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ABSTRAK 
Latar Belakang: Operasi katarak merupakan prosedur bedah yang paling banyak 
dilakukandi dunia. Operasi pada katarak senilis bilateral dilakukan secara terpisah. 
Pascabedah katarak pada mata pertama menghasilkan perbedaan fungsi penglihatan 
yang signifikan. Operasi katarak pada mata kedua dibutuhkan untuk mengatasi 
perbedaan tersebut. Fungsi penglihatan dan kualitas hidup diharapkan meningkat 
setelah operasi mata kedua. Peningkatan kualitas hidup ini dinilai dengan kuesioner 
yang mengukur fungsi penglihatan serta kualitassosial dan mental secara subjektif. 

 
Tujuan: Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan kualitas hidup antara 
prabedah dan pascabedah mata kedua pada katarak senilis bilateral. 

 
Metode: Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik komparatif dengan 

data berpasangan. Subjek terdiri dari 36 orang penderita katarak senilis bilateral 
yang dilakukan operasi katarak tanpa komplikasi pada mata kedua di PMN RS 
Mata Cicendo. Kualitas hidup dinilai sebelum dan sesudah operasi katarak mata 
kedua menggunakan National Eye Institute-Visual Function Questionnaire 25 (NEI- 
VFQ 25). Analisis statistik menggunakan Uji Wilcoxon. 

 
Hasil: Usia rata-rata subjek penelitian adalah 63.67 tahun yang terdiri dari 23 orang 
laki-laki (63.9%) dan 13 orang perempuan (36.1%). Skor total dan skor composite 

pasca bedah mengalami peningkatan yang bermakna secara statistik. Subskala 
kesehatan umum antara prabedah dan pascabedah tidak mengalami perbedaan yang 
bermakna. Subskala penglihatan umum, nyeri pada mata, penglihatan dekat, 
penglihatan jauh, fungsi sosial, kesehatan mental, keterbatasan peran, 
ketergantungan pada orang lain, penglihatan perifer, dan penglihatan warna 
mengalami peningkatan yang bermakna pascabedah. 

 
Simpulan: Kualitas hidup pascabedah katarak mata kedua lebih baik 
dibandingkan prabedah mata kedua pada subjek katarak senilis bilateral. 

 
Kata Kunci: Kualitas hidup, katarak senilis bilateral, kuesioner NEI VFQ-25. 
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ABSTRACT 
 

Background: Cataract surgery is the most widely performed surgical procedure in 

the world. Bilateral senile cataract surgery was performed sequentially.. Post- 

cataract surgery on the first eye resulted in a significant difference in visual 

function. Cataract surgery on the second eye is needed to overcome these 

differences. Visual function and quality of life are expected to improve after the 

second eye cataract surgery. This improvement in quality of life was assessed by 

a questionnaire that measured subjective visual function, social and mental quality. 

 
Purpose: To determine an increase in the quality of life between preoperative 

and postoperative of second eye cataract surgery in bilateral senile cataracts. 

 
Method: Analytical observational comparative study with paired data. Subjects 

consisted of 36 people suffering from bilateral senile cataracts who performed 

uncomplicated surgery on the second eye at Cicendo National Eye Hospital. 

Quality oflife was assessed before and after second eye cataract surgery using the 

National Eye Institute-Visual Function Questionnaire 25 (NEI-VFQ 25). Statistical 

analysis used the Wilcoxon test. 

 
Result: The mean age of the research subjects was 63.67 years, consisting of 23 

men (63.9%) and 13 women (36.1%). Postoperative total score and composite 

score were statistically significant.. There was no significant difference in general 

health between preoperative and postoperative. There were significant 

improvement in general vision, eye pain, near vision, far vision, social functioning, 

mental health, role limitations, dependence on other people, peripheral vision, and 

color vision after second eye cataract surgery. 

 
Conclusion: Quality of life after second eye cataract surgery is better than 

preoperative of second eye cataract surgery in bilateral senile cataract patients. 

 
Keyword: Quality of life, bilateral senile cataract, NEI VFQ-25. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Operasi katarak merupakan prosedur bedah yang paling banyak dilakukan 

di dunia. Seiring dengan bertambahnya populasi usia tua di dunia, jumlah subjek 

yang diindikasikan untuk dilakukan operasi katarak juga semakin meningkat. 

Sebagian besar katarak terjadi karena proses degenerasi dan terjadi secara 

bilateral. Operasi katarak pada katarak bilateral dilakukan secara terpisah pada 

masing-masing mata dengan periode tunggu bervariasi antara operasi pada mata 

pertama dan mata kedua.1,2 

Proses penglihatan normal berawal dari jatuhnya bayangan di makula 

retina kemudian diteruskan ke jaras penglihatan hingga menuju korteks 

penglihatan. Operasi katarak menyebabkan peningkatan tajam penglihatan, 

sensitivitas kontras, persepsi warna, dan stereopsis. Pascabedah katarak pada mata 

pertama menghasilkan perbedaan fungsi penglihatan yang signifikan antara mata 

yang sudah dioperasi dan mata yang belum dioperasi. Perbedaan ini menimbulkan 

anisometropia yang dapat menyebabkan bayangan yang dihasilkandi antara mata 

yang sudah dioperasi dan belum dioperasi berbeda dalam ukuran dan bentuk di 

retina atau disebut aniseikonia. Jika aniseikonia melebihi ambang toleransi subjek 

maka terjadi aniseikonia klinis dengan gejala yang binokular seperti kesulitan saat 

membaca, penglihatan ganda, astenopia, atau nausea saat kondisi melihat secara 

binokular. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan pascabedah katarak mata 

 
 

1 



2 
 

 
 
 
 
 

pertama. Aniseikonia yang signifikan secara klinisdilaporkan sebanyak lebih dari 

2%. Lima persen sampai 6% dari aniseikonia klinis mengganggu sensitivitas 

kontras binokular dan stereopsis.2-7 

Rutstein dkk. melaporkan bahwa aniseikonia dapat diinduksi dari operasi 

katarak mata pertama namun kembali mendekati nilai normal setelah operasi 

katarak kedua. To dkk. serta Shekhawat dkk. melaporkan bahwa pascabedah 

katarak mata kedua terjadi peningkatan sensitivitas kontras binokular lebih 

signifikan dibandingkan pascabedah mata pertama. Operasi katarak pada mata 

kedua dibutuhkan untuk mengatasi gangguan fungsi penglihatan dan 

ketidaknyamanan pascabedah mata pertama.1,8-10 

Evaluasi terbaik operasi katarak dinilai dengan pengukuran subjektif dan 

objektif fungsi visual. Perubahan tajam penglihatan saja kurang optimal dalam 

menilai hasil tindakan operasi tanpa menilai pengaruhnya terhadap peningkatan 

aktifitas vision-dependent. Keberhasilan operasi katarak dapat dinilai secara 

subjektif melalui peningkatan kualitas hidup. Abdullahi dkk. melaporkan bahwa 

operasi mata kedua pada katarak bilateral memberikan perbaikan fungsi 

penglihatan dan kualitas hidup dibandingkan operasi pada satu mata. 

Gondhowiardjo dkk. melaporkan tindakan bedah katarak pada mata kedua terbukti 

dapat lebih meningkatkan kualitas hidup pada subjek dengan hasil penglihatan 

mata pertama yang baik.11-13 

To dkk. melaporkan bahwa operasi katarak meningkatkan kualitas hidup 

secara signifikan pada subjek dengan katarak senilis bilateral. Penelitian ini 

menilai kualitas hidup dengan menggunakan kuesioner National Eye Institute 
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Visual Functioning Questionnaire (NEI VFQ-25). Kuesioner NEI VFQ-25 

merupakan kuesioner yang menilai pengaruh penglihatan terhadap kualitas hidup 

dalam lingkup yang lebih luas termasuk perubahan sosial dan mental.9,11 

Penelitian tentang manfaat operasi katarak mata kedua masih menjadi 

kontroversi. Ishikawa dkk. melaporkan 1 dari 6 penelitian kualitas hidup 

pascabedah katarak kedua menunjukkan peningkatan signifikan. Peneliti 

menyimpulkan bahwa hubungan peningkatan kualitas hidup pada operasi katarak 

mata kedua masih tidak jelas. Hal ini menegaskan diperlukan penelitian lebih 

lanjut dan mendalam untuk menilai efek operasi katarak mata kedua.1,10 Selain itu 

penelitian kualitas hidup mata kedua pada katarak senilis bilateral dengan 

menggunakan kuesioner NEI VFQ-25 belum pernah dilakukan di Indonesia. 

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perbedaan kualitas 

hidup prabedah dan pascabedah mata kedua pada katarak senilis bilateral. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap keberhasilan 

operasi katarak mata kedua pada katarak senilis bilateral. 

Berdasarkan uraian di atas maka disusunlah tema sentral penelitian ini 

sebagai berikut: 

Setelah operasi mata pertama pada katarak bilateral dapat terjadi aniseikonia, 
gangguan stereopsis, penglihatan binokular, sensitivitas kontras, menurunkan 
fungsi penglihatan yang akhirnya menurunkan kualitas hidup. Operasi katarak 
pada mata kedua dibutuhkan untuk mengatasi gangguan tersebut. Kualitas hidup 
diharapkan dapat meningkat setelah operasi mata kedua pada katarak bilateral. 
Perubahan kualitas hidup ini dinilai dengan kuesioner yang mengukur fungsi 
penglihatan serta perubahan kualitas sosial dan mental secara subjektif. Kuesioner 
NEI-VFQ 25 merupakan kuesioner yang menilai pengaruh penglihatan terhadap 
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kualitas hidup dalam lingkup yang lebih luas termasukperubahan sosial dan 
mental. 

 

1.2       Rumusan Masalah 
 

Apakah kualitas hidup pascabedah katarak mata kedua lebih baik 

dibandingkan prabedah mata kedua pada subjek katarak senilis bilateral? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Untuk mengetahui apakah kualitas hidup pascabedah katarak mata kedua 

lebih baik dibandingkan prabedah mata kedua pada subjek katarak senilis 

bilateral. 

 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 
 

1.4.1 Kegunaan Ilmiah 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan khususnya yaitu informasi dampak katarak dan operasi 

katarak pada mata kedua terhadap kualitas hidup. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 
 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan advokasi mengenai 

manfaat yang besar dari operasi katarak pada mata kedua dalam 

meningkatkan kualitas hidup. 



 

 
 

BAB II 
 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 
 

2.1 Kajian Pustaka 
 

2.1.1 Katarak Senilis Bilateral 
 

Katarak adalah kondisi dimana lensa kristalina kehilangan transparansinya 

yang dapat menyebabkan tajam penglihatan berkurang. Katarak merupakan hasil 

dari kelainan genetik, metabolik, nutrisi, lingkungan, sekunder dari kelainan okular 

lain atau kelainan sistemik. Usia adalah faktor risiko yang paling penting pada 

katarak. Katarak yang terjadi pada usia di atas 50 tahun dan tidak berhubungan 

dengan trauma mekanik, kimia, penyakit sistemik atau okular lain, dan radiasi. 

Katarak senilis adalah jenis katarak yang paling sering ditemukan dan bersifat 

bilateral. Tiga tipe utama katarak senilis adalah nuklear, kortikal, dan subkapsularis 

posterior. Patogenesis katarak adalah multifaktorial berupa sklerosis nuklear, 

perubahan abnormal pada protein lensa, pigmentasi protein lensa, dan perubahan 

komponen ion dalam lensa.14,15 

Katarak menyebabkan gangguan fungsi penglihatan antara lain tajam 

penglihatan jauh dan atau dekat, penglihatan warna, sensitivitas kontras, dan 

stereopsis. Di samping itu, gejala lain yang dapat muncul meliputi silau dan diplopia 

monokular atau poliopia. Tindakan operasi adalah tatalaksana yang efektif untuk 

katarak. Operasi dilakukan secara terpisah pada katarak senilis bilateral. Zuo dkk. 

pada penelitian pengaruh operasi katarak unilateral atau bilateral terhadap tajam 

penglihatan dan kualitas hidup pada subjek tua mengambil partisipan dengan 

tindakan operasi mata kedua dengan interval waktu 

 
5 



6 
 

 
 
 
 
 

2 sampai 3 minggu.14,16,17 
 

Berbagai teknik operasi katarak berkembang seiring kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hasil operasi, kepuasan 

subjek, mengurangi waktu operasi, dan meningkatkan jangkauan. 

