk. Penelitian 

Ahamadzadeh dkk menemukan risiko 

komplikasi yang lebih rendah pada 

kelompok fakotrabekulektomi jika 

dibandingkan dengan kelompok tindakan 

trabekulektomi.4,5,11 

     Pada penelitian ini ditemukan 1 mata 

(2.44%) mengalami glaukoma maligna 

pada minggu kedua follow-up 

pascaoperasi fakotrabekulektomi. Pasien 

menjalani tindakan vitrektomi dan 

pembentukan bilik mata depan. Tajam 

penglihatan pasien mengalami penurunan 

dari 0.1 menjadi persepsi cahaya. 

Komplikasi glaukoma maligna pada 

penelitian ini serupa dengan temuan 

Varma dkk yang menemukan glaukoma 

maligna pada periode follow-up 1-3 

minggu pascaoperasi katarak. Krix-

Jachym dkk menemukan insidensi 

sebesar 1.81% pada pasien 

pascafakotrabekulektomi dalam 

penelitiannya.12,13 

          Keberhasilan kedua kelompok 

tindakan dianalisis menggunakan analisis 

kesintasan. Berdasarkan hasil uji statistik, 

tidak ditemukan perbedaan pada kedua 

kelompok tindakan (p=0.102) dengan 

survival rate kumulatif tindakan 

trabekulektomi sebesar 58.6% dan 

tindakan fakotrabekulektomi sebesar 

85.4% pada tahun kelima. Rotchford dkk 

menemukan tingkat keberhasilan 

tindakan trabekulektomi maupun 

fakotrabekulektomi ditemukan beragam 

antara 36% - 98% di berbagai penelitian. 

Lazcano Gomez dkk ketika melakukan 

penelitian pada populasi hispanik 

menemukan serupa, yaitu tidak adanya 

perbedaan yang berbeda signifikan secara 

statistik antara tingkat keberhasilan kedua 

kelompok tindakan. Demikian juga Choy 

dkk dalam penelitiannya juga 

mendapatkan hasil tindakan 

fakotrabekulektomi sebanding dengan 

trabekulektomi.6,14,15  

     Beberapa kemungkinan yang 
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mendasari keberhasilan yang sebanding 

antara kedua kelompok tindakan pada 

penelitian ini adalah perbedaan usia 

antara kedua kelompok tindakan, tekanan 

intraokular sebelum tindakan, dan 

pemberian antiinflamasi pascatindakan. 

Berbagai literatur mengatakan bahwa 

usia yang lebih tua mengakibatkan 

terjadinya peradangan pascaoperasi yang 

lebih rendah. Tekanan intraokular awal 

yang lebih rendah pada kelompok 

fakotrabekulektomi juga dapat 

menjadikan hasil penurunan TIO antara 

kedua kelompok menjadi sebanding. 

