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ABSTRAK 
Latar belakang : Effective lens position (ELP) adalah parameter pengukuran 
kekuatan lensa intraokular (LIO) yang paling sulit diprediksi pre operasi. Perbedaan 
struktur anatomi seperti kedalaman bilik mata depan dan ketebalan iris pada 
populasi ras yang berbeda dapat mengakibatkan variasi ELP. Parameter lain seperti 
panjang aksial bola mata dan keratometri telah dapat diukur dengan akurat pre 
operasi menggunakan alat biometri optikal namun tidak demikian dengan ELP. 
Parameter yang dapat disesuaikan jika parameter lain sudah dapat diukur dengan 
akurat adalah konstanta melalui proses optimalisasi.  
Tujuan : Menilai perbedaan akurasi pengukuran kekuatan LIO iris-claw afakia 
retropupil antara konstanta pabrikan dengan konstanta optimalisasi. 
Metode : Penelitian observasional analitik dengan desain potong lintang 
menggunakan data rekam medis pada pasien ras Melayu di unit Katarak dan Bedah 
Refraktif Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo dari bulan Januari 2017-
Juni 2020.  
Hasil : Berdasarkan penghitungan data rekam medis dari 37 mata dengan 
IOLMaster 500 diperoleh nilai konstanta optimalisasi 117.7. Persentase mata 
dengan prediksi eror (PE) ±0.5D meningkat dari 40.5% menjadi 67.5% dan PE 
±1.0D meningkat dari 70.2% menjadi 86.4% dengan menggunakan konstanta 
optimalisasi. Hasil uji one sample t test menunjukkan terdapat perbedaan signifikan 
antara rerata PE konstanta pabrikan (0.52±0.672) dengan nilai 0 (p=0.0001) namun 
tidak terdapat perbedaan signifikan antara rerata PE konstanta optimalisasi (-
0.007±0.627) dengan nilai 0 (p=0.944).  
Simpulan : Konstanta optimalisasi lebih akurat memprediksi hasil refraksi pasca 
implantasi LIO iris-claw retropupil dibandingkan konstanta pabrikan. 
 
Kata kunci : iris-claw, retropupil, konstanta, optimalisasi 

PENDAHULUAN 
     Penggunaan LIO iris-claw 
retropupil untuk koreksi afakia tanpa 
sokongan kapsul adekuat diharapkan 
memberikan hasil refraksi pasca 
operasi yang akurat. Penelitian-
penelitian sebelumnya menunjukkan 
akurasi LIO Artisan iris-claw 
retropupil afakia 61-80% dalam 

rentang SE ±1.0 D dengan konstanta 
116.7-117.5.1–4 Penelitian 
observasional hasil implantasi LIO 
iris-claw retropupil di Pusat Mata 
Nasional RS Mata Cicendo 
menunjukkan akurasi pengukuran 
kekuatan LIO iris-claw retopupil di 
Pusat Mata Nasional RS Mata 
Cicendo lebih rendah dari penelitian-
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penelitian sebelumnya di tempat lain. 
Berdasarkan penelitian observasional 
tersebut, 51.85% mata memiliki 
selisih sferis objektif dengan target 
pre operasi > ±1.0 D. Sebesar 92.86% 
dari mata dengan selisih > ± 1.0 D 
memiliki hasil lebih hyperopia dari 
target pre operasi.5 Kondisi ini 
menimbulkan ketidaknyamanan pada 
pasien.  
     Faktor yang mempengaruhi 
akurasi pengukuran LIO adalah 
panjang aksial bola mata, keratometri, 
effective lens position (ELP), dan 
konstanta.6–8 Konstanta LIO pada 
dasarnya adalah spesifik tergantung 
desain LIO dan ELP yang selanjutnya 
dapat berpengaruh pada hasil refraksi 
pasca operasi.9 Effective lens position 
adalah faktor yang paling sulit 
diprediksi pre operasi. Seiring 
perkembangan alat ukur biometri 
faktor-faktor lain seperti panjang 
aksial dan keratometri dapat diukur 
dengan akurat namun ELP tidak 
demikian.10 Apabila semua parameter 
yang mempengaruhi akurasi 
pengukuran LIO telah diukur dengan 
baik namun didapatkan akurasi yang 
rendah, faktor yang dapat dirubah 
adalah konstanta.  
     Populasi yang berbeda memiliki 
struktur bola mata berbeda. 
Perbedaan ini akan berpengaruh pada 
ELP dan konstanta LIO.11,12 
Implantasi LIO iris-claw retropupil di 
Pusat Mata Nasional RS Mata 
Cicendo selama ini menggunakan 
konstanta pabrikan yang didapatkan 
dari populasi Kaukasian. Nilai 
konstanta idealnya disesuaikan 
kembali berdasarkan hasil refraksi 
pasca operasi pada populasi tertentu 
melalui proses optimalisasi, agar 
akurasi hasil operasi semakin 
tinggi.13,14 Penelitian ini bertujuan 