Fakoemulsifikasi dan small incision cataract extraction (SICE) adalah teknik yang 

paling popular digunakan saat ini di berbagai belahan dunia. Fakoemulsifikasi 

memiliki biaya operasional dan pemeliharaan peralatan yang tinggi sehingga sulit 

diaplikasikan secara luas di negara berkembang. SICE memiliki kelebihan 

dibandingkan extracapsular cataract extraction (ECCE) yaitu berupa luka yang 

tidak perlu dijahit. SICE memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

fakoemulsifikasi terutama untuk negara berkembang dengan tenaga kesehatan 

mata minimal. Kelebihan tersebut antara lain waktu operasi yang lebih singkat, 

dapat diaplikasikan lebih luas, kurva pembelajaran lebihrendah, serta kebutuhan 

teknologi dan biaya yang lebih rendah.18,19 

Beberapa penelitian melaporkan hasil operasi dan komplikasi yang 

sebanding antara teknik fakoemulsifikasi dan SICE. Penelitian oleh Ruit dkk. di 

Nepal membandingkan tajam penglihatan enam bulan pasca fakoemulsifikasi 

dan SICE. Uncorrected visual acuity (UCVA) 20/60 atau lebih baik sebesar 82% 

untuk fakoemulsifikasi dan 85% untuk SICE sedangkan best corrected visual 

acuity (BCVA) 20/60 atau lebih baik sama besarnya yaitu 98%. Ali dkk. 

menyimpulkan bahwa fakoemulsifikasi menghasilkan astigmatisma lebih sedikit 

dibandingkan SICE walaupun secara statistik tidak berbeda signifikan. Gogate 

dkk. melaporkan fakoemulsifikasi dan SICE merupakan teknik yang efektif dan 
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aman untuk rehabilitasi visual pada penderita katarak di India.20-23 
 
 

2.1.2 Dampak Operasi Katarak 
 

Beberapa penelitian melaporkan bahwa operasi katarak pada mata pertama 

memberikan manfaat pada subjek dalam meningkatkan fungsi penglihatan, 

meningkatkan aspek sosial dan emosional, menurunkan risiko jatuh,menurunkan 

risiko fraktur pelvis, meningkatkan status kesehatan umum, dan meningkatkan 

kepuasan subjek. Namun operasi katarak pada mata pertama menghasilkan 

perbedaan penglihatan yang signifikan antara mata pertama yang sudah dioperasi 

dan mata yang belum dioperasi. Setelah operasi mata pertama pada katarak 

bilateral dapat terjadi anisometropia dan aniseikonia yangmenyebabkan perbedaan 

ukuran bayangan di korteks serebri sehingga mengganggu stereopsis dan 

penglihatan binokular. Hampir semua subjek yang mengalami aniseikonia 

mengeluhkan distorsi pada persepsi spasial diikuti dengan keluhan sakit kepala, 

astenopia, dan penglihatan binokular yang tidak nyaman. Operasi katarak pada 

mata kedua dibutuhkan untuk mengatasi gangguan tersebut. Aniseikonia yang 

signifikan secara klinis dilaporkansebanyak lebih dari 2%. Lima persen sampai 

6% dari aniseikonia tersebut mengganggu sensitivitas kontras binokular, 

penglihatan binokular, dan stereopsis.2-4,24 

Stereopsis adalah kemampuan melihat kedalaman ruang. Stereopsis 

terbentuk karena adanya fusi dari dua bayangan yang sedikit berbeda, bayangan 

distimulasi oleh dua retina yang berbeda, dan berada di area Panum di kedua mata. 

Stereopsis berperan penting dalam penglihatan binokular. Stereopsis dipengaruhi 
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oleh tajam penglihatan, jarak antar pupil, katarak, dan presbiopia. Stereopsis juga 

dapat terganggu akibat kehilangan sel ganglion berhubungan dengan usia, kelainan 

refraktif pediatrik, dan ambliopia. Undrakonda dkk. dalam penelitian perbedaan 

stereopsis pada subjek dengan berbagai kekeruhan katarak dan bilateral 

pseudofakia melaporkan bahwa pada kelompok pseudofakia bilateral terdapat 

peningkatan yang signifikan pada stereopsis dekat dibandingkan dengan katarak 

dengan tingkat kekeruhan berat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa stereopsis 

harus dipertimbangkan sebagai aspek penting yang menurun seiring progresifitas 

katarak.25,26 

Selain itu perbedaan di antara kedua mata pascabedah juga dapat 

menyebabkan gangguan sensitivitas kontras sehingga menurunkan fungsi 

penglihatan. Penelitian To dkk melaporkan bahwa pascabedah katarak mata kedua 

terjadi peningkatan sensitivitas kontras binokular lebih signifikan secara klinis 

dibandingkan pascabedah mata pertama. Shekhawat dkk juga melaporkan 

peningkatan sensitivitas kontras yang signifikan pascabedah mata kedua yang 

melebihi pascabedah mata pertama. Lee dkk. dalam penelitian peningkatan fungsi 

setelah operasi katarak mata pertama dan kedua melaporkan terjadi sedikit 

penurunan sensitivitas kontras pascabedah katarak mata pertama dibandingkan 

dengan pascabedah mata kedua. Sensitivitas kontras pascabedah mata pertama 

tidak meningkat secara signifikan dibandingkan kelompok subjek yang tidak 

dioperasi.1,8,9,27 

Operasi katarak bertujuan untuk meningkatkan fungsi penglihatan dengan 

asumsi juga akan meningkatkan kualitas hidup. Subjek dilaporkan merasa lebih 
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puas setelah operasi katarak mata kedua dibandingkan dengan operasi katarak mata 

pertama. To dkk. melaporkan pentingnya operasi katarak pada mata kedua. Operasi 

katarak mata kedua pada katarak senilis bilateral mengurangi perbedaan fungsi 

penglihatan antara mata yang sudah dioperasi dan mata yang belum dioperasi. 

Sebuah penelaahan sistematis yang didanai oleh National Institute for Health 

Research menyimpulkan bahwa operasi katarak mata kedua meningkatkan 

stereopsis. Hansen dkk. melaporkan operasi katarak secara efektif meningkatkan 

tajam penglihatan dan kualitas hidup tanpa adanya peningkatan morbiditas okular 

yang berat. Nickels dkk. melaporkan bahwa pada penelitian berbasis populasi 

berskala besar, tajam penglihatan pada mata yang melihat lebih buruk berpengaruh 

terhadap kualitas hidup dan menambah pengaruh pada mata yang melihat lebih 

baik. Fungsi penglihatan kedua mata harus dipertimbangkan dalam membuat 

keputusan medis, pelayanan kesehatan, dan penelitian kesehatan masyarakat.13,28-30 

 
 

2.1.3 Aniseikonia 
 

Aniseikonia adalah perbedaan ukuran atau bentuk bayangan yang diterima 

di kedua mata. Ukuran bayangan yang diterima oleh mata dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain besar sudut bayangan yang jatuh di masing-masing 

retina, distribusi receptive fields di retina, dan pemetaan kortikal lapang pandang 

di otak. Penyebab utama aniseikonia adalah anisometropia, yang berasal dari 

kelainan refraksi, aksial, dan pembedahan.31,32 

Anisekionia pascabedah yang terjadi pada dewasa lebih menimbulkan 

gejala karena berkurangnya kemampuan supresi pada dewasa. Aniseikonia yang 
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signifikan secara klinis terjadi ketika subjek memiliki kesulitan dalam 

menggabungkan dua bayangan yang berbeda ukuran atau bentuk menjadi persepsi 

bayangan tunggal. Gejala umum aniseikonia astenopia dan sakit kepala. Rutstein 

dkk melakukan penelitian menggunakan kuesioner mengenai gejala aniseikonia. 

Sepuluh gejala berhubungan dengan aniseikonia ditanyakan kepada partisipan 

dalam penelitian tersebut. Subjek memberikan respon terhadap pertanyaan dalam 

kueisoner tersebut dalam nilai numerik dalam rentang 1-5, berupa 1 jika tidak 

pernah mengalami, 2 jika jarang mengalami, 3 jika terkadang mengalami, 4 jika 

sering mengalami, dan 5 jika selalu mengalami. Penelitian tersebut melaporkan 

bahwa aniseikonia dapat diinduksi dari operasi katarak mata pertama namun 

kembali mendekati nilai normal setelah operasi katarak kedua.4,31-33 

Perbedaan ukuran bayangan 3%-5% mulai dapat mempengaruhi fungsi 

penglihatan binokular sehingga menurunkan stereopsis. Stereopsis pada 

pascabedah katarak dapat terganggu jika aniseikonia melebihi 6%. Diperkirakan 

aniseikonia 6% terjadi pada anisometropia refraktif antara 3 Dioptri – 4 Dioptri. 

Penglihatan binokular normal adalah intergrasi antara informasi sensori dan 

motorik monokular menjadi kombinasi persepsi terhadap ruang lingkup di 

sekitarnya. Sebuah obyek yang terletak pada satu arah visual yang sama oleh 

stimulasi pada kedua retina dapat menjadi satu obyek. Penglihatan binokular 

memberikan eksterosepsi bentuk dan warna yang lebih baik serta memfasilitasi 

kendali manipulasi, jangkauan dan keseimbangan. Keuntungan lain penglihatan 

binokular adalah memberikan lapang pandang yang lebih luas dibanding lapang 

pandang monokular. Fusi merupakan elemen penting untuk stereopsis.25,31,33,34 
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2.1.4 Kualitas Hidup 
 

Evaluasi terbaik operasi katarak dinilai dengan pengukuran subjektif dan 

objektif fungsi visual. Perubahan tajam penglihatan saja kurang optimal dalam 

menilai hasil tindakan operasi tanpa menilai pengaruhnya terhadap peningkatan 

aktifitas vision-dependent. Bandhu dkk. menilai bahwa subjek yang mengalami 

peningkatan tajam penglihatan pasca operasi katarak memiliki tingkat kepuasan 

yang terbatas. Penilaian kepuasan subjek dapat memberikan informasi tambahan 

terhadap hasil tindakan operasi katarak. Keberhasilan operasi katarak direfleksikan 

oleh peningkatan kualitas hidup. Abdullahi dkk. dalam sebuah penelitian di Pusat 

Mata Nasional Nigeria melaporkan bahwa operasi mata kedua pada katarak 

bilateral memberikan perbaikan fungsi penglihatan dan kualitas hidup 

dibandingkan operasi pada satu mata. Gondhowiardjo dkk. melaporkan tindakan 

bedah katarak pada mata kedua terbukti dapat lebih meningkatkan kualitas hidup 

pada subjek dengan hasil penglihatan mata pertama yang baik. Penelitian ini 

dilakukan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2009 dengan 

menggunakan kuesioner kualitas hidup katarak.11-13 

Berdasarkan definisi sehat World Health Organization (WHO), kualitas 

hidup merupakan bagian terintegrasi dari kesehatan dan kesejahteraan. Kualitas 

hidup bersifat subjektif karena berkaitan dengan tujuan, harapan, standar, dan 

masalah hidup masing-masing individu. Kualitas hidup terbilang luas dan kompleks 

karena dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikis, kepercayaan diri, hubungan sosial, 

dan hubungan dengan lingkungan. WHO merekomendasikan kualitas hidup 
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menjadi bagian dari penilaian dan evaluasi pada intervensi kesehatan mata. Operasi 

katarak sendiri memberikan pengaruh dalam meningkatkan kualitas hidup. Selain 

itu operasi katarak juga memperpanjang hidup karena subjek yang dapat melihat 

lebih baik setelah operasi menjadi lebih sering berolahraga, rutin berobat, dan 

mengurangi risiko jatuh.16,35-38 

Kualitas hidup dapat dinilai dengan menggunakan kuesioner. Berbagai 

instrumen penilaian kualitas hidup dikembangkan di berbagai belahan dunia. 

Masing-masing mengemukakan kelebihan instrumennya. Berbagai revisiinstrumen 

dilakukan untuk menjadi versi yang lebih baik. Salah satu instrumen yang banyak 

digunakan oleh beberapa peneliti untuk menilai gangguan penglihatan adalah 

kuesioner kualitas hidup yang dinamai National Eye Institute Visual Function 

Questionnaire - 25 (NEI VFQ – 25). Kuesioner ini dinilai dapat mewakili kualitas 

hidup, lengkap, valid, dan reliabel.39,40 

 
 

2.1.5 Kuesioner Kualitas Hidup National Eye Institute Visual Function 

Questionnaire -25 (NEI VFQ-25) 

Kuesioner NEI VFQ-25 merupakan kuesioner yang menilai pengaruh 

penglihatan terhadap kualitas hidup dalam lingkup yang lebih luas termasuk 

perubahan sosial dan mental. Kuesioner NEI VFQ-25 mencakup hal yang ingin 

diketahui dan diteliti pada individu dengan gangguan penglihatan. Penilaian 

meliputi kesehatan umum, kesehatan penglihatan, nyeri okular, penglihatan jauh, 

penglihatan dekat, fungsi sosial, kesehatan mental, keterbatasan peran, 

ketergantungan, penglihatan warna, penglihatan perifer, dan berkendara. Jawaban 
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setiap pertanyaan pada kuesioner dihitung sesuai pedoman dalam petunjuk 

manual. Nilai yang diperoleh mencerminkan kualitas hidup pada subjek yang 

diteliti. Semakin tinggi nilai yang diperoleh menunjukkan kualitas hidup yang 

semakin baik. Skor penilaian paling rendah pada penderita katarak berturut-turut 

adalah kesehatan umum, kesehatanpenglihatan, kesehatan mental, dan berkendara. 

