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KARAKTERISTIK KLINIS PASIEN TRAUMA PALPEBRA  

DISERTAI TRAUMA ORBITA DI PUSAT MATA NASIONAL  

RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

 
Muhammad Maulana, Shanti F. Boesoirie 

Departemen Ilmu Kesehatan Mata 

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 
 

ABSTRACT 

Background : The eye represents only 0.27% of the total body surface area and 4% of 

the facial area, but it is the third most common organ affected by trauma after hands and 

feet. The mechanism could be caused by several causes mechanism of injury.  

Objective : To describe the demoghraphic data, clinical characteristic findings of 

palpebra trauma associated with orbital trauma in National Eye Center Cicendo Eye 

Hospital 

Methods :This is a descriptive observational study with patients diagnosed as Palpebra 

trauma associated with orbital trauma during periode of 1 January 2016 to 31 December 

2020 at Cicendo Eye Hospital. Demographics data, mechanism of injury, other 

associated anatomy involvement, surgery options were evaluated.  

Results :The study comprised 172 patients, with age range from 1 to 90  year old. Most of 

them were males (79.6%). The main mechanism of injury was traffic accident prominently 

in motorcycle (35.1%). Inferior palpebra most affected organ in 41.2% cases and rupture 

canaliculi (54%) was found as most associated organ involved. The functional visual 

failure was found in 10  patients with open globe injury.  

Conclusion : Palpebra trauma with associated orbita trauma is common in male and 

affects all ages. They are mainly affecting the inferior palpebra and most cases caused by 

traffic road mechanism of injury. Canaliculy rupture was found as most organ affected.  

 

Keywords : trauma, palpebra, orbita 
 

 

PENDAHULUAN 

     Organ mata hanya mewakili 

0,27% dari total luas permukaan 

tubuh dan 4% dari area wajah, 

namun merupakan organ ketiga yang 

paling sering mengalami trauma 

setelah trauma pada daerah 

ekstremitas atas dan bawah. Trauma 

pada orbita dan periorbita dapat 

terjadi hanya pada mata saja atau 

disertai trauma organ penting 

lainnya. Dilaporkan sekitar 16% dari 

pasien dengan major trauma pada 

bagian tubuh lainnya juga 

mengalami trauma pada daerah mata  

 

 

atau orbita, 55% pasien dengan 

trauma wajah mengalami trauma 

pada daerah orbita. Trauma, derajat 

keparahan serta kerusakan pada 

daerah okular yang terjadi sangat erat 

kaitannya dengan mekanisme dan 

penyebab trauma yang 

mendasarinya.
1-3

 

     Mekanisme trauma secara garis 

besar diklasifikasikan akibat trauma 

tumpul dan tajam. Trauma dapat 

menimbulkan gejala ringan, seperti 

ekimosis periorbital, hingga yang 

paling berat yaitu hilangnya 

penglihatan akibat open globe injury.  
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Trauma tumpul sering menyebabkan 

fraktur orbita, studi sebelumnya 

melaporkan angka trauma okular 

yang disertai fraktur tulang orbita 

sekitar 26 hingga 40%. Alem dkk 

melaporkan, trauma pada daerah 

okular sekitar 47% pasien 

mengalami trauma berat seperti 

closed dan open globe injury, 

sehingga diharapkan pemeriksaan 

dan evaluasi secara menyeluruh pada 

pasien dengan trauma daerah orbita 

sangat diperlukan untuk evaluasi 

apakah terdapat trauma terkait okular 

lain.
1,3-5

 

     Studi literatur mengenai trauma 

palpebra yang melibatkan trauma 

orbita tergolong sedikit, mesipun 

trauma palpebra merupakan trauma 

yang paling sering ditemukan pada 

trauma mata dan tidak jarang 

melibatkan organ orbita lain. Data di 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo (PMN RS Cicendo) 

sebelumnya terdapat trauma pada 

palpebra atau trauma pada okular, 

namun data terbaru khusus trauma 

palpebra dengan keterlibatan trauma 

orbita lain belum pernah dipaparkan.  