membandingkan akurasi pengukuran 
kekuatan LIO iris-claw afakia 
retropupil antara konstanta pabrikan 
dengan konstanta optimalisasi. 

METODE 
     Penelitian observasional analitik 
dengan desain potong lintang 
menggunakan data rekam medis pada 
pasien ras Melayu di unit Katarak dan 
Bedah Refraktif Pusat Mata Nasional 
Rumah Sakit Mata Cicendo dari bulan 
Januari 2017-Juni 2020.  
Kriteria inklusi pada penelitian ini 
adalah rekam medis pasien afakia 
yang dilakukan implantasi LIO iris-
claw retropupil di unit Katarak dan 
Bedah Refraksi, berusia di atas 18 
tahun, pengukuran biometri 
menggunakan IOLMaster 500, 
formula LIO SRK/T, Pengukuran 
refraksi subjektif dilakukan minimal 
4 minggu pasca implantasi LIO iris-
claw retropupil, ras Melayu, 
implantasi LIO iris-claw retropupil 
dilakukan oleh dua orang staf 
konsultan unit Katarak dan Bedah 
Refraktif Pusat Mata Nasional Rumah 
Sakit Mata Cicendo yang telah 
tersertifikasi sebagai instruktur LIO 
iris-claw. 
     Kriteria eksklusi pada penelitian 
ini adalah patologi okular dan kondisi 
komorbid yang menyebabkan Best 
Corrected Visual Acuity (BCVA) 
pasca operasi < 0.5 Snellen chart, 
data rekam medis tidak lengkap, 
pasien dengan astigmatisma pre 
operasi  > -2.00 D, panjang aksial bola 
mata < 22 mm dan > 30 mm. 
     Lensa intraokular yang digunakan 
adalah Artisan aphakia model 205 
(Ophtec BV, Groeningen, The 
Netherlands). Konstanta pabrikan 
adalah konstanta yang 
direkomendasikan oleh Ophtec B.V 
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untuk implantasi LIO Artisan 
Aphakia retropupil menggunakan 
formula SRK/T dengan biometri 
optikal  yaitu 116.9. Konstanta 
optimalisasi adalah konstanta yang 
dihitung ulang melalui proses 
optimalisasi berdasarkan data 
panjang aksial pre operasi, 
keratometri pre operasi, kekuatan 
LIO yang diimplantasi, dan hasil 
refraksi stabil pasca operasi 
menggunakan tahap-tahap yang 
dituliskan dalam pedoman manual 
IOLMaster yaitu 117.7. 
     Hasil dinyatakan dalam prediksi 
eror (PE) dan eror absolut (EA). 
Prediksi eror adalah selisih antara 
target refraksi pre operasi dengan SE 
subjektif pasca operasi. Nilai PE 
negatif menunjukkan hasil myopia 
sedangkan nilai positif menunjukkan 
hasil hiperopia. Eror absolut adalah 
besaran nilai absolut PE tanpa 
mempertimbangkan nilai positif atau 
negatif. 
     Cara implantasi LIO Artisan 
retropupil untuk koreksi afakia 
dilakukan dengan teknik insisi  tunnel 
sklero-kornea. Lebar insisi utama 
sekitar 5.5-6 mm. Luka insisi ditutup 
dengan 1 jahitan.  
     Analisis perbandingan rerata PE 
dan eror absolut antara kelompok 
konstanta pabrikan dan konstanta 
optimalisasi menggunakan uji t 
berpasangan jika data berdistribusi 
normal dan uji Wilcoxon jika data 
tidak berdistribusi normal. 
Perbandingan rerata PE dan rerata 
eror absolut dengan nilai 0 sebagai 
nilai standar menggunakan uji one 
sample t-test. Adapun kriteria 
kemaknaan yang digunakan adalah 
nilai p, apabila p≤0,05 signifikan atau  
bermakna secara statistika, dan 
p>0,05 tidak signifikan atau tidak 