Skor penilaian paling tinggi pada penderita katarak berturut-turut adalah 

penglihatan warna, penglihatan perifer, fungsi sosial, dan ketergantungan. Semua 

penilaian dan total skor pada penderita katarak secara umum lebih rendah 

dibandingkan populasi normal.9,38,39 

Kuesioner NEI VFQ-25 telah banyak digunakan pada penelitian untuk 

menilai kualitas hidup individu dengan kelainan okular kronis, seperti glaukoma, 

degenerasi makula berhubungan dengan usia, retinopati diabetik, retinitis 

sitomegalovirus, dan katarak senilis. Kualitas hidup subjek dengan katarak sangat 

bervariasi, tergantung berat gangguan penglihatan yang diderita. Kuesioner NEI 

VFQ-25 dianggap lebih spesifik dan efisien dibandingkan dengan kuesioner serupa 

seperti Visual Function-14 (VF-14), Chinese-version low vision quality-of life 

(CLVQOL), dan India Visual Function-33 (IND-VFQ-33). Kuesioner VF-14 tidak 

mencakup kesehatan umum, kesehatan mata, kesehatan mental, fungsi sosial, dan 

ketergantungan. Penggunaan kuesioner IND VFQ-33 membutuhkan waktu 20-25 

menit wawancara, sedangkan NEI VFQ-25 hanya membutuhkan 10 menit 

wawancara. Durasi wawancara dapat mempengaruhi tingkat partisipasi subjek 

penelitian.39,40 



14 
 

 
 
 
 

Kuesioner CLVQOL diadaptasi dari kuesioner low vision health-related 

quality-of-life (LVQOL) yang dikembangkan oleh Wolffsohn dan Cochrane. 

Kuesioner ini dialihbahasakan ke dalam versi Bahasa Tiongkok dengan modifikasi 

sesuai budaya subjek etnis Tiongkok. CLVQOL terdiri dari 25 pertanyaan terbagi 

menjadi empat kategori yaitu penglihatan jauh (membaca marka jalan atau 

menonton televisi), mobilitas dan pencahayaan (aktivitas di luar runah dan 

menyeberang jalan), adjustment (harapan terhadap kualitas hidup dan tajam 

penglihatan), dan membaca dan pekerjaan halus serta aktivitas hidup sehari-hari 

(membaca jam, membaca tulisan tangan seseorang, dan kegiatan sehari-hari). 

Kuesioner ini tidak mencakup kesehatan umum, kesehatan mata, dan kesehatan 

mental.17,39 

Alat ukur berupa kuesioner harus dapat dipercaya, sahih, sensitif, dan 

responsif untuk menghasilkan penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Validitas 

dan reliabilitas kuesioner NEI VFQ-25 telah diteliti di berbagai negara di dunia. 

Hasil yang diperoleh menyimpulkan bahwa kuesioner ini memiliki konsistensi 

internal, reliabilitas, dan validitas yang baik. Kuesioner NEI VFQ-25 telah 

diterjemahkan dan divalidasi ke dalam bahasa Italia, Perancis, Jerman, Spanyol, 

Turki, Cina, Jepang, Yunani, Portugis, Arab, dan Serbia.39,40 
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2.2 Kerangka Pemikiran 
 

Pascabedah katarak pada mata pertama menghasilkan perbedaan penglihatan 

yang signifikan antara mata pertama yang sudah dioperasi dan mata yang belum 

dioperasi. Setelah operasi mata pertama pada katarak bilateral dapat terjadi 

anisometropia dan aniseikonia yang menyebabkan perbedaan ukuran bayangan di 

korteks serebri sehingga mengganggu stereopsis dan penglihatan binokular. Selain 

itu perbedaan di antara kedua mata pascabedah juga dapat menyebabkan gangguan 

sensitivitas kontras sehingga menurunkan fungsi penglihatan.1,2,4,24 

Operasi katarak pada mata kedua dibutuhkan untuk mengatasi gangguan 

berhubungan dengan dampak pascabedah mata pertama. Operasi katarak mata 

kedua pada katarak senilis bilateral mengurangi perbedaan fungsi penglihatan 

antara mata yang sudah dioperasi dan mata yang belum dioperasi. Operasi katarak 

bertujuan untuk meningkatkan fungsi penglihatan yaitu tajam penglihatan, 

stereopsis, persepsi warna, dan sensitivitas kontras serta meningkatkan status 

mental. Peningkatan fungsi penglihatan dan status mental ini diasumsikan juga akan 

meningkatkan kualitas hidup.2-4,9,13,28,29 

Keberhasilan operasi katarak direfleksikan oleh peningkatan kualitas hidup. 

Kualitas hidup dapat dinilai dengan menggunakan kuesioner. Salah satu instrumen 

yang banyak digunakan oleh beberapa peneliti untuk menilai gangguan penglihatan 

adalah kuesioner kualitas hidup yang dinamai National Eye Institute Visual 

Function Questionnaire - 25 (NEI VFQ – 25). Kuesioner ini dinilai dapat mewakili 

kualitas hidup berhubungan dengan penglihatan, lengkap, valid, dan reliabel.11,39,40 
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Gangguan penglihatan akibat 
katarak senilis bilateral 

Operasi katarak mata pertama pada 
katarak senilis bilateral 

Gangguan penglihatan mata 
pertama teratasi 

Gangguan penglihatan mata 
kedua belum teratasi 

Perbedaan kualitas penglihatan dapat 
menyebabkan aniseikonia, gangguan 
stereopsis, dan gangguan sensitivitas kontras 

Operasi katarak pada mata kedua 

Menghilangkan aniseikonia, 
gangguan stereopsis, dan 
gangguan sensitivitas kontras 

Operasi mata kedua dapat 
meningkatkan kembali 

kualitas hidup 

 
 
 
 
 
 

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN 
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2.3 Hipotesis 
 

2.3.1 Premis 
 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka premis-premis pada penelitian ini 

adalah: 

Premis 1: Penglihatan binokular normal terbentuk dari persepsi simultan, fusi, dan 

stereopsis yang baik.4,7 

Premis 2: Perbedaan fungsi penglihatan pada kedua mata dapat mengganggu 

penglihatan binokular dan kenyaman.4,7 

Premis 3: Pascabedah mata pertama pada katarak senilis bilateral dapat 

menyebabkan aniseikonia yang mengganggu stereopsis, sensitivitas 

kontras, penglihatan binokular, dan kenyamanan.1,2,4,24 

Premis 4: Fungsi penglihatan yang terganggu dapat mempengaruhi kualitas 

hidup.11-13 

Premis 5: Operasi katarak mata kedua pada katarak senilis bilateral dapat 

memulihkan tajam penglihatan, stereopsis, gangguan sensitivitas 

kontras, penglihatan binokular, dan kenyamanan.9,28,29 

 
 

2.3.2 Hipotesis 
 

Dari premis – premis di atas dapat dideduksi hipotesis sebagai berikut: 
 

Kualitas hidup pascabedah katarak mata kedua lebih baik dibandingkan prabedah 

mata kedua pada pasien katarak senilis bilateral. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 
 

Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik komparatif dengan 

data berpasangan. Penelitian jenis ini berusaha mempelajari dinamika hubungan 

antara faktor risiko dengan efek. 

 
 

3.2 Populasi, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
 

Populasi target pada penelitian ini adalah penderita katarak senilis bilateral 

yang berobat ke Poliklinik Katarak dan Bedah Refraktif Pusat Mata Nasional RS 

Mata Cicendo, sedangkan populasi terjangkau adalah penderita katarak senilis 

bilateral yang berobat ke Poliklinik Katarak dan Bedah Refraktif Pusat Mata 

Nasional RS Mata Cicendo dan telah dilakukan operasi katarak pada kedua mata. 

Sampel pada penelitian ini adalah subjek katarak senilis bilateral yang memenuhi 

kriteria inklusi dan tidak termasuk kriteria eksklusi. 

Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling terhadap subjek 

katarak senilis bilateral yang telah dilakukan operasi katarak di Pusat Mata Nasional 

RS Mata Cicendo, memenuhi kriteria inklusi, dan tidak termasuk kriteria eksklusi. 

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 36 orang. 

Kriteria inklusi yang harus terpenuhi oleh sampel adalah sebagai berikut : 
 

1. Usia ≥ 50 tahun. 
 

2. Presenting visual acuity (PVA) prabedah mata pertama dan mata kedua ≤ 6/60. 
 

3. BCVA pascabedah mata pertama dan mata kedua ≥ 6/12. 
 
 
 

18 
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4. Menjalani operasi katarak kedua mata dengan teknik fakoemulsifikasi atau Small 

Incision Cataract Extraction (SICE) atau Extracapsular Cataract Extraction 

(ECCE) dengan implantasi Lensa Intra Okular (LIO). 

 
Partisipan yang mengalami kondisi di bawah ini dikeluarkan dari penelitian: 

 
1. Kelainan okular lain (seperti pterigium derajat III-IV, sikatrik kornea sentral, 

katarak tipe lain selain katarak senilis, semua jenis glaukoma, retinopati, dan 

neuropati optik). 

2. Riwayat operasi intraokular sebelumnya, selain operasi katarak pada mata 

pertama. 

3. Komplikasi intraoperasi yang menyebabkan penurunan tajam penglihatan 

pascabedah (seperti edema kornea persisten, uveitis pasca operasi, sindrom 

toksik segmen anterior, hifema, glaukoma sekunder, iridodialisis, desentrasi 

LIO, perdarahan vitreous). 

4.  Komplikasi pascaoperasi yang menyebabkan penurunan tajam penglihatan 

pascabedah (seperti edema makula sistoid, ablasio retina, detachment koroid, 

perdarahan suprakoroid, neuropati optik pasca operasi, endoftalmitis, dan 

refractive surprise). 

5. Subjek yang tidak kooperatif saat wawancara (seperti gangguan pendengaran, 

gangguan wicara, demensia, dan gangguan mental). 
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6. Kelainan sistemik yang tidak terkontrol (seperti hipertensi, diabetes melitus, 

dislipidemia, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit sendi). 

7. Subjek yang tidak bisa berbahasa Indonesia. 
 
 

Penelitian ini merupakan analitik numerik berpasangan. Perhitungan 

jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus perhitungan sampel untuk uji 

hipotesis antara dua populasi dari program sample size 2.0 dari Hosmer dan 

Lemeshow. Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

Dimana: 
 

Zα = Deviat baku alfa 

Zβ = Deviat baku beta 

Q2 = 1 – P2 

P2 = Proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya. 

P1-P2 = Selisih Proporsi yang dianggap bermakna 

P1 = Proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan penilaian peneliti. 

Q1 = 1-P1 

P       = Proporsi total . 
 

Q       = 1-P. 
 

Parameter yang berasal dari kepustakaan atau teori atau jurnal yang telah 

ada adalah P2, yaitu proporsi dari kelompok yang sudah diketahui nilainya, 

sedangkan yang ditetapkan oleh peneliti adalah Za , Zb dan P1 – P2. Dalam penelitian 

analitis, proporsi harus diambil dari kepustakaan. Berbeda dengan penelitian 



21 
 

 
 
 
 
 
 

deskriptif, proporsi yang bersumber dari kepustakaan adalah proporsi P2, yaitu 

proporsi pada kelompok yang nilainya sudah diketahui, yang pada umumnya adalah 

kelompok standar, pada uji klinis. Sehingga dapat disimpulkan nilai P2 pada uji 

klinis selalu merupakan proporsi pada kelompok standar. 

P1 – P2 adalah parameter yang ditetapkan peneliti atau dengan kata lain, P1 
 

– P2 adalah selisih minimal proporsi yang dianggap bermakna. Nilai ini ditetapkan 

oleh peneliti berdasarkan pertimbangan klinis yang logis dan etis.Penentuan nilai 

P1 – P2 dapat ditentukan secara langsung atau secara tidak langsung. Penentuan 

secara tidak langsung dilakukan dengan menetapkan terlebih dahulu nilai RR 

(risiko relatif) atau OR (odds ratio) minimal yang dianggap bermakna. Setelah 

nilai-nilai parameter didapat, maka dilakukan perhitungan besarnya sampel 

berdasarkan perhitungan statistik dengan menetapkan interval kepercayaan 95% 

dan kuasa uji (power test) 95%. 