     Tujuan dari penelitian 

observasional ini adalah untuk 

memaparkan karakteristik pasien 

dengan trauma palpebra yang disertai 

dengan keterlibatan trauma orbita di 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo pada kurun waktu 

Januari 2016 hingga Desember 2020.  

 

SUBJEK DAN METODE 

     Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif observasional 

yang menggunakan data sekunder 

rekam medis pasien dengan diagnosis 

trauma palpebra yang disertai dengan 

trauma orbita selama periode 1 

Januari 2016 hingga 31 Desember 

2020 di PMN RS Mata Cicendo. 

Kriteria inklusi pada penelitian ini 

adalah pasien yang didiagnosis 

dengan trauma palpebra yang disertai 

keterlibatan trauma orbita  di PMN 

RS Mata Cicendo. Trauma orbita 

pada penelitian ini meliputi trauma 

pada tulang orbita, kanalikuli, 

adneksa okular dan intraokular. 

Trauma hanya pada palpebra saja 

tidak diikutsertakan pada penelitian 

ini. 

     Data yang diambil adalah data 

demografi dan profil pasien yang 

terdiri dari usia, jenis kelamin, 

lateralitas mata yang terkena, jarak 

waktu dilakukannya tindakan dari 

onset trauma terjadi, serta status 

pasien rujukan atau kunjungan 

pertama. Identifikasi lain meliputi 

mekanisme trauma, struktur organ 

palpebra yang terkena, dan trauma 

orbita lain yang menyertainya. 

Penatalaksaan pasien juga dilihat 

pada penelitian ini. 

     Hasil akhir juga di evaluasi pada 

penelitian ini yaitu komplikasi dan 

juga fungsi visual mata apakah dapat 

terselamatkan atau tidak. Pengolahan 

data yang didapat menggunakan 

perangkat lunak Microsoft Excel 

2016, kemudian dipaparkan secara 

dan ditampilkan secara deskriptif. 

 

HASIL 

     Jumlah pasien yang memenuhi 

kriteria inklusi pada penilitian ini 

sebanyak 172 orang. Tabel 1 

menunjukkan karakteristik pasien 

yang mengalami trauma palpebra 

yang disertai trauma orbita terkait di 

PMN RS Mata Cicendo lebih banyak 

berjenis kelamin laki- laki sebanyak 

137 pasien (79,6%) dibanding 
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perempuan 35 pasien (20,4%) 

 
Tabel 1. Karakteristik Pasien dengan 

Trauma Palpebra disertai 

Trauma Orbita 

Karakteristik Jumlah Pasien%    

(N=172) 

 Jenis Kelamin  

  Laki-laki 137 (79,6%) 

  Perempuan 35 (20,4%) 

Usia  

  Anak-anak (<18 th) 49 (28,4%) 

  Dewasa (19-60 th) 103 (59,8%) 

  Lansia (>60 th) 20 (11,6%) 

  Median  32 

Lateralitas  

  Mata kanan 80 (46,5%) 

  Mata kiri 92 (53,4%) 

Onset Kedatangan  

Dalam 24 jam  

  1 jam 13 (7,5%) 

  6 jam 99 (57,5%) 

  12 jam 33 (19,1%) 

Lebih dari 24 jam  

  1 hari 17 (9,8%) 

   2 hari 10 (5,8%) 

Status kedatangan   

  Rujukan 89 (51,7%) 

     Kunjungan   

pertama  

83 (48,2%) 

 

dengan median 32 dan rentang usia 

1 - 92 tahun, terbanyak pada 

kelompok usia Dewasa 103 pasien 

(59,8%) diikuti kelompok usia 

Anak- anak tahun 49  pasien 

(28,4%),  dan  lansia  20 pasien 

(11,6%). Pasien trauma pada 

penelitian ini paling banyak datang 

berkunjung ke Instalasi Gawat 

Darurat PMN RS Mata Cicendo 

pada kurun waktu kurang dari 6 jam 

yaitu 99 pasien (57,5%) dimana 13 

pasien (7,5%) datang dalam kurun 

waktu kurang dari 1 jam. Tiga puluh 

tiga orang pasien (19,1%) datang 

dalam kurun waktu kurang dari 12 

jam. Sementara 6 orang (3,4%) 

datang dalam   waktu 12-24 jam. 