bermakna secara statistik.  Data yang 
diperoleh diolah melalui program 
SPSS versi 24.0 for Windows. 
 
HASIL 
     Pengambilan data dilakukan pada 
bulan Februari 2021 – Maret 2021. 
Data rekam medis berasal dari bulan 
Januari 2017- Juni 2020. Terdapat total 
157 mata dengan implantasi LIO iris 
claw di Pusat Mata Nasional Rumah 
Sakit Mata Cicendo. Fiksasi retropupil 
dilakukan pada 133 mata. Implantasi 
LIO iris-claw retropupil dengan 
pengukuran biometri menggunakan 
IOLMaster 500 dilakukan pada 107 
mata. Data rekam medis yang 
memenuhi kriteria inklusi sebanyak 54 
mata dan tidak memenuhi kriteria 
eksklusi sebanyak 17 mata sehingga 
penelitian ini menggunakan 37 data 
mata pasien. 
          Tabel 4.1 menjelaskan 
gambaran karakteristik subjek 
penelitian. Rerata usia pasien adalah 
52.03±15.06 tahun. Pasien paling 
muda berusia 18 tahun dengan 
subluksasi lensa et causa suspek 
sindroma marfan sedangkan pasien 
paling tua berusia 79 tahun dengan 
afakia pasca operasi katarak. Sebesar 
91.9% pasien penelitian ini adalah 
pasien laki-laki. Sebesar 59.4% mata 
dengan status lensa afakia, 27.1% 
pseudofakia, dan 13.5% fakik.  
     Prosedur implantasi primer 
dilakukan pada 5 (13.5%) mata. Pada 
implantasi primer, terdapat 4 (10.8%) 
mata dengan subluksasi lensa. Tiga 
dari 4 mata dengan subluksasi lensa 
disebabkan oleh suspek sindroma 
marfan, satu disebabkan trauma. Pada 
implantasi primer, terdapat 1 (2.7%) 
mata dengan drop nukleus akibat  
trauma. Prosedur implantasi sekunder 
disebabkan afakia pasca komplikasi 
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operasi katarak pada 9 (24.3%) mata, 
desentrasi LIO pada 10 (27.1%) mata, 
dan drop LIO pada 13 (35.1%) mata.  

Tabel 4.1 Karakteristik Subjek Penelitian 
Variabel N=37 

Usia  
     Rerata±SD 52.03±15.06 
     Rentang  18.00-79.00 
Jenis Kelamin  
     Laki-laki 34(91.9%) 
     Perempuan 3(8.1%) 
Δ K Pre Operasi (dioptri)  
     Rerata±SD -1.02±0.54 
     Rentang  -0.06 – (-2.00) 
Panjang Aksial Bola Mata (mm)  
    Rerata±SD 24.70±1.60 
    Rentang  22.38-28.23 
Status Lensa Pre operasi  
     Afakia 22(59.4%) 
     Pseudofakia 10(27.1%) 
     Fakik   5(13.5%) 
Indikasi Implantasi   
     Prosedur Primer 5(13.5%) 
         Subluksasi lensa     4(10.8%) 
         Drop nukleus     1(2.7%) 
     Prosedur Sekunder 32(86.5%) 
          Drop LIO     13(35.1%) 
          Desentrasi LIO     10(27.1%) 
          Afakia pasca komplikasi operasi katarak      9(24.3%) 
Status Vitreous  
      Vitreous 21(56.76%) 
       Pasca pars plana vitrektomi (aquos humor) 16(43.24%) 
Keterangan : Untuk data kategorik disajikan dengan jumlah/frekuensi dan persentase 
sedangkan data numerik disajikan dengan rerata, median, standar deviasi dan rentang. 
SD   : standar deviasi 
LIO : lensa intra okular 
 