Dengan menggunakan Zα dan Zβ yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

standar, didapat harganya sesuai untuk Zα = 1,96 dan untuk Zβ = 1.64, maka akan 

diperoleh besar sampel minimal dari tiap kelompok. 

Dimana : 
 

P1= Proporsi yang nilainya merupakan penilaian peneliti (asumsi di populasi 50%) 

P2= Proporsi yang sudah diketahui nilainya (asumsi di populasi 10%) 

Maka P = (50% +10%)/2 = 30% 



22 
 

 
 
 
 

 
 

 

Gay dan Diehl menyatakan bahwa semakin banyak sampel yang diambil 

dalam penelitian maka hasil penelitian akan semakin mewakili populasi. Jenis 

penelitian menentukan jumlah sampel minimal dimana: 

1. Penelitian deskriptif memiliki sampel minimal adalah 10% dari populasi. 
 

2. Penelitian korelasional memiliki sampel minimal 30 unit. 
 

3. Penelitian kausal perbedaan memiliki sampel minimal 30 unit per grup. 
 

4. Penelitian eksperimental memiliki sampel minimal 15 unit per grup. 
 

Maka berdasarkan pendapat Gay dan Diehl maka jumlah sampel minimal penelitian 

ini adalah 30 sampel.46 

Berdasarkan kedua rumus di atas, maka diperoleh jumlah sampel minimal 

untuk penelitian ini yaitu 30 subjek penelitian. 
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
 
 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah operasi katarak. Variabel 

tergantung adalah kualitas hidup pascabedah mata kedua. Variabel perancu adalah 

usia, jenis kelamin, penghasilan, dan tingkat pendidikan. 

 
Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala Hasil Ukur 

Operasi katarak Prosedur operasi yang terdiri dari    
mata kedua ekstraksi lensa (menggunakan    

 teknik fakoemulsifikasi atau SICE    
 atau ECCE) dan implantasi lensa    
 intraokular pada mata kedua pada    
 

Kualitas hidup 
subjek katarak senilis bilateral. 
Persepsi individu mengenai 

 
Kuesioner 

 
Rasio 

 
0-100 

 penglihatan yang dimilikinya NEI VFQ-25   

berdampak pada kemampuan dalam berbahasa 
beraktivitas, kesejahteraan sosial, Indonesia 
emosional, dan ekonomi. Subskala 
menyetir diganti menjadi 
mengendarai sepeda motor atau 
sepeda karena lebih umum di Jawa 
Barat. 

 
Katarak senilis  Katarak yang terjadi di kedua mata 

bilateral   pada usia ≥ 50 tahun dan tidak 
berhubungan dengan trauma 
mekanik, kimia, penyakit sistemik 
atau okular lain, dan radiasi. 

Pascabedah Periode 4-6 minggu setelah 
dilakukan operasi katarak pada mata 
kedua 
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Variabel Defenisi Operasional Alat Ukur Skala Hasil Ukur 
BCVA Tajam penglihatan pada mata 

terbaik   dengan   koreksi.   Nilai 
dikonversikan ke logarithm of the 
minimum angle of resolution 

Snellen 

Chart 

Rasio 0-1 

 
PVA 

(logMAR) 
Tajam penglihatan yang 

 
Snellen 

 
Rasio 

 
0-1 

 digunakan sehari-hari, baik Chart   
dengan koreksirefraksi atau tidak. 
Nilai dikonversikan ke logarithm 
of the minimum angle of resolution 
(logMAR). 

PVA prabedah PVA yang dinilai pada 

maksimal 1 hari prabedah tiap 

subjek penelitian. 

BCVA pascabedah BCVA yang dinilai pada 4-6 

minggu pascabedah tiap subjek 

penelitian. 

Status pendidikan Jenjang pendidikan terakhir 

yang ditempuh. 

• Rendah bila tidak sekolah 

atau tidak tamat SD atau yang 

sederajat. 

• Sedang bila tamat SD atau 

tamat SMP atau SMA atau 

yang sederajat. 

• Tinggi bila tamat sekolah 

tinggi (diploma, akademi, 

institut atau universitas). 

Penghasilan Pendapatan   dari   usaha   atau 

pekerjaan setiap bulan. 

• Rendah bila di bawah Upah 

Minimum Regional Jawa 

Barat. 

• Sedang bila sama dengan 

Upah Minimun Regional 

Jawa Barat. 

• Tinggi bila di atas Upah 

Minimun Regional Jawa 

 
 
 

Snellen 

Chart 

 

Snellen 

Chart 

Rasio 0-1 

Rasio 0-1 

 
 

Ordinal Rendah, 

Sedang, Tinggi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal Rendah, 

Sedang, Tinggi 

  Barat.  
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3.4 Instrumen Penelitian 
 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
 

1. Rekam medis 
 

2. Kuesioner NEI VFQ-25 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia 

3. Pulpen 
 
 

Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 
 

Adaptasi Bahasa Indonesia kuesioner gejala aniseikonia dan NEI VFQ–25 

dikembangkan sesuai standardisasi yang diakui internasional. Kuesioner 

diterjemahkan dengan metode forward backward translation dan dilakukan oleh 

dua orang penerjemah bilingual (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa ibu) yang memiliki sertifikat Cambridge English for Speakers of Other 

Languages. Tahap pertama dilakukan penerjemahan kuesioner ke dalam Bahasa 

Indonesia oleh salah seorang penerjemah (forward translation). Tahap selanjutnya 

kuesioner versi Bahasa Indonesia diterjemahkan kembali ke dalam Bahasa Inggris 

oleh penerjemah lainnya tanpa diketahui versi asli kuesioner tersebut (backward 

translation). Hasil akhir terjemahan dalam Bahasa Inggris dibandingkan dengan 

versi asli kuesioner. 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kuesioner merupakan salah satu alat pengumpulan data sekaligus alat ukur 

yang sering digunakan dalam penelitian. Butir – butir pertanyaan dalam kuesioner 

merupakan instrumen yang mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian. Oleh 

karena itu, tiap butir pertanyaan harus diukur validitasnya. Validitas menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin diukur (sahih).Semakin 

tinggi validitas suatu alat ukur, maka alat ukur tersebut semakin mengenai 

sasarannya. 

Sugiyono menyatakan setiap item yang ada di dalam variabel X dan Y akan 

diuji relasinya dengan skor total variabel. Rumus yang digunakan untuk uji validitas 

dengan teknik Korelasi Pearson Product Moment yaitu:41 

 
 

Keterangan: 
 

r = koefisien korelasi antara X dan Y 

n = jumlah sampel 

Σ!"	 = jumlah perkalian antar skor X dan Y 

X = jumlah total responden 

Y = jumlah total pernyataan masing-masing responden 

Σ x = jumlah skor dalam distribusi X 

Σ y = jumlah skor dalam distribusi Y 
 

Σ X2 = jumlah kuadrat masing-masing X 

Σ Y2. = jumlah kuadrat masing-masing Y 
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Uji korelasi tersebut dilakukan untuk menentukan validitas butir-butir pada 

kuesioner, dengan tingkat taraf signifikansi (α) = 0.05. Kuesioner dianggap valid 

apabila nilai koefisien korelasi hitung lebih besar dari pada nilai koefisien korelasi 

tabel (r hitung ≥ r tabel).42,43 

Instrumen yang reliabel adalah alat ukur yang apabila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama. 

Reliabilitas berhubungan dengan tingkat kepercayaan, keterandalan, konsistensi, 

atau kestabilan hasil suatu pengukuran. Reliabilitas merupakan salah satu cara 

menyatakan suatu alat ukur dikategorikan baik. Besarnya koefisien reliabilitas 

antara -1 sampai dengan +1. Interpretasi reliabilitas selalu mengacu pada koefisien 

yang positif. Jika hasil dari uji reliabilitasmenunjukkan nilai angka Alpha-Cronbach 

≥ 0.7, maka instrumen tersebut dinyatakan cukup baik sehingga layak untuk 

digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian.43-45 

Sebelum kuesioner diajukan kepada responden penelitian, kuesioner 

terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan bantuan 

Software Statistical Program of Social Science (SPSS) versi 25.0. Penelitian ini 

menggunakan hasil uji validitas dan reliabilitas dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan pada operasi pertama subjek katarak senilis bilateral di RS Mata Cicendo 

dengan jumlah responden 30 orang. Hasil uji validitas didapatkan nilai r tabel 

sebesar 0,61(>0,361). Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai r sebesar 0,961 (>0,7). 

Berdasarkan hasil uji tersebut, kuesioner yang digunakan pada penelitian ini valid 

dan reliabel. 
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3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 

Penelitian dilakukan di Poliklinik Katarak dan Bedah Refraktif PMN RS 

Mata Cicendo selama Oktober 2020 sampai Februari 2021. Penelitian mendapat 

persetujuan dari Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Bagian Mata Fakultas 

Kedokteran Universitas Padjadjaran. 

 
3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 
1. Usulan penelitian diajukan ke Komite Etik Penelitian Kesehatan (ethical 

clearence). 

2. Pencarian populasi terjangkau dilakukan di poliklinik Katarak dan Bedah 

Refraktif pada penderita katarak senilis bilateral yang telah dilakukan 

operasi katarak pada mata pertama. Apabila subjek tersebut memenuhi 

kriteria inklusi dan tidak termasuk kriteria eksklusi maka akan menjadi 

sampel penelitian. 

3. Peneliti akan memberi penjelasan lisan secara langsung saat kunjungan ke 

poliklinik KBR mengenai maksud, tujuan penelitian, dan isi lembar 

persetujuan (informed consent). Partisipasi bersifat sukarela dan subjek 

penelitian diberitahukan bahwa mereka dapat menarik diri dari penelitian 

tanpa konsekuensi. Apabila subjek penelitian bersedia mengikuti penelitian 

maka subjek penelitian akan menandatangani lembar persetujuan. 

4. Identitas dan data sosiodemografis subjek penelitian dicatat, meliputi nama, 

alamat, nomor telepon, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, 

penghasilan, status pernikahan, tinggal sebatang kara atau tidak, penyakit 

sistemik yang diderita, dan pengobatan terhadap penyakit sistemik. 
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5. Data mengenai katarak senilis bilateral prabedah dan pascabedah yang 

dicatat meliputi diagnosis prabedah, waktu antara wawancara dengan 

operasi, tindakan ekstraksi lensa yang dilakukan, dan PVA prabedah dan 

BCVA pascabedah dalam logarithm of the minimum angle of resolution 

(logMAR). 

6. Pengisian kuesioner dilakukan oleh 1 orang pewawancara dengan metode 

wawancara menggunakan kuesioner NEI VFQ-25 yang telah diterjemahkan 

ke dalam Bahasa Indonesia secara lisan saat kunjungan prabedah dan 

pascabedah mata kedua. Pewawancara adalah orang dokter umum yang 

mempunyai keterampilan komunikasi dengan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. Pewawancara tidak mengetahui hipotesis penelitian. 

7. Pengisian skor kuesioner dilakukan melalui tiga langkah. Langkah pertama, 

pewawancara membacakan dan menjelaskan maksud dari masing-masing 

pertanyaan pada kuesioner. Subjek menjawab pertanyaan dan pewawancara 

menuliskan jawaban yang tertera pada kuesioner. Metode wawancara dipilih 

untuk menyamakan persepsi dari tiap pertanyaan. Langkah kedua adalah 

pemberian skor dari masing-masing jawaban. Langkah ketiga adalah 

menjumlahkan dan menghitung nilai rerata hasil scoring yaitu skor dari tiap- 

tiap pertanyaan yang tidak berupa missing value, dijumlahkan kemudian 

dibagi jumlah pertanyaan. 

8. Pascabedah mata kedua wawancara dan pengisian kuesioner dilakukan sesuai 

dengan langkah yang dijelaskan pada nomor 6 dan 7. 
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3.7 Analisis Data 
 

Data yang sudah terkumpul diolah secara komputerisasi untuk mengubah 

data menjadi sebuah informasi. Langkah - langkah dalam pengolahan data antara 

lain : 

1. Editing, yaitu memeriksa kebenaran data yang diperlukan. 
 

2. Coding, yaitu mengubah data berbentuk huruf atau kalimat menjadi data angka 

atau bilangan. 

3. Data entry, yaitu memasukkan data hasil pemeriksaan dan pengukuran yang 

telah dilakukan coding ke dalam program komputer. 

4.  Cleaning, yaitu mengecek kembali untuk melihat kemungkinan adanya 

kesalahan entry, kesalahan coding, atau ketidaklengkapan untuk kemudian 

dilakukan koreksi. 