Adapun pasien yang datang dalam 

waktu lebih dari 24 jam yaitu 

setelah 1 hari sebanyak 11 pasien 

(6,3%) diikuti 4 pasien (2,3%) pada 

2 dan 3 hari setelah kejadian, dan 

paling lama pasien berkunjung 

setelah 4 dan 5 hari yaitu masing-

masing 1 pasien (0,5%). Trauma 

yang melibatkan mata kanan 

sebanyak 80 pasien (46,5%) 

sedangkan 92 pasien (53,4 %) 

mengenai mata kiri, tidak ada 

trauma yang mengenai kedua mata 

pada penelitian ini. 

 
Tabel 2. Etiologi Trauma Pasien   

Trauma Palpebra disertai 

Trauma Orbita 

Etiologi Jumlah Pasien%    

(N=172) 

Kecelakaan lalu 

lintas 

 

  Motor 60 (35,1%) 

  Mobil 6 (3,4%) 

  Pejalan kaki 4 (2,3%) 

Kecelakaan 

kerja 

 

  Jatuh 3 (1,7%) 

     Benda tajam 32 (18,6%) 

Kecelakaan 

rumah tangga 

 

  Jatuh 13 (7,6%) 

  Benda tajam 29 (15,7%) 

  Benda tumpul 12 (7,2%) 

Olahraga 3 (1,7%) 

Terkait Hewan 2 (1,1%) 

Perkelahian 8 (4,68%) 

 

     Pasien yang berkunjung terbagi 

atas status kedatangan rujukan dan 

atau langsung ke PMN RS Mata 

Cicendo. Sebanyak 89 pasien 

(51,7%) merupakan pasien rujukan 

yang sebelumnya sudah dilakukan 

penanganan awal sebelum pasien 

dirujuk dan 83 pasien (48,2%) 

merupakan pasien yang melakukan 
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kunjungan pertama ke PMN RS 

Mata Cicendo. 

     Pasien trauma pada penelitian ini 

disebabkan beberapa etiologi trauma 

yang dijelaskan pada tabel 2, 

mekanisme yang paling banyak 

diakibatkan kecelakaan lalu lintas 

dengan pengguna sepeda motor 

menempati urutan teratas penyebab 

trauma yaitu sebanyak 60 pasien 

(35,01%), Etiologi lain pada 

kecelakaan lalu lintas yaitu 

kecelakaan mobil 6 pasien (3,4%) 

dan pasien yang tertabrak saat 

sedang menyebrang atau terseret 

kendaraan lain saat sedang berjalan 

kaki sebanyak 4 pasien (2,3%). 

Indetifikasi dari pasien yang 

mengalami kecelakaan lalu lintas, 

terdapat sebanyak 35 pasien 

(20,3%) tidak menggunakan alat 

pelindung terkait penggunaan 

kendaraan bermotor, sebagai contoh 

tidak menggunakan helm saat 

sedang bekendara, serta 2 orang 

tercatat mengendarai kendaraan 

dibawah pengaruh alkohol. 

 
Tabel 3. Lokasi palpebra yang 

mengalami trauma  

Palpebra    Jumlah  

Pasien% 

   (N=172) 

Superior 55 (31,9%) 

Inferior 71 (41,2%) 

   Superior dan Inferior 46 (26,7%) 

   Keterlibatan margo 88 (51,1%) 

 

     Penyebab kedua terbanyak 

trauma pada penelitian ini adalah 

trauma terkait kecelakaan kerja, 

dengan presentase 18,6% sebanyak 

32 pasien terkena benda atau objek 

selama bekerja seperti ujung besi, 
ujung pipa paralon, kayu dan juga 

paku 1 orang tertimpa mobil dan 

Tercatat 2 pasien terjatuh selama 

bekerja (1,17%). 