    Proses optimalisasi dilakukan 
dengan menghitung ulang konstanta 
berdasarkan 37 data. Optimalisasi 
dihitung berdasarkan hasil refraksi 
pasca operasi, panjang aksial bola 
mata, keratometri pre operasi, dan 
kekuatan LIO yang diimplantasikan. 
Setelah dilakukan optimalisasi 
dengan biometri IOLMaster 500 
didapatkan nilai konstanta 117.7.    
     Grafik 4.1 menunjukkan 
persentase prediksi eror dengan 

konstanta pabrikan dan konstanta 
optimalisasi. Dari grafik terlihat 
bahwa hasil PE dengan menggunakan 
konstanta pabrikan cenderung 
hyperopia yaitu terdapat 27% mata 
dengan PE > +1.00 D. Prediksi eror 
>+1.00 D turun menjadi 5.4% dengan 
menggunakan konstanta optimalisasi. 
     Dengan menggunakan konstanta 
pabrikan terdapat 8.1% mata dengan 
PE 0.00-(-0.50)D dan 32.4% mata 
dengan PE 0.00 – (+0.50) D sehingga 
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terdapat total 40.5% mata dalam 
rentang PE ±0.50 D. Dengan 
menggunakan konstanta optimalisasi 
terdapat 27% mata dengan PE 0.00 – 
(-0.50)D dan 40.5% mata dengan PE 
0.00 – (+0.50)D sehingga terdapat 
total 67.6% mata dengan PE ±0.50 
D.Total persentase mata dengan PE 
±0.50 D meningkat dari 40.5% 
dengan konstanta pabrikan menjadi 
67.5% dengan konstanta optimalisasi.  
     Dengan menggunakan konstanta 
pabrikan terdapat 5.4% mata dengan 
PE >-0.50 –(-1.00) D, 8.1% mata 
dengan PE 0.00-(-0.50)D, 32.4% 
mata dengan PE 0.00 – (+0.50) D, dan  

24.3% mata dengan PE >+0.50 – 
(+1.00)D sehingga total terdapat 
70.2% mata dalam rentang PE ±1.0 D. 
Dengan menggunakan konstanta 
optimalisasi terdapat 8.1% mata 
dengan PE >-0.50 –(-1.00) D, 27.0% 
mata dengan PE 0.00-(-0.50)D, 
40.5% mata dengan PE 0.00 – (+0.50) 
D, dan 10.8% mata dengan PE >+0.50 
– (+1.00)D sehingga total terdapat 
86.4% mata dalam rentang PE ±1.0 D. 
Total mata dengan PE ± 1.0 D 
meningkat dari 70.2% menjadi 86.4% 
dengan menggunakan konstanta 
optimalisasi.  
 

 

 
Grafik 4.1 Persentase Prediksi Eror Konstanta Pabrikan dan Konstanta Optimalisasi

 
     Penghitungan ulang prediksi eror 
dengan data rekam medis pasien yang 
sama menggunakan konstanta 
optimalisasi didapatkan hasil seperti 
pada Tabel 4.2. Analisis data ordinal 
variabel prediksi eror diuji 
menggunakan uji statistik Wilcoxon  

 
dan diperoleh nilai P<0.05. Terdapat 
perbedaan proporsi yang signifikan 
secara statistik antara variabel 
prediksi eror pada kelompok 
konstanta pabrikan dan konstanta 
optimalisasi. 