Analisis deskriptif dilakukan untuk mendiskripsikan karakteristik subjek 

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 usia sampel dipresentasikan dengan rerata, standar deviasi, median, dan 

rentang. Data karakteristik sampel berupa data kategorik seperti jenis kelamin, 

pekerjaan, penghasilan, dan tingkat pendidikan, diberikan coding dan disajikan 

sebagai distribusi frekuensi dan persentase.44,45 
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Analisis statistik dilakukan sesuai dengan jenis masalah penelitian dan 

data yang digunakan. Data numerik dinilai dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk 

untuk menilai normalitas data. Uji kemaknaan untuk membandingkan karakteristik 

dua kelompok penelitian sebelum dan sesudah perlakuan digunakan uji t 

berpasangan jika data berdistribusi normal dan uji Wilcoxon sebagai alternatif jika 

data tidak terdistribusi normal. Adapun kriteria kemaknaan yang digunakan adalah 

nilai p, apabila nilai p < 0,05 maka signifikan atau bermakna secara statistik, 

sebaliknya apabila nilai p ≥ 0,05 maka tidak signifikan atau tidak bermakna secara 

statistik. Data yang diperoleh dicatat dalam formulir khusus kemudian diolah 

melalui program SPSS versi 24.0 for Windows. 44,45 

 
 

3.8 Etik Penelitian 
 

Penelitian ini berpedoman pada 3 prinsip dasar penelitian manusia 

dengan memperhatikan hal-hal yang diantaranya mencakup: 

A. Prinsip menghormati harkat dan martabat manusia (respect for person) 
 

1.  Pemeriksa, subjek peneliti, dan saksi memiliki hak untuk bertanya dan 

berkonsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian secara 

jelas. 

2. Keikutsertaan subjek dalam penelitian dilakukan secara sukarela dan sadar, dan 

sewaktu-waktu dapat mempergunakan haknya untuk menghentikan 

keikutsertaan dalam penelitian tanpa paksaan. 
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B. Prinsip bermanfaat dan tidak merugikan (beneficience and non-maleficience) 
 

Penelitian yang dilakukan akan memberikan manfaat pada subjek berupa 

pemahaman dan pengetahuan terhadap subjek dan keluarga tentang manfaat operasi 

katarak mata kedua pada katarak senilis bilateral dan pengaruhnya terhadap kualitas 

hidup. 

C. Prinsip keadilan (justice) 
 

Perlakuan terhadap subjek pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan cara dan alat terstandar. Pemeriksaan subjek pada penelitian ini 

merupakan tanggung jawab peneliti dengan supervisi dari dokter spesialis mata. 

Pencatatan hasil penelitian akan dijaga kerahasiaannya. 
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Pencarian data sekunder dari rekam 

medis pada subjek prabedah mata 

kedua pada katarak senilis bilateral 

Subjek yang memenuhi kriteria 

inklusidan tidak termasuk kriteria 

Informed consent 

Wawancara dengan kuesioner 

NEI VFQ-25 

Pascabedah mata kedua dan memenuhi 

kriteria inklusi, tidak termasuk kriteria 

eksklusi 

Wawancara dengan kuesioner 

NEI VFQ-25 

Analisis Data dan Uji Statistik 

Kesimpulan 

 
 
 

3.9 Alur Penelitian 
 
 



 

BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

Penelitian ini telah dilakukan pada Oktober 2020 sampai Februari 2021 di 

poliklinik Katarak dan Bedah Refraktif PMN RS Mata Cicendo. Sampel pada 

penelitian ini terdiri dari 36 orang subjek katarak senilis bilateral yang memenuhi 

kriteria inklusi dan tidak termasuk ke dalam kriteria eksklusi. Sampel berkunjung ke 

poliklinik Katarak dan Bedah Refraktif (KBR) pada periode Oktober 2020 sampai 

Februari 2021. 

 
 

4.1 Hasil Penelitian 
 

4.1.1 Karakteristik Demografis dan Klinis Subjek Penelitian 
 

Subjek penelitian memiliki usia rerata 63.67 tahun dengan rentang usia 

antara 40 sampai 80 tahun. Subjek penelitian terdiri dari 23 orang laki-laki (63.9%) 

dan 13 orang perempuan (36.1%). Subjek penelitian memiliki tingkat pendidikan 

sedang sebanyak 33 orang (91.7%) dan tingkat pendidikan tinggi sebanyak 3 orang 

(8.3%). Sebagian besar subjek penelitian termasuk kategori lainnya seperti supir, 

penjahit, ibu rumah tangga, dan tidak bekerja. Sebagian besar subjek penelitian 

memiliki penghasilan di bawah UMR (88.9%), status menikah (80.6%), dan tinggal 

bersama keluarga/ teman/ perawat/ pembantu (100%). Tabel 4.1 menggambarkan 

karakteristik demografi subjek penelitian. 

Sebagian besar subjek penelitian didiagnosis dengan katarak subkapsular 

posterior (72.2%), dengan lateralisasi paling banyak pada mata kiri (69.4%). 

 
 

34 



35 
 

 
 
 
 
 

Sebanyak 7 orang subjek penelitian (19.4%) didiagnosis dengan katarak senilis 

imatur dan tiga orang subjek penelitian (8.3%) didiagnosis dengan katarak senilis 

matur. Sebagian besar subjek penelitian dioperasi dengan teknik operasi 

fakoemulsifikasi (88.9%) dan 4 orang subjek penelitian (11.1%) dioperasi dengan 

teknik SICS. Semua subjek dengan diagnosis katarak senilis matur dilakukan 

operasi dengan menggunakan teknik SICS. 

Tabel 4.1 Karakteristik Demografi Subjek Penelitian 
Variabel n=36 

Usia 
Rerata ± Std 63.67±8.30 
Median 64.00 
Rentang (min-maks) 50.00-82.00 
Jenis Kelamin  
Laki-laki 23(63.9%) 
Perempuan 
Tingkat Pendidikan 

13(36.1%) 

Rendah 0(0.0%) 
Sedang 33(91.7%) 
Tinggi 
Jenis Pekerjaan 

3(8.3%) 

Pegawai 1(2.8%) 
TNI/POLRI 0(0.0%) 
Wiraswasta 6(16.7%) 
Nelayan/Buruh/Petani 11(30.6%) 
Tidak Bekerja 4(11.1%) 
Lainnya 
Penghasilan 

14(38.9%) 

Rendah 32(88.9%) 
Sedang 0(0%) 
Tinggi 4(11.1%) 
Status Pernikahan  
Menikah 29(80.6%) 
Tidak Menikah 0(0.0%) 
Duda/Janda 7(19.4%) 
Tinggal di rumah 
Sebatang Kara 

 
0(0.0%) 

Bersama Keluarga/Teman/Perawat/Pembantu 36(100.0%) 
Keterangan: Data kategorik disajikan dalam jumlah dan persentase sedangkan data numerik disajikan dalam rerata, 
standar deviasi, median, dan rentang. 
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Delapan belas orang (50%) subjek penelitian mempunyai penyakit sistemik, 

yang terdiri dari 11 orang yang menderita hipertensi, Coronary Artery Disease 

(CAD) sebanyak 1 orang, hipertensi dan Diabetes Mellitus Tipe 2 sebanyak 2 orang, 

hipertensi dan asma sebanyak 1 orang, hipertensi dan Chronic Kidney Disease 

(CKD) sebanyak 1 orang, DM dan CKD sebanyak 1 orang, serta hipertensi, Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease (COPD), dan CAD sebanyak 1 orang. 

 
Tabel 4.2 Karakteristik Klinis Subjek Penelitian  

Variabel n=36 
Diagnosis Prabedah  

Katarak Senilis Imatur 7(19.4%) 
Katarak Senilis Matur 3(8.3%) 
Katarak Senilis Subkapsular Posterior 26(72.2%) 
Lateralisasi  
OD 11(30.6%) 
OS 25(69.4%) 
Penyakit Sistemik 
Tidak ada 

 
18(50.0%) 

Hipertensi 16(44.4%) 
Diabetes Mellitus 3(8.3%) 
CKD 2(5.6%) 
CAD 2(5.6%) 
COPD 1(2.8%) 
Asma 1(2.8%) 
Pengobatan Terhadap Penyakit Sistemik  
Ya 18(100%) 
Tidak 0(0%) 
Teknik Operasi  
Fakoemulsifikasi+Implantasi LIO 32(88.9%) 
SICS+Implantasi LIO 4(11.1%) 
Jarak antar operasi (minggu)  
Rerata±Std 7.58±6.451 
Median 6.00 
Rentang (min-maks) 2.00-40.00 
PVA Pra bedah (Logmar)  

Rerata±Std 1.47±0.435 
Median 1.40 
Rentang (min-maks) 1.00-2.20 
BCVA Pasca Bedah (Logmar)  
Rerata±Std 0.07±0.106 
Median 0.00 
Rentang (min-maks) 0.00-0.30 
Keterangan: OD: Oculi Dextra; OS: Oculi Sinistra; CKD: Chronic Kidney Disease; CAD: Coronary 
Artery Disease; COPD: Chronic ObstructivePulmonary Disease; SICS: Small Incision Cataract Surgery; 
PVA: Presenting Visual Acuity; BCVA: Best Corrected Visual Acuity 
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Rerata jarak antara operasi mata pertama dan mata kedua adalah 7.58±6.451 

minggu. Semua subjek penelitian melakukan pengobatan terhadap penyakit 

komorbid. Tatalaksana dan stabilisasi kondisi sistemik dapat menjadi penyebab jarak 

yang lama antara operasi mata pertama dan kedua. Rerata PVA prabedah adalah 

1.47±0.435 Logmar dan rerata BCVA pasca bedah adalah 0.07±0.106 Logmar. 

Tabel 4.2 menggambarkan karakteristik klinis subjek penelitian. 

 

4.1.2 Kualitas Hidup 
 

Pada hasil uji normalitas data skor kuesioner NEI VFQ-25 prabedah dan 

pascabedah didapatkan nilai p<0.05 artinya data tidak terdistribusi normal, 

sehingga uji beda prabedah dan pascabedah dilakukan dengan uji Wilcoxon. Tidak 

terdapat perbedaan yang bermakna kesehatan umum antara prabedah dengan 

pascabedah (p>0.05). Terdapat perbedaan yang bermakna penglihatan umum, 

penurunan nyeri pada mata, penglihatan dekat, penglihatan jauh, fungsi sosial, 

kesehatan mental, penurunan keterbatasan peran, kemandirian, penglihatan warna, 

dan penglihatan. Skor total dan skor composite kuesioner NEI VFQ-25 pasca 

bedah mengalami peningkatan yang signifikan secara statistik. Tabel 4.3 

menunjukkan perbedaan antara skor kuesioner NEI VFQ-25 prabedah dan 

pascabedah. 
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Tabel 4.3 Perbedaan Skor Kuesioner NEI VFQ-25 Prabedah dan Pascabedah 
 

Variabel Prabedah Pascabedah Nilai p 
 n=36 n=36  

Kesehatan Umum 
Rerata ±Std 88.9±12.6 

0.564 
89.6±12.5 

Median 100.0 100.0 
Rentang (min-maks) 75 - 100 75 - 100 
Penglihatan Umum  0.009* 
Rerata ±Std 78.3±13.0 85.6±9.1 
Median 80.0 80.0 
Rentang (min-maks) 60 - 100 80 - 100 
Penurunan Nyeri pada Mata  <0.001* 
Rerata ±Std 81.6±12.8 95.1±7.5  
Median 75.0 100.0  
Rentang (min-maks) 62.5 - 100 75 - 100  
Penglihatan Dekat   <0.001* 
Rerata ±Std 77.1±10.6 94.0±7.9  
Median 75.0 100.0  
Rentang (min-maks) 58.33 - 91.67 75 - 100  
Penglihatan Jauh   <0.001* 
Rerata ±Std 78.7±13.1 94.2±7.7  
Median 75.0 100.0  
Rentang (min-maks) 50 - 100 75 - 100  
Fungsi Sosial   <0.001* 
Rerata ±Std 81.3±14.8 94.8±8.1  
Median 75.0 100.0  
Rentang (min-maks) 62.5 - 100 75 - 100  
Kesehatan Mental   <0.001 
Rerata ±Std 81.1±10.5 93.2±5.9  
Median 81.3 93.8  
Rentang (min-maks) 62.5 - 100 81.25 - 100  
Penurunan Keterbatasan Peran   <0.001* 
Rerata ±Std 79.2±12.7 93.1±9.7  

Median 75.0 100.0  

Rentang (min-maks) 
Kemandirian 

50 - 100 75 - 100  
<0.001* 

Rerata ±Std 81.0±9.0 90.0±10.1  

Median 83.3 91.7  
Rentang (min-maks) 66.67 - 100 66.67 - 100  
Penglihatan Warna   <0.001* 
Rerata ±Std 81.9±15.4 95.8±9.4  
Median 75.0 100.0  
Rentang (min-maks) 50 - 100 75 - 100  
Penglihatan Perifer   <0.001* 
Rerata ±Std 82.6±13.1 94.4±10.5  
Median 75.0 100.0  
Rentang (min-maks) 50 - 100 75 - 100  
Skor Total (Rerata)   0.007* 
Rerata ±Std 81.1±8.0 85.0±4.0  
Median 78.5 86.1  
Rentang (min-maks) 70.0 - 96.9 73.5 – 91.2  
Skor Composite (Rerata)   <0.001* 
Rerata ±Std 80.28±12.5 93.0±8.5  

Median 77.7 87.2  
Rentang (min-maks) 70.0 – 94.5 83.2 – 96.2  

Keterangan : Nilai p diuji dengan uji Wilcoxon. Nilai kemaknaan berdasarkan nilai p<0,05. Tanda* 
menunjukkan nilai p<0,05 artinya signifkan atau bermakna secara statistik 
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4.1 Pengujian Hipotesis 
 

Hipotesis pada penelitian ini adalah kualitas hidup pascabedah katarak mata 

kedua lebih baik dibandingkan prabedah mata kedua pada subjek katarak senilis 

bilateral. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, maka dilakukan uji statistik dengan 

menggunakan uji Wilcoxon. Hasil uji Wilcoxon didapatkan nilai p pada total skor 

dan skor composite < 0.05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka hipotesis 

peneliti diterima. 