 
Tabel 4. Karakteristik klinis Trauma 

Orbita terkait 

Organ    Jumlah 

Pasien%    

(N=172) 

Tulang Orbita  

  Fraktur 26 (15,1%) 

Sistem lakrimal  

  Ruptur kanalikuli 

  Herniasi kelenjar 

  lakrimal 

93 (54%) 

1 (0,05%) 

Kornea  

  Abrasi  44 (25,5%) 

  Laserasi 2 (0,1%) 

Konjungtiva  

     Perdarahan 13 (7,5%) 

     Laserasi   18 (10,4%) 

Otot rektus  

     Laserasi 1 (0,05%) 

     Entrapment 1 (0,05%) 

Iris  

   Traumatik 13 (7,5%) 

   Iridodialisa 1 (0,05%) 

Bilik Mata Depan  

   Hifema 12 (6,9%) 

Lensa  

   Subluksasi 1 (0,05%) 

   Drop lensa 1 (0,05%) 

   Katarak Traumatika 1 (0,05%) 

Sklera  

   Laserasi 4 (2,3%) 

Choroid  

   Prolaps 1 (0,05%) 

Nervus Optikus  

   Traumatic Optic 

Neuropathy 

8 (4,6%) 

Vitreous  

   Perdarahan 5 (2,9%) 

Retina  

   Commutio 8 (4,6%) 

Open globe injury 16 (9,3%) 

Closed globe injury 2 (0,1%) 

 

     Penyebab lain yang banyak 

ditemukan adalah pasien dengan 

riwayat trauma terkait benda tajam 

di rumah yaitu 29 pasien (15,7%), 

terkena ujung besi, gunting, dan 
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mekanisme trauma di rumah paling 

banyak ditemukan pada pasien 

dengan riwayat terkena ujung 

gantungan baju. 

     Penyebab lain trauma di rumah 

adalah terjatuh sebanyak 13 pasien 

(7,6%) dan terkena benda tumpul 

seperti ujung meja sebanyak 12 

pasien (7,2%). Penyebab trauma 

terkait orbita lain yang ditemukan 

pada penelitian ini tercatat 8 orang 

pasien mengalami trauma 

perkelahian (4,68%). Trauma olah 

raga ditemukan pada subjek 

penelitian ini, terdapat 2 orang 

riwayat jatuh dari sepeda dan 1 

orang terkena alat gym. Trauma 

terkait hewan peliharaan, yaitu 

masing-masing 1 orang digigit dan 

dicakar. 

 
Tabel 5. Penatalaksanaan pasien 

trauma palpebra disertai 

trauma orbita 

Tatalaksana Jumlah 

Pasien  % 

(N=172) 

Penjahitan Palpebra 132 (76,7%) 

Perbaikan kanalikuli 88 (51,1%) 

ORIF 6 (3,4%) 

Penjahitan Korneosklera 2 (1,1%) 

Penjahitan Kornea 4 (2,3%) 

Penjahitan Sklera 6 (3,4%) 

Penjahitan Konjungtiva 5 (2,9%) 

Perbaikan Iridodialisa 1 (0,5%) 

Ekstraksi Lensa 1 (0,5%) 

Washout Bilik Mata 

Depan 

2 (1,1%) 

 

Pars Plana Vitrectmoy 2 (1,1%) 

Perawatan 2 (1,1%) 

Eviserasi 4 (2,3%) 

Enukleasi  6 (3,4%) 

Rujuk 5 (2,9%) 

Menolak tindakan 12 (6,9%) 

ORIF= Open reduction and internal 

fixation 

     Organ palpebra yang paling 

banyak terkena adalah palpebra 

inferior sebanyak 71 pasien (41,2%). 