 
 
Tabel 4.2 Perbandingan Proporsi Prediksi Eror Konstanta Pabrikan dengan 
Konstanta Optimalisasi 

Variabel 

Kelompok 

Nilai P Konstanta Pabrikan  
N (%) 

Konstanta Optimalisasi  
N (%) 

N=37 N=37 
Prediksi Eror  (Dioptri)   0.0001** 
> -1.00 1(2.7%) 3(8.1%)  
> 0.50 – (-1.00) 2(5.4%) 3(8.1%)  
0.00 – (-0.50) 3(8.1%) 10(27.0%)  
0.00 – (+0.50) 12(32.4%) 15(40.5%)  
> +0.50 – (+ 1.00) 9(24.3%) 4(10.8%)  
> +1.00 10(27.0%) 2(5.4%)  

Keterangan : Untuk data ordinal nilai p diuji dengan uji Wilcoxon.Nilai kemaknaan berdasarkan nilai p<0,05. 
Tanda* menunjukkan nilai p<0,05 artinya signifkan secara statistik.  * Signifikansi <0.05, ** signifikansi <0.01 

2,7 5,4 8,1

32,4
24,3 27,0

8,1 8,1

27,0

40,5

10,8
5,4

0,0

20,0

40,0

60,0

> -1.00 (-1.00) - (>-0.50) (-0.50) - 0.00 0.00 – (+0.50) > +0.50 – (+ 1.00) > +1.00

Konstanta Pabrikan 116.9 Konstanta Optimalisasi 117.7
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     Tabel 4.3 menunjukkan 
perbandingan eror absolut yaitu 
besaran nilai PE tanpa 
memperhatikan nilai negatif atau 
positif antara konstanta pabrikan 
dengan konstanta optimalisasi. 
Analisis data ordinal variabel eror 
absolut diuji menggunakan uji  

 
statistik Wilcoxon dan diperoleh nilai 
P<0.05. Terdapat perbedaan proporsi 
yang signifikan secara statistik antara 
variabel eror absolut pada kelompok 
konstanta pabrikan dan konstanta 
optimalisasi. 
      
 

 
Tabel 4.3 Perbandingan Proporsi Eror Absolut Konstanta Pabrikan dengan  
                 Konstanta  Optimalisasi  

Variabel 

Kelompok 

Nilai P Konstanta Pabrikan 
N(%) 

Konstanta Optimalisasi 
N(%) 

N=37 N=37 
Eror Absolut  (Dioptri)   0.006* 
≤0.50 15(40.5%) 25(67.5%)  
>0.50 - 1.00 11(29.7%) 7(18.9%)  
> 1.00 11(29.7%) 5(13.5%)  

Keterangan : Untuk data ordinal 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.   
* Signifikansi <0.05, ** signifikansi <0.01 
 
     Tabel 4.4 menunjukkan 
perbandingan rerata prediksi eror dan 
eror absolut dengan konstanta 
pabrikan dan konstanta optimalisasi. 
Nilai rerata PE dengan konstanta 
pabrikan lebih hyperopia yaitu 
0.52±0.672 sedangkan nilai rerata PE 
dengan konstanta optimalisasi sedikit 
myopia yaitu -0.007±0.627. Nilai 
rerata eror absolut berkurang dari 
0.70±0.470 dengan konstanta 

pabrikan menjadi 0.46±0.421 dengan 
konstanta optimalisasi. Data prediksi 
eror dan eror absolut terditrisbusi 
normal sehingga dilakukan uji t-
berpasangan dan diperoleh nilai 
P<0.05. Terdapat perbedaan rerata 
yang signifikan secara statistik pada 
variabel prediksi eror dan eror absolut 
dengan konstanta pabrikan dan 
konstanta optimalisasi. 

 
Tabel 4.4 Perbandingan Rerata Prediksi Eror dan Eror Absolut dengan Konstanta  
                 Pabrikan dan Konstanta  Optimalisasi 

Variabel 
Kelompok 

Nilai P Konstanta Pabrikan Konstanta Optimalisasi 
N=37 N=37 

Prediksi Eror  (Dioptri)   0.0001** 
     Rerata±SD 0.52±0.672 -0.007±0.627  
     Rentang -1.48-1.86 -1.71-1.26  
Eror absolut (Dioptri)   0.002* 
    Rerata±SD 0.70±0.470 0.46±0.421  
    Rentang 0.01-1.86 0.02-1.71  