Beberapa literatur mengemukakan bahwa 

walaupun terjadi peradangan yang lebih 

besar pada fakotrabekukektomi, bukaan 

sudut bilik mata depan yang lebih besar 

karena lensa yang sudah terekstraksi 

menjadikan aliran akuous lebih baik 

sehingga trabekulektomi dan 

fakotrabekulektomi dapat memiliki 

efektivitas yang sebanding dalam 

mengontrol tekanan intraokular. Namun, 

pada penelitian ini, pemeriksaan sudut 

bilik mata depan pascaoperasi tidak rutin 

dilakukan, sehingga efek tindakan 

fakotrabekulektomi dalam perubahan 

sudut bilik mata depan tidak dapat 

terlihat.6,14,15 

     Antiinflamasi pascaoperasi diberikan 

kepada kedua kelompok tindakan. Pasien 

diberikan steroid topikal berupa 

prednisolone asetat dengan dosis 

pemberian tiap 4 jam per hari dengan 

diikuti penurunan dosis bertahap tiap 

minggunya. Pemberian steroid topikal ini 

mempengaruhi proses peradangan yang 

terjadi pada kedua kelompok tindakan 

sehingga risiko kegagalan bleb berkurang 

dan penurunan TIO pada kedua 

kelompok dapat tercapai. Namun, pada 

penelitian ini peneliti tidak dapat 

menganalisa status peradangan yang 

terjadi dikarenakan keterbatasan data 

yang tertulis pada rekam medis. Selain 

itu, kondisi bleb yang terbentuk tidak 

dapat dievaluasi pada periode follow-up 

dikarenakan tidak adanya data bentuk 

bleb pada rekam medis. Amatlouh dkk 

dalam meta analisisnya tentang 

penggunaan steroid sebagai agen 

antiinflamasi pascaoperasi 

trabekulektomi dan fakotrabekulektomi, 

menemukan bahwa pemberian steroid 

topikal memberikan efek pengontrolan 

TIO yang lebih baik dibandingkan 

dengan pemberian plasebo melalui 

mekanisme aksinya pada fase inflamasi 

penyembuhan luka.16,17  

     Terdapat 14 mata (13.46%) yang 

menjalani operasi ekstraksi katarak dalam 

rentang follow-up 5 tahun, termasuk di 

dalamnya 5 mata yang sebelumnya 

direncanakan untuk dilakukan 

fakotrabekulektomi. Namun, karena TIO 

yang tinggi pada pemeriksaan praoperasi, 

tindakan trabekulektomi dipilih untuk 

dilakukan terlebih dahulu sebelum 

dilakukannya ekstraksi katarak pada 

follow-up selanjutnya. Jumlah terbanyak 

dilakukan operasi katarak terdapat pada 

periode follow-up 1 tahun dimana 

terdapat 4 mata yang menjalankan 

operasi katarak pascatrabekulektomi. 

Advanced Glaucoma Intervention Study 

melaporkan terjadinya peningkatan risiko 

berkembangnya katarak sebesar 78% 

dalam 5 tahun pascatindakan 

trabekulektomi. Patel dkk 

mengemukakan munculnya katarak yang 

signifikan mempengaruhi penglihatan 

setelah lima tahun pascatindakan 

trabekulektomi. Penelitian yang 

dilakukan Tsai dkk menemukan proporsi 

yang tinggi mencapai 50% pasien yang 
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membutuhkan operasi katarak dalam 

kurun waktu follow-up 3 tahun.8,18 

    Studi ini memiliki beberapa 

kekurangan dikarenakan adanya limitasi 

dari studi retrospektif. Pertama, 

randomisasi pada pasien tidak dilakukan. 

Indikasi pemilihan tindakan operasi apa 

yang diberikan kepada pasien mungkin 

berbeda pada dua grup tersebut. 

Trabekulektomi lebih diindikasikan 

untuk menurunkan tekanan intraokular 

yang tidak terkontrol, sedangkan 

fakotrabekulektomi dilakukan pada 

pasien dengan katarak yang signifkan 

mengganggu penglihatan dengan TIO 

yang lebih terkontrol dengan obat 

antiglaukoma. Kedua, homogenitas dari 

kedua kelompok tindakan berbeda. 

Kelompok tindakan trabekulektomi 

ditemukan lebih banyak pada studi 

retrospektif ini. Ketiga, tidak dapat 

dilakukan analisis untuk menyesuaikan 

potensi perancu, seperti kondisi 

peradangan, pada penelitian ini. 

 

SIMPULAN 

     Tidak terdapat perbedaan keberhasilan 

tindakan trabekulektomi dibandingkan 

dengan tindakan kombinasi 

fakotrabekulektomi dalam menurunkan 

tekanan intraokular pada glaukoma sudut 

tertutup primer. Walaupun tidak terdapat 

perbedaan secara statistik pada 

komplikasi yang terjadi di kedua 

kelompok tindakan, terdapat komplikasi 

pascaoperasi berupa ablasio koroid dan 

glaukoma maligna pada kelompok 

fakotrabekulektomi yang mengakibatkan 

terjadinya penurunan tajam penglihatan. 

Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat 

dilakukan dengan menganalisis potensi 

perancu, subyek penelitian yang lebih 

homogen, dan bersifat prospektif. 
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