Superior 55 pasien (31,9%) dan  

kedua bagian baik superior maupun 

inferior sebanyak 46 pasien (26,7%) 

dengan keterlibatan margo sebanyak 

88 pasien (51,1%). Trauma orbita 

lain terkait yang paling banyak 

diidentifikasi pada penelitian ini 

adalah keterlibatan trauma kanalikuli 

pada trauma palpebra yaitu sebanyak 

93 pasien (54%) diikuti trauma pada 

bagian anterior mata yaitu abrasi 

kornea sebanyak 44 pasien (25,5%) 

dan juga terdapat 17 pasien dengan 

fraktur orbita sebanyak 26 pasien 

(15,1%).  

     Sistem lakrimal lain selain 

kanalikuli terdapat 1 pasien (0,05%) 

dengan herniasi kelenjar lakrimal. 

Trauma orbita lain terkait pada 

bagian  anterior yang terkena pada 

penelitian ini adalah laserasi (10,4%) 

dan perdarahan (7,5%) Konjungtiva, 

laserasi kornea (0,1%), laserasi dan 

entrapment otot rektus, hifema 

(6,9%), traumatik iris (7,5%), 

iridodialisa (0,05%) serta trauma 

pada lensa, seperti subluksasi, drop 

lensa, dan katarak traumatika 

masing-masing (0,05%) 

     Trauma terkait palpebra yang 

mengenai segmen posterior pada 

penelitian ini seperti laserasi Sklera 

(2,3%) Prolaps Choroid (0,05%) 

komusio retina (4,6%), traumatik 

optik neuropati (4,6%) dan 

perdarahan vitreous (2,9%). Open 

globe injury dilaporkan sebanyak 16 

pasien (9,3%) dan Close globe 

injury (0,1%). Trauma terkait lain 

yang ditemukan pada subjek 

penelitian ini adalah laserasi wajah 

sebanyak 53 pasien, fraktur tulang 

idung 5 pasien.  

     Tatalaksana pada subjek 

penelitian ini meliputi organ terkait 
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yang terkena seperti penjahitan 

palpebra (76,7%), perbaikan 

kanalikuli (51,1%), pemasangan 

ORIF (3,4%), terdapat 12 pasien 

(6,9%) tidak dilakukan karena 

melakukan penolakan beberapa 

alasan seperti tidak ada biaya dan 

tidak ingin dilakukan tindakan. 

Lima orang pasien di rujuk untuk 

perbaikan keadaan umum (2,9%. 

Pasien yang dilakukan tindakan, 

dilaporkan 20 pasien (4,51%) yang 

mengalami komplikasi. Sepuluh 

orang pasien tidak terselamatkan 

fungsi visual akibat dilakukan 

eviserasi 4 pasien (2,3%) dan 

enukleasi 6 pasien (3,4%) 

 

DISKUSI 
     Trauma palpebra merupakan 

trauma yang sering disertai dengan 

trauma mata lainnya seperti abrasi 

kornea, gangguan sistem lakrimal, 

open globe injury, hingga fraktur 

orbita. Trauma orbita lain yang 

sifatnya membutuhkan tatalaksana 

cepat sering ditemukan pada kasus 

trauma palpebra, pemeriksaan 

secara menyeluruh penting 

dilakukan untuk menyingkirkan 

keadaan lain.
2,6,7

 

     Data demografik pada penelitian 

ini menunjukkan bahwa trauma 

palpebra di PMN RS Mata Cicendo 

banyak terjadi pada laki-laki 

(79,6%) serta paling banyak 

mengalami trauma di kelompok usia 

dewasa (59,8%) hal ini sejalan 

dengan penelitian Chen, dkk yang 

menyatakan bahwa trauma terkait 

okular umumnya dewasa dengan 

rerata usia 33,05 dan mayoritas laki-

laki sebanyak 90%. Diikuti dengan 

pasien rentang usia anak-anak  

(28,4%) dan paling sedikit pada 

kelompok usia lansia yaitu 11,6%. 