Keterangan :Untuk data numerik nilai p diuji dengan uji t-berpasangan.Nilai kemaknaan berdasarkan nilai 
p<0,05 Tanda* menunjukkan nilai p<0,05 artinya signifkan secara statistik.   
* Signifikansi <0.05, ** signifikansi <0.01 
SD : standar deviasi 
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    Tabel 4.5 menjelaskan 
perbandingan prediksi eror konstanta 
pabrikan dan prediksi eror konstanta 
optimalisasi dengan uji one sample t 
test. Analisis data numerik ini diuji 
dengan membandingkan prediksi eror 
pada kelompok konstanta pabrikan 
dan kelompok konstanta optimalisasi 
dengan nilai 0 sebagai nilai standar 
prediksi eror. Hasil uji statistik pada 
variabel prediksi eror konstanta 
pabrikan diperoleh nilai P<0.05.  Hal 

ini menunjukkan terdapat perbedaan 
rerata yang signifikan secara statistik 
antara variabel prediksi eror 
konstanta pabrikan dengan nilai 0. 
Hasil uji statistik pada variabel 
prediksi eror konstanta optimalisasi 
diperoleh nilai P>0.05. Hal ini 
menunjukkan terdapat perbedaan 
rerata yang tidak signifikan secara 
statistik antara variabel prediksi eror 
konstanta pabrikan dengan nilai 0.  

 
Tabel 4.5 Perbandingan Rerata Prediksi eror Konstanta Pabrikan dan Konstanta  
                  Optimalisasi dengan Nilai 0 

Variabel N  Nilai P CI 95%(Lower-Upper) 
Prediksi eror Konstanta Pabrikan    
     Rerata±SD 0.52±0.672 0.0001** 0.29-0.74 
     Rentang -1.48 – 1.86   
Prediksi eror Konstanta Optimalisasi    
     Rerata±SD -0.007±0.627 0.944 -0.22-0.20 
     Rentang -1.71 – 1.26   

Keterangan :Untuk data numerik nilai p diuji dengan uji one sample t test. Nilai kemaknaan berdasarkan nilai 
p<0,05. Tanda* menunjukkan nilai p<0,05 artinya signifkan atau bermakna secara statistik.   
SD : standar deviasi 
CI  : confidence interval 
 
PEMBAHASAN  
     Salah satu indikator keberhasilan 
operasi katarak yang ojektif pada 
pasien tanpa kondisi penyerta seperti 
gangguan retina atau saraf optik 
adalah kemampuan mencapai target 
refraksi. Holladay menyatakan bahwa 
3 faktor yang mempengaruhi akurasi 
pengukuran kekuatan LIO adalah 
pengukuran biometri yang tepat, 
pemilihan formula, dan konstanta 
yang tepat.15 Formula LIO yang 
digunakan pada penelitian ini adalah 
formula SRK/T. Aristodemou et al 
melaporkan peningkatan 
prediktabilitas hasil refraksi akibat 
optimalisasi konstanta lebih baik 
daripada peningkatan akibat 
pemilihan antar formula LIO generasi 
ketiga. Hal ini disebabkan pada 
panjang aksial normal semua formula 

generasi ketiga memiliki performa 
yang sama baiknya.16  
     Pada formula LIO generasi ketiga 
SRK/T parameter yang digunakan 
adalah panjang aksial bola mata dan 
konstanta. Pada formula LIO generasi 
keempat seperti Barrett parameter 
yang harus ada adalah panjang aksial 
bola mata dan konstanta namun dapat 
ditambahkan parameter kedalaman 
bilik mata depan, ketebalan lensa, dan 
diameter white-to-white. Implantasi 
LIO iris-claw dilakukan pada pasien 
afakia pasca komplikasi operasi 
katarak, pasien dengan dislokasi LIO, 
atau ektopia lentis sehingga cukup 
menggunakan formula generasi 
ketiga.17,18 Oleh karena itu, pemilihan 
formula SRK/T pada penelitian ini 
sudah tepat. 
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     Implantasi LIO iris-claw 
retropupil pada penelitian ini 
dilakukan oleh dua orang staf unit 
Katarak dan Bedah