 
 

4.2 Pembahasan 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan usia rerata subjek penelitian termasuk ke 

dalam kategori usia produktif di Indonesia. Subjek penelitian memiliki rerata usia 

63,67 tahun dengan keterbatasan fungsi penglihatan namun subjek penelitian masih 

bekerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Bandhu dkk. dimana 

subjek penelitian memiliki rerata usia 62,46 tahun dan masih bekerja. Hal ini 

menunjukkan subjek penelitian memiliki peran penting dalam perekonomian 

keluarga dan memiliki keinginan untuk menghilangkan gangguan penglihatan 

sehingga dapat bekerja dengan optimal. Katarak dapat mengurangi produktifitas baik 

penderita maupun penjaga dalam jangka waktu panjang. Operasi katarak diharapkan 

tidak hanya meningkatkan fungsi penglihatan tetapi juga meningkatkan 

perekonomian.11,47,48 

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 angka harapan hidup 

perempuan lebih panjang dibandingkan laki-laki. Perempuan memiliki risiko lebih 

besar menderita kelainan mata akibat proses penuaan seperti katarak. Pada 
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penelitian ini sebagian besar subjek penelitian berjenis kelamin laki-laki. Hal ini 

sesuai dengan laporan pada World Report on Vision di mana operasi katarak 

dilakukan lebih sedikit pada perempuan dibanding laki-laki di negara dengan 

penghasilan rendah dan sedang seperti di Indonesia. Faktor sosioekonomi dan 

budaya, seperti perempuan memiliki kendala menuju pelayanan kesehatan mata 

akibat tidak memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan keuangan dan kurang 

berpengalaman untuk melakukan perjalanan jauh, menyebabkan operasi katarak 

dilakukan lebih sedikit pada perempuan.16,48,49 

Penelitian Rolnick dkk. menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan tinggi 

mencegah terbentuknya katarak. Hal ini dikarenakan penduduk dengan tingkat 

pendidikan tinggi dapat memilih pelayanan kesehatan yang lebih baik atau memiliki 

upaya pencegahan katarak, seperti pola hidup sehat, diet seimbang, dan tidak 

merokok. Tingkat penghasilan yang rendah menjadi salah satu faktor penghalang 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mata.15,50 Sebagian besar subjek pada 

penelitian ini memiliki tingkat pendidikan sedang, yaitu tamat SD atau SLTP. 

Tingkat pendidikan sedang pada penelitian ini merefleksikan kategori pekerjaan 

terbanyak pada subjek penelitian. Kategori lainnya dalam jenis pekerjaan pada 

subjek penelitian sesuai dengan tingkat penghasilan yang termasuk kategori 

rendah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan total skor dan semua subskala NEI VFQ- 

25 pascabedah mengalami peningkatan yang bermakna secara statistik kecuali pada 

subskala kesehatan umum. Pada penelitian ini kesehatan umum tidak mengalami 

peningkatan yang bermakna pascabedah katarak kedua. Hal ini dapat disebabkan 
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karena 50% subjek penelitian tidak memiliki penyakit komorbid sistemik, sementara 

50% lainnya memiliki penyakit komorbid sistemik yang terkontrol dengan terapi. 

Rerata skor kesehatan umum prabedah diatas nilai 80 yang menunjukkan bahwa 

kondisi kesehatan subjek penelitian baik dan layak untuk dilakukan tindakan 

operasi. 

Berdasarkan petunjuk penggunaan kuesioner NEI VFQ-25, skor composite 

adalah rata-rata skor seluruh subskala dengan melakukan eksklusi subskala 

kesehatan umum. Skor composite ini merupakan rata-rata skor dari pertanyaan 

yang berhubungan dengan fungsi penglihatan, fungsi sosial, kesehatan mental, 

keterbatasan peran, dan kemandirian. Kelebihan kuesioner NEI VFQ-25 adalah tidak 

hanya menilai kesulitan subjek penelitian dalam melakukan pekerjaan yang 

memerlukan fungsi penglihatan tetapi juga dapat menilai pengaruh gangguan 

penglihatan terhadap fungsi sosial, kesehatan mental, keterbatasan peran, dan 

kemandirian.9,37 Peningkatan skor composite pascabedah katarak kedua terjadi pada 

penelitian ini. Hal ini menunjukkan operasi katarak mata kedua tidak hanya 

memperbaiki aktifitas sehari-hari subjek penelitian tetapi juga fungsi sosial dan 

kesehatan mental. 

Tindakan operasi katarak merupakan cara yang efektif dan efisien untuk 

meningkatkan fungsi penglihatan dan kualitas hidup. Tiihonen dkk. melaporkan 

38% subjek penelitian mengalami peningkatan kualitas hidup 12 bulan pascabedah 

katarak mata kedua dengan menggunakan teknik fakoemulsifikasi.17,51 Sebagian 

besar subjek pada penelitian ini dilakukan tindakan operasi katarak dengan teknik 

fakoemulsifikasi. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa subjek dilakukan tindakan 
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operasi katarak dengan teknik SICS atau fakoemulsifikasi sesuai dengan indikasi 

dan pertimbangan klinis masing-masing ahli bedah. Peningkatan kualitas hidup 

pascabedah katarak mata kedua menunjukkan keberhasilan operasi katarak di 

PMN RS Mata Cicendo. 

Penilaian kepuasan subjek dapat memberikan informasi tambahan terhadap 

hasil operasi katarak, sehingga penilaian kepuasan subjek penting dalam evaluasi 

hasil operasi katarak. Tingkat kepuasan dan kualitas hidup subjek terhadap hasil 

operasi katarak mata kedua dipengaruhi oleh tajam penglihatan pascabedah mata 

pertama.11,13 Pada penelitian ini tajam penglihatan prabedah dan pascabedah 

katarak menjadi salah satu kriteria inklusi. Hal ini bertujuan untuk homogenisasi 

subjek penelitian sehingga subjek penelitian diharapkan memiliki ekspektasi dan 

tingkat kepuasan yang sama. 

Penelitian tentang kualitas hidup pascabedah katarak mata kedua telah 

banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk di negara berkembang. Penelitian 

ini merupakan penelitian pertama mengenai kualitas hidup pascabedah katarak 

mata kedua di PMN RS Mata Cicendo. Penelitian ini membandingkan kualitas 

hidup pascabedah mata kedua pada subjek yang sama sehingga diharapkan dapat 

menilai secara subjektif perbedaan yang dirasakan oleh subjek penelitian. 

KuesionerNEI VFQ-25 telah diuji validitas dan reliabilitas sehingga hasil penelitian 

ini benar- benar menilai kualitas hidup pascabedah katarak mata kedua. Penelitian 

ini adalahpenelitian prospektif dan melakukan wawancara langsung kepada subjek 

penelitian sehingga mengurangi kemungkinan bias informasi. Kriteria inklusi dan 

eksklusi mengurangi kemungkinan bias seleksi pada penelitian ini. Jumlah 
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subjek penelitian yang melebihi jumlah minimal sampel menjadi salah satu 

kelebihan penelitian ini. 

Data mengenai penyakit komorbid pada penelitian ini didapatkan dari 

anamnesis dan catatan rekam medis, sehingga tidak dapat menyingkirkan apakah 

subjek penelitian tidak memiliki komorbid. Kontrol terhadap variabel perancu pada 

penelitian ini tidak dilakukan. Hasil penelitian ini masih dapat dipengaruhi oleh 

variabel perancu yaitu usia, jenis kelamin, penghasilan, dan tingkat pendidikan. 

Pada penelitian ini tidak terdapat subjek yang dilakukan tindakan operasi dengan 

teknik ECCE. Hasil penelitian tidak mewakili penderita katarak yang dilakukan 

tindakan dengan teknik ECCE. 



 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Simpulan 
 

Kualitas hidup pascabedah katarak mata kedua lebih baik dibandingkan 

prabedah mata kedua pada pasien katarak senilis bilateral. 

 
 

5.2 Saran 
 

Penelitian selanjutnya sebaiknya mengumpulkan data penyakit komorbid 

tidak hanya melalui anamnesis dan data rekam medis tetapi juga melalui 

pemeriksaan laboratorium. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan kontrol 

terhadap variabel perancu. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan jangka 

waktu pascabedah lebih lama untuk melihat dampak jangka panjang operasi katarak 

terhadap kualitas hidup. 
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Bandung, tanggal ...................................., pukul, ..................................... 
Yang menyatakan (subjek/wali penelitian), 

 

(.............................................................) 
Tanda tangan dan Nama Jelas 
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INFORMASI PENELITIAN 

Perbedaan Kualitas Hidup Prabedah Dan Pascabedah Mata Kedua 
Pada Katarak Senilis Bilateral 

Saya dr. Madona Debora, berasal dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas 
Padjadjaran, sedang melakukan penelitian untuk memenuhi salah satu syarat ujian Guna memperoleh gelar Dokter Spesialis Program 
Pendidikan Dokter Spesialis 1 Bagian Kajian Utama Ilmu Kesehatan Mata, mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, 
keikutsertaan Anda dalam penelitian ini bersifat sukarela, jadi Anda dapat memutuskan untuk berpartisipasi atau sebaliknya. 

Tujuan Penelitian: 
 

Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan kualitas hidup antara prabedah dan pascabedah mata kedua pada katarak senilis bilateral. 
 

 
Mengapa Subjek terpilih: 

Anda terpilih sebagai subjek dalam penelitian ini karena subjek telah dilakukan operasi katarak pada mata pertama dan memenuhi kriteria 
inklusi namun tidak termasuk kriteria eksklusi. 

 

 
Tata Cara/Prosedur: 
Bila anda bersedia terlibat dalam penelitian ini, maka anda akan mendapatkan wawancara oleh 1 orang pewawancara. 

 
Risiko dan ketidaknyamanan: 
Tindakan pemeriksaan yang akan dilakukan mungkin dapat menimbulkan sedikit ketidaknyamanan, seperti meluangkan waktu untuk 
diwawancara selama sepuluh menit. 

 
Manfaat (langsung untuk subjek dan umum): 
Manfaat langsung yang anda dapatkan adalah subjek dapat mengetahui apakah terjadi peningkatan kualitas hidup pascabedah mata kedua. 
Secara umum penelitian dapat dijadikan bahan sumber infromasi dan advokasi mengenai manfaat operasi katarak mata kedua dalam 
meningkatkan kualitas hidup. 

 
Prosedur alternatif: 

Tidak ada prosedur alternatif 
 

 
Kerahasiaan data: 
Catatan medik Anda adalah rahasia dan hanya boleh diketahui dan diakses oleh pihak peneliti dan komite etik penelitian. Nama dan 
informasi pribadi tentang Anda tidak akan digunakan dalam laporan penelitian maupun publikasi. Kerahasiaan informasi anda akan 
dilindungi menggunakan kode khusus. 

 
Perkiraan jumlah subjek yang akan diikut sertakan: 
Penelitian ini akan melibatkan 30 subjek dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. 

Kesukarelaan: 
Keikutsertaan Anda dalam penelitian ini bersifat sukarela disertai tanggung jawab sampai selesainya penelitian ini. Anda bebas menolak 
ikut dalam penelitian ini. Bila Anda telah memutuskan untuk ikut serta, anda diharapkan mengikuti semua prosedur yang telahditetapkan. 
Bila Anda memutuskan untuk tidak ikut serta, Anda tetap akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan di RS Mata 
Cicendo Bandung. 

 

Periode Keikutsertaan Subjek: 
Oktober 2020 – Februari 2021. Anda akan mengikuti wawancara selama kurang lebih 15 menit pada pukul 10.00-17.00 WIB. 

 
Subjek dapat dikeluarkan/mengundurkan diri dari penelitian: 
Anda dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu dari penelitian ini tanpa menyebabkan berubahnya kualitas pelayanan rumah sakit yang 
anda terima. Namun, bila Anda tidak mengikuti dan memenuhi prosedur yang diberikan oleh peneliti, atau bila terdapat hal yang 
menyebabkan drop out, keikutsertaan Anda dalam penelitian ini akan berakhir. 

 
Kemungkinan timbulnya pembiayaan dari perusahaan asuransi kesehatan atau peneliti: 
Segala pembiayaan yang timbul dari penelitian ini serta apabila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan akan menjadi tanggung jawab 
peneliti. 
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Insentif dan kompensasi: 
Tidak ada insentif dan kompensasi atas partisipasi anda dalam penelitian ini. 

 

Pertanyaan: 
Jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini, dapat menghubungi dr. Madona Debora, Fakultas Kedokteran Universitas 
Padjadjaran No.Handphone 085263572497. 
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LAMPIRAN 3. KUESIONER WAWANCARA 
 
 

DATA DEMOGRAFI 
 

Nama : 
 

Alamat : 
 

Tanggal Lahir : 
 

Jenis Lelamin : pria/ wanita 

Status Pernikahan : 

Pendidikan terakhir : 
 

Pekerjaan : 
 

Pendapatan per bulan : 
 

Tinggal Di Rumah : sebatang kara atau bersama keluarga/ teman/ perawat/ 
 

pembantu 
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LAMPIRAN 4. KUESIONER NEI-VFQ 25 
 

KUESIONER NEI-VFQ- 25 
 

BAGIAN 1 - KONDISI KESEHATAN UMUM DAN KONDISI PENGLIHATAN 

 
 

1. Secara umum, menurut Anda kesehatan Anda secara keseluruhan: (Lingkari Satu) 

Sangat baik ........................ 1 

Baik sekali .......................... 2 

Baik ................................... 3 

Cukup ................................ 4 

Buruk ................................. 5 

2. Saat ini, apakah menurut Anda kondisi penglihatan kedua mata Anda (dengan kaca mata 

maupun lensa kotak bila Anda menggunakannya) termasuk sangat baik, baik, cukup, 

buruk, sangat buruk atau apakah Anda mengalami kebutaan total? (Lingkari Satu) 

Sangat baik ....................... 1 

Baik ................................... 2 

Cukup ................................ 3 

Buruk ................................. 4 

Sangat buruk ...................... 5 

Buta total ........................... 6 

3. Seberapa sering Anda khawatir mengenai kondisi penglihatan Anda? (Lingkari Satu) 

Tidak pernah ...................... 1 

Jarang ................................ 2 

Kadang-kadang ................. 3 

Sering ................................ 4 

Sepanjang waktu ............... 5 
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4. Seberapa besar Anda merasakan sakit atau ketidaknyamanan di daerah mata dan sekitar 

mata Anda (seperti rasa terbakar, gatal, atau nyeri)? Apakah menurut Andarasa itu: 

(Lingkari Satu) 

Tidak ada ........................... 1 

Ringan ............................... 2 

Sedang .............................. 3 

Parah, atau ........................ 4 

Sangat parah? .................... 5 

 
 
 

BAGIAN 2 - KESULITAN DALAM MELAKUKAN AKTIVITAS HARIAN 

 
 

Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah tentang tingkat kesulitan (bila ada) dalam 

melakukan aktivitas harian tertentu dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak bila 

Anda menggunakannya 

 
5. Seberapa besar kesulitan yang Anda rasakan ketika membaca koran dengan huruf 

berukuran standar? Apakah Anda merasa (Lingkari Satu) 

Tidak ada kesulitan sama sekali ................................................... 1 

Sedikit kesulitan ........................................................................... 2 

Agak kesulitan ............................................................................. 3 

Sangat kesulitan .......................................................................... 4 

Berhenti melakukan ini karena kondisi penglihatan ...................... 5 

Berhenti melakukan ini karena alasan lain atau tidak tertarik ........ 6 

 
 

6. Seberapa besar kesulitan yang Anda rasakan ketika Anda melakukan pekerjaan atau 

hobi yang membutuhkan kemampuan untuk mengamati benda dalam jarak dekat seperti 

memasak, menjahit, memperbaiki benda-benda di sekitar rumah, ataumenggunakan 

alat-alat pertukangan. Apakah Anda merasa: (Lingkari satu) 

Tidak ada kesulitan sama sekali ................................................... 1 

Sedikit kesulitan ........................................................................... 2 

Agak kesulitan ............................................................................. 3 

Sangat kesulitan .......................................................................... 4 

Berhenti melakukan ini karena kondisi penglihatan ................. 5 
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Berhenti melakukan ini karena alasan lain atau tidak tertarik ... 6 

 
 

7. Karena kondisi penglihatan Anda, seberapa besar kesulitan yang Anda rasakan dalam 

mencari/menemukan sesuatu di rak yang penuh sesak? (Lingkari satu) 

Tidak ada kesulitan sama sekali .................................................... 1 

Sedikit kesulitan ........................................................................... 2 

Agak kesulitan ............................................................................. 3 

Sangat kesulitan ............................................................................ 4 

Berhenti melakukan ini karena kondisi penglihatan ........................ 5 

Berhenti melakukan ini karena alasan lain atau tidak tertarik ......... 6 

8. Seberapa besar kesulitan yang Anda rasakan ketika membaca rambu lalu lintas atau 

plang nama toko? (Lingkari Satu) 

Tidak ada kesulitan sama sekali ................................................... 1 

Sedikit kesulitan ........................................................................... 2 

Agak kesulitan ............................................................................. 3 

Sangat kesulitan .......................................................................... 4 

Berhenti melakukan ini karena kondisi penglihatan .................. 5 

Berhenti melakukan ini karena alasan lain atau tidak tertarik ......... 6 

9. Karena kondisi penglihatan Anda, seberapa besar kesulitan yang Anda rasakan ketika 

berjalan menuruni tangga atau trotoar saat kondisi cahaya redup atau pada malam 

hari? (Lingkari satu) 

Tidak ada kesulitan sama sekali ................................................... 1 

Sedikit kesulitan ............................................................................ 2 

Agak kesulitan ............................................................................... 3 

Sangat kesulitan ............................................................................ 4 

Berhenti melakukan ini karena kondisi penglihatan ...................... 5 

Berhenti melakukan ini karena alasan lain atau tidak tertarik ........ 6 

 
 

10. Karena kondisi penglihatan Anda, seberapa besar kesulitan yang Anda rasakan dalam 

mengenali benda-benda di tepi jalan saat Anda berjalan melintasinya ? (Lingkari Satu) 

Tidak ada kesulitan sama sekali ................................................... 1 

Sedikit kesulitan ............................................................................ 2 
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Agak kesulitan ............................................................................. 3 

Sangat kesulitan ........................................................................... 4 

Berhenti melakukan ini karena kondisi penglihatan ..................... 5 

Berhenti melakukan ini karena alasan lain atau tidak tertarik ........ 6 

11. Karena kondisi penglihatan Anda, seberapa besar kesulitan yang Anda rasakan dalam 

melihat reaksi orang terhadap perkataan yang Anda lontarkan? (Lingkari Satu) 

Tidak ada kesulitan sama sekali ................................................... 1 

Sedikit kesulitan ......................................................................... 2 

Agak kesulitan ............................................................................ 3 

Sangat kesulitan .......................................................................... 4 

Berhenti melakukan ini karena kondisi penglihatan .................... 5 

Berhenti melakukan ini karena alasan lain atau tidak tertarik ....... 6 

12. Karena kondisi penglihatan Anda, seberapa besar kesulitan yang Anda rasakan dalam 

memilih dan memadukan pakaian yang Anda kenakan? (Lingkari Satu) 

Tidak ada kesulitan sama sekali .................................................. 1 

Sedikit kesulitan ........................................................................ 2 

Agak kesulitan ........................................................................... 3 

Sangat kesulitan ......................................................................... 4 

Berhenti melakukan ini karena kondisi penglihatan ................... 5 

Berhenti melakukan ini karena alasan lain atau tidak tertarik ....... 6 

13. Karena kondisi penglihatan Anda, seberapa besar kesulitan yang Anda rasakan saat 

mengunjungi orang lain baik di rumah mereka, di pesta atau di restoran? (Lingkari Satu) 

Tidak ada kesulitan sama sekali ................................................... 1 

Sedikit kesulitan ........................................................................... 2 

Agak kesulitan ............................................................................. 3 

Sangat kesulitan .......................................................................... 4 

Berhenti melakukan ini karena kondisi penglihatan .................. 5 

Berhenti melakukan ini karena alasan lain atau tidak tertarik ......... 6 
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14. Karena kondisi penglihatan Anda, seberapa besar kesulitan yang Anda rasakan ketika 

bepergian keluar rumah untuk menonton bioskop, pertunjukan atau pertandingan 

olahraga? (Lingkari Satu) 

Tidak ada kesulitan sama sekali ................................................. 1 

Sedikit kesulitan .......................................................................... 2 

Agak kesulitan ............................................................................. 3 

Sangat kesulitan .......................................................................... 4 

Berhenti melakukan ini karena kondisi penglihatan .................... 5 

Berhenti melakukan ini karena alasan lain atau tidak tertarik ...... 6 

 
 

15. Apakah Anda saat ini aktif mengendarai kendaraan, setidaknya sekali-kali? (Tandai 

Satu) 

Ya ...................... 1 Lanjut ke no 15c 

Tidak ................. 2 

15a. Bila Anda menjawab TIDAK: Apakah Anda tidak pernah mengendarai sepeda 

motor atau sepeda, atau berhenti mengendarai sepeda motor atau sepeda? 

(Lingkari Satu) 

Tidak pernah ........ 1 Lanjut ke bagian 3, no 17 

Berhenti ............... 2 

 
 

15b. Bila Anda saat ini telah BERHENTI MENGENDARAI KENDARAAN: Apakah 

penyebab utamanya karena kondisi penglihatan, karena alasan lain, atau karena 

gabungan kedua alasan tersebut (kondisi penglihatan dan alasan lain)? (Lingkari 

Satu) 

Terutama karena kondisi penglihatan 1 Lanjut ke bag 3, no 17 

Terutama karena alasan lain 2 Lanjut ke bag 3, no 17 

Karena kondisi penglihatan dan alasan lain 3 Lanjut ke bag 3, no 17 

 
15c. Bila Anda saat ini AKTIF MENGENDARAI KENDARAAN: Seberapa besar 

kesulitan yang Anda rasakan saat mengendarai sepeda motor atau sepeda pada 

siang hari di tempat yang tidak asing? Apakah Anda merasa: (Lingkari Satu) 

Tidak ada kesulitan sama sekali ............................................... 1 

Sedikit kesulitan ....................................................................... 2 
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Agak kesulitan .......................................................................... 3 

Sangat kesulitan ........................................................................ 4 

 
 

16. Seberapa besar kesulitan yang Anda rasakan saat mengendarai sepeda motor atau 

sepeda pada malam hari? Apakah Anda merasa: (Lingkari Satu) 

Tidak ada kesulitan sama sekali ................................................. 1 

Sedikit kesulitan ............................................................................ 2 

Agak kesulitan .......................................................................... 3 

Sangat kesulitan ........................................................................ 4 

Berhenti melakukan ini karena kondisi penglihatan .................. 5 

Berhenti melakukan ini karena alasan lain atau tidak tertarik ...... 6 

 
 

16A. Seberapa besar kesulitan yang Anda rasakan ketika mengendarai sepeda motor atau 

sepeda pada kondisi sulit seperti saat cuaca buruk, jam sibuk, di jalan bebas hambatan, 

atau kondisi jalan macet ? Apakah Anda merasa: (Lingkari Satu) 

Tidak ada kesulitan sama sekali ................................................. 1 

Sedikit kesulitan ............................................................................ 2 

Agak kesulitan .......................................................................... 3 

Sangat kesulitan ........................................................................ 4 

Berhenti melakukan ini karena kondisi penglihatan .................. 5 

Berhenti melakukan ini karena alasan lain atau tidak tertarik ...... 6 
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BAGIAN 3: TANGGAPAN TERHADAP MASALAH PENGLIHATAN 

Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah tentang bagaimana hal-hal yang Anda lakukan 

dipengaruhi oleh kondisi penglihatan Anda. Untuk setiap pertanyaan, lingkari salah satu 

pilihan untuk menunjukkan apakah pernyataan tersebut tepat untuk Anda sepanjang waktu, 

hampir selalu, kadang-kadang, jarang, atau tidak pernah. 

(Lingkari salah satu untuk tiap baris) 

KATEGORI: Sepanjang 

waktu 

Hampir 

selalu 

Kadang- 

kadang 

Jarang  Tidak 

pernah 

17. Apakah pencapaian/ 

prestasi yang Anda raih 

kurang daripada yang 

Anda harapkan karena 

kondisi penglihatan 

Anda? 

1 2 3 4 5 

18. Apakah Anda memiliki 1 2 3 4 5 

keterbatasan waktu saat 

bekerja atau melakukan 

aktivitas lain karena 

kondisi penglihatan 

Anda? 

19. Seberapa besar rasa sakit 

atau ketidaknyamanan di 

mata atau daerah sekitar 

mata, seperti sensasi 

terbakar, gatal , atau 

nyeri, mencegah Anda 

melakukan apa yang 

Anda inginkan? Apakah 

Anda rasa: 

1 2 3 4 5 
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Untuk setiap pertanyaan, lingkari salah satu pilihan untuk menunjukkan apakah pernyataan 

tersebut selalu benar, hampir selalu benar, hampir selalu salah, atau selalu salah untuk Anda 

atau Anda tidak yakin. (Lingkari salah satu untuk tiap baris) 

 
KATEGORI: Selalu Hampir Tidak Hampir Selalu 

 benar selalu yakin selalu salah 

 
20. Saya tinggal di rumah hampir 

 
1 

benar 

2 

 
3 

salah 

4 

 
5 

sepanjang waktu karena kondisi 

penglihatan saya. 

21. Saya seringkali merasa frustrasi 1 2 3 4 5 

karena kondisi penglihatan 

saya. 

22. Saya memiliki daya kontrol 

terbatas terhadap apa yang saya 

lalukan karena kondisi 

penglihatan saya. 

23. Karena kondisi penglihatan 

saya,       saya memiliki 

ketergantungan yang besar 

terhadap apa yang orangkatakan 

kepada saya 

1 2 3 4 5 

 
 
 

1 2 3 4 5 

 

24. Saya    membutuhkan    banyak         1 2 

pertolongan dari orang lain 

karena kondisi penglihatan 

saya. 

25. Saya khawatir akan melakukan         1 2 

sesuatu yang bisa 

mempermalukan saya atauorang 

lain karena kondisi penglihatan 

saya. 

3 4 5 

3 4 5 
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LAMPIRAN 5. MANUAL SCORING KUESIONER NEI-VFQ 25 
 
 

Item Numbers Change original response 

category: 

To recoded value 

of: 

1,3,4,15c 1 100 

 2 75 

 3 50 

 4 25 

 5 0 

2 1 100 

 2 80 

 3 60 

 4 40 

 5 20 

 6 0 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16a 1 100 

 2 75 

 3 50 

 4 25 

 5 0 

 6 * 

17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 1 0 

 2 25 

 3 50 

 4 75 

 5 100 
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LAMPIRAN 6. SUBSKALA KUESIONER NEI-VFQ 25 
 
 

Subskala Jumlah item Items to be averaged 

Kesehatan Umum 1 1 

Penglihatan Umum 1 2 

Penurunan Nyeri pada Mata 2 4,19 

Penglihatan Dekat 3 5,6,7 

Penglihatan Jauh 3 8,9,14 

Pengaruh Spesifik Penglihatan terhadap:   

Fungsi Sosial 2 11,13 

Kesehatan Mental 4 3,21,22,25 

Penurunan Keterbatasan Peran 2 17,18 

Kemandirian 3 20,23,24 

Berkendara 3 15c,16,16a 

Penglihatan warna 1 12 

Penglihatan perifer 1 10 
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LAMPIRAN 7. DATA KARAKTERISTIK DEMOGRAFIS 
 

No Usia 
(tahun) 

Jenis 
kelamin 

Status 
Pernikahan Pendidikan Pekerjaan Tingkat 

penghasilan 
Hidup 
sendiri 

1 50 L Menikah S1 PNS Tinggi Tidak 

2 69 L Menikah SLTP Tidak bekerja Rendah Tidak 

3 56 P Menikah SD IRT Rendah Tidak 

4 61 L Menikah SD Buruh lepas Rendah Tidak 
5 71 P Janda SD IRT Rendah Tidak 

6 62 L Menikah SLTP Wirawasta Rendah Tidak 

7 72 P Janda SD IRT Rendah Tidak 

8 73 L Duda SD Buruh lepas Rendah Tidak 
9 68 L Menikah SLTP Tidak bekerja Rendah Tidak 

10 82 L Menikah SLTA Pensiunan PNS Rendah Tidak 

11 68 P Menikah SLTP IRT Rendah Tidak 

12 55 L Menikah SD Buruh lepas Rendah Tidak 

13 57 L Menikah SD Buruh lepas Rendah Tidak 

14 55 P Menikah SLTA IRT Rendah Tidak 

15 64 L Menikah SLTP Wiraswasta Rendah Tidak 

16 66 L Menikah SD Buruh lepas Rendah Tidak 

17 54 P Menikah SD IRT Rendah Tidak 

18 64 P Menikah S1 Pensiunan PNS Tinggi Tidak 

19 58 L Menikah SD Buruh lepas Tinggi Tidak 

20 79 L Menikah SD Tidak bekerja Rendah Tidak 

21 60 P Menikah S1 Pensiunan PNS Tinggi Tidak 

22 68 L Menikah SD Penjahit Rendah Tidak 

23 63 P Menikah SD IRT Rendah Tidak 

24 68 L Menikah SD Tidak bekerja Rendah Tidak 

25 60 L Menikah SD Buruh lepas Rendah Tidak 
26 65 L Duda SD Buruh lepas Rendah Tidak 

27 65 P Menikah SLTA IRT Rendah Tidak 

28 74 L Duda SD Petani Rendah Tidak 
29 57 P Menikah SLTP IRT Rendah Tidak 

30 55 L Menikah SLTP Pedagang Rendah Tidak 

31 74 L Menikah SD Buruh lepas Rendah Tidak 

32 40 L Menikah SLTA Buruh lepas Rendah Tidak 

33 63 L Menikah SD Wirawasta Rendah Tidak 

34 63 L Menikah SD Sopir Rendah Tidak 

35 68 P Janda SD IRT Rendah Tidak 

36 65 P Janda SD IRT Rendah Tidak 
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LAMPIRAN 8. DATA KARAKTERISTIK KLINIS 
 

 
No 

 
Diagnosis 

 
Lateralisasi 

Visus 

Pre Op 

(Logmar) 

Visus 

Post Op 

(Logmar) 

 
Teknik 

Jarak antar 

operasi 

(minggu) 

 
Komorbid 

 
Terapi 

1 KSKP OS 1.80 0.20 Fako 5 DM, CKD + 

2 KSKP OS 1.30 0.10 Fako 6 -  

3 KSKP OD 1.80 0.20 SICE 9 HT + 

4 KSKP OD 1.00 0.00 Fako 12 -  

5 KSKP OS 1.00 0.10 Fako 7 -  

6 KSKP OS 1.10 0.00 Fako 11 HT + 

7 KSKP OS 1.00 0.00 Fako 5 HT + 

8 KSM OS 2.20 0.30 SICE 9 HT + 

9 KSKP OS 1.00 0.00 Fako 5 -  

10 KSI OS 1.80 0.10 Fako 18 CAD + 

11 KSKP OS 1.80 0.30 Fako 7 -  

12 KSKP OD 1.50 0.00 Fako 6 DM, HT + 

13 KSKP OS 1.00 0.00 Fako 7 -  

14 KSI OS 1.00 0.00 Fako 4 -  

15 KSKP OD 1.10 0.00 Fako 6 -  

16 KSKP OS 1.00 0.10 Fako 10 HT + 

17 KSKP OS 2.00 0.00 Fako 5 HT + 

18 KSKP OS 1.00 0.00 Fako 6 -  

19 KSI OS 1.00 0.00 Fako 5 -  

20 KSKP OS 1.50 0.20 Fako 7 HT + 

21 KSKP OD 1.80 0.00 Fako 2 -  

22 KSKP OD 1.80 0.00 Fako 16 HT, CKD + 

23 KSI OS 1.80 0.20 Fako 6 HT + 

24 KSI OS 1.00 0.00 Fako 6 -  

25 KSKP OS 1.00 0.00 Fako 4 -  

26 KSKP OD 1.30 0.00 Fako 40 HT, COPD, CAD + 

27 KSI OS 2.00 0.00 Fako 5 HT, Asma + 

28 KSKP OS 2.00 0.30 Fako 6 HT + 

29 KSKP OS 2.00 0.00 Fako 6 HT, DM + 

30 KSKP OD 1.50 0.00 Fako 4 -  

31 KSKP OD 1.80 0.00 SICE 5 HT + 

32 KSM OS 2.20 0.10 SICE 6 -  

33 KSI OS 1.30 0.30 Fako 4 -  

34 KSKP OD 1.30 0.00 Fako 4 -  

35 KSM OD 2.20 0.10 Fako 5 HT + 

36 KSKP OS 1.00 0.00 Fako 4 -  
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LAMPIRAN 9. DATA KUALITAS HIDUP PRABEDAH 
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LAMPIRAN 10. DATA KUALITAS HIDUP PASCABEDAH 
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LAMPIRAN 11 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama lengkap : Madona Debora 

NIP / NPM 131221170003 
 
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 19 Februari 1986 

 
Alamat dan No.Telp : Jl. Kapten A. Khatib RT 12 No.71 Kel. Pematang Sulur Kec. 

 
Telanai Pura Kota Jambi. (0741) 65229 

Nama Orang Tua : Drs. Mangasarudin Siregar, M.Si 

Evi Risona 
 
Nama Suami : Dedi Iskandar, S.Kom (alm) 

Nama Anak : Sheza Alesha 

Afiyah Silmi 
 
 
Pendidikan Formal 

 
1. SD Islam Al-Falah Jambi (1991-1996) 

 
2. SMP Negeri 1 Kendari (1997-2000) 

 
3. SMA Negeri 1 Palembang (2001-2003) 

 
4. Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, 

Padang (2003-2007) 

5. Program Studi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang 

(2007-2009) 

6. Program Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran 

Universitas Padjadjaran/ RS Mata Cicendo, Bandung (2017- 2021) 
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Riwayat Pekerjaan 
 
1. Dokter Umum di RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi (2010 - 2017) 

 
2. Staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Jambi, Kota Jambi (2010 - 2017) 

 
3. Dokter Umum di RS Islam Arafah, Kota Jambi (2011 - 2013) 

 
4. Dokter Umum di RS Bratanata, Kota Jambi (2011 - 2012) 

 
 
Pengalaman Penelitian 

 
1. Perbandingan kadar malondialdehid plasma mencit yang disuplementasi kombinasi 

vitamin C dan E dengan paparan sinar ultraviolet. (2007) 

2. Perbandingan tajam penglihatan dan komplikasi pasca operasi antara vitrektomi 

pars plana segera dan tertunda pada subjek dengan perdarahan vitreus akibat 

retinopatidiabetik proliferatif. (2019) 

3. Perbedaan kualitas hidup prabedah dan pascabedah katarak mata kedua pada 

katarak senilis bilateral. (2021) 

 
 
Pengalaman Organisasi 

 
1. Anggota luar biasa Hippocrates Emergency Team Fakultas Kedokteran Universitas 

Andalas 2004 - sekarang. 

2. Anggota divisi fungsional BEM KM Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 2005 
 

- 2006. 
 

3. Anggota Center for Indonesian Medical Students Activities (CIMSA) Fakultas 

Kedokteran Universitas Andalas 2008 - 2009. 

4. Anggota IDI Kota Jambi, 2009 - 2017. 
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Seminar/ Kongres/ Pertemua Ilmiah Nasional/ Internasional 

 
1. 2021 Peserta seminar SNEC Global Ophthalmology Rounds Webinar. 

 
2. 2021 Peserta seminar 1 Hour with the maestro by Virna Dwi Oktariana, MD, 

PhD.Indonesian made glaucoma drainage device: an online course. 

3. 2021 Peserta seminar 1 Hour with The Maestro by Professor Takayuki 

Akahoshi(Japan): “Quality and Efficiency in Cataract Surgery”. 

4. 2021 Peserta Virtual Cicendo International Ophthalmology Meeting (C- 

IOM).2020 Peserta PERDAMI Virtual Scientific Meeting. 

5. 2019 Peserta The 5th INASCRS Biennial Meeting. 
 
6. 2019 Panitia 1st Cicendo International Ophthalmology Meeting (CIOM), Bandung. 

7. 2018 Peserta 6th Indonesian Ocular Infection and Immunology Society (INOIIS) in 

conjunction with INARVOS, Palembang. 