Rentang usia pada penelitian ini dari 

1 hingga 90 tahun dengan median 

32 menunjukkan trauma terkait 

orbita dapat terjadi pada semua usia. 

Studi dari Alem, dkk menunjukkan 

hal lain dengan trauma okular 

mengenai usia anak-anak dengan 

rentang usia 0 sampai 16 tahun. 

Trauma terkait palpebra dikaitkan 

dengan aktifitas laki-laki lebih 

banyak di luar ruangan.
1,5,9,10

 

     Mekanisme terjadinya trauma 

palpebra disertai orbita yang paling 

banyak menyebabkan trauma pada 

penelitian ini adalah trauma 

kecelakaan lalu lintas yang 

menempati urutan tertinggi 

penyebab trauma (35,01%) dengan 

sekitar 20,3% pasien tidak 

menggunakan helm, penyebab lain 

diikuti kecelakaan kerja (18,6%) 

dan kecelakaan di rumah dengan 

penyebab benda tajam (15,7%) 

Mekanisme ini selaras dengan 

trauma paling banyak pada 

penelitian Park dkk, dengan 

kecelakaan lalu lintas pengguna 

motor menjadi penyebab utama 

trauma, diikuti pejalan kaki dan 

kecelakaan mobil, setelah itu 

kecelakaan yang berhubungan 

dengan pekerjaan. Kecelakaan 

rumah tangga juga banyak 

ditemukan akibat trauma yang 

dikemukakan oleh Ross dkk 

melaporkan bahwa trauma terkait 

gantungan baju, pisau, cedera terkait 

besi, dan terkena kuku merupakan 

etiologi paling sering ditemukan 

pada mekanisme trauma di rumah. 

Variasi etiologi trauma terkait 

palpebra dan orbita berbeda-beda 

pada setiap studi, tergantung latar 

belakang, sosioekonomi, lingkungan 

serta lokasi dimana studi tersebut 

dilakukan. 
8,9,12
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     Pasien trauma palpebra dan 

orbita lain ke PMN RS Mata 

Cicendo merupakan pasien rujukan 

sebanyak 51,7% baik dari rumah 

sakit maupun klinik. Hal ini dapat 

menunjukkan keterbatasan dan 

tingkat kesulitan dalam 

penatalaksaan pasien di bidang 

trauma palebra dan trauma okular 

dan terkait keterbatasan sumber 

daya manusia dan fasilitas 

kesehatan dalam menangani kasus 

trauma pada mata. 

     Palpebra inferior merupakan 

struktur yang paling banyak terlibat 

pada penelitian ini dengan 

presentase kasus trauma palpebra 

inferior adalah 41,2%, diikuti 

trauma pada palpebra superior 

31,9%, kedua bagian palpebra 

26,7% dengan keterlibatan margo 

51,1%. Temuan ini tidak sejalan 

dengan studi dari Hatton dkk yang 

melaporkan struktur yang sering 

terlibat adalah palpebra superior 

56,4%, inferior 18,2%, dan 

keduanya 25,5% namun angka yang 

hampir sama yaitu keterlibatan 

margo 40%, hal ini dikatakan 

bergantung pada mekanisme dari 

trauma yang mendasari.
12,13

 

     Trauma palpebra pada umumnya 

disertai trauma lain terkait dengan 

mekanisme trauma yang mendasari, 

ruptur kanalikuli ditemukan paling 

banyak ditemukan yakni sebanyak 

54%. Sejalan dengan penelitian Guo 

dkk melaporkan trauma palpebra 

paling banyak disertai dengan 

trauma kanalikuli. Trauma penyerta 

lainnya adalah fraktur orbita, trauma 

pada permukaan okular, intraokular, 

serta laserrasi pada wajah, Beberapa 

pasien dapat memiliki satu atau 

lebih trauma penyerta pada waktu 

yang sama, pemeriksaan secara 

menyeluruh dibutuhkan pada pasien 

dengan trauma palpebra untuk 

evaluasi kemungkinan trauma organ 

orbit lainnya.  Trauma terkait selain 

kanalikuli pada penelitian ini yaitu 

adanya trauma pada segmen anterior 

seperti abrasi kornea, hifema, 

subluksasi lensa, dan iridodialisa, 

dan segmen posterior seperti 

perdarahan vitreous, commutio 

retina, dan traumatic optic 

neuropathy. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang di lakukan Justin 

dkk dan Terill dkk yang 

menjelaskan mengenai keterkaitan 

organ lain pada trauma orbita yang 

erat kaitannya dengan mekanisme 

dari trauma yang mendasari.
11,14-17

 

     Kunjungan pasien kerumah sakit 

pada penelitian ini paling banyak 

dalam kurun waktu kurang dari 6 

jam setelah terjadinya trauma, yaitu 

sebesar (57,5%) pasien, diikuti 

rentang waktu 12 jam paska trauma 

(19,1%) dan kurang dari 1 jam 

(7,5%). Penatalaksanaan bedah 

sebaiknya segera dilakukan 

terutama jika terdapat laserasi 

kanalikuli yang membutuhkan 

perbaikan dalam kurun waktu 

kurang dari 48 jam, serta untuk 

mencegah komplikasi lain seperti 

infeksi pada kasus open globe 

injury. 
11,16,17

 

     Sebanyak 76,7% pasien pada 

studi ini mendapatkan penanganan 

tindakan operatif penjahitan laserasi 

palpebra dan 51,1% pasien 

menjalani perbaikan kanalikuli. 

Sementara 6,9% pasien menolak 

untuk dilakukan tindakan dan 2,9% 

pasien di rujuk untuk perbaikan 

kondisi umum. Beberapa alasan 

seperti harus mendapatkan 

penanganan awal, perbaikan kondisi 

umun, dan tidak ada biaya menjadi 
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latar belakang pasien tidak 

dilakukan penatalaksanaan. 

Penanganan perbaikan trauma 

palpebra dengan trauma orbita 

terkait di PMN RS Mata Cicendo 

dinilai baik dari pasien yang 

dilakukan tindakan, sebesar 4,51% 

kasus mengalami komplikasi. 

Penelitian ini menunjukkan dari 

seluruh trauma yang terjadi, 

sebanyak 10 mata kehilangan fungsi 

visual paling banyak merupakan 

pasien dengan diagnosis open globe 

injury yang dilakukan eviserasi dan 

enukleasi. 

     Keterbatasan pada penelitian ini 

adalah tidak ditemukannya kode 

ICD 10 yang tepat untuk pemilihan 

diagnosis dari trauma palpebra 

terkait dengan organ orbita lain, 

sehingga bisa menjadi kurangnya 

data yang terkumpul pada kriteria 

inkulsi penelitian ini. Dengan 

demikian, diperlukan penelitian 

lebih lanjut untuk mendapatkan data 

yang lebih optimal sehingga bisa 

memberikan gambaran secara akurat 

terkait trauma palpebra disertai 

keterlibatan trauma orbita lain di 

PMN RS Mata Cicendo.  

 

SIMPULAN 

     Trauma palpebra disertai dengan 

trauma lain terkait orbita di PMN 

RS Mata Cicendo didominasi oleh 

laki-laki dan dapat mengenai 

seluruh rentang usia. Palpebra 

inferior merupakan struktur yang 

paling banyak terlibat dan disertai 

keterlibatan margo. Trauma yang 

disebabkan kecelakaan lalu lintas 

sepeda motor menjadi mekanisme 

paling banyak ditemukan dan 

hampir seluruh kasus tidak 

menggunakan alat pelindung 

berkendara. Onset pasien paling 

banyak datang berobat adalah 

kurang dari 6 jam. Trauma terkait 

lain, yang paling banyak ditemukan 

adalah laserasi kanalikuli dan 

terdapat 9 mata yang tidak dapat 

diselamatkan terkait open globe 

injury  
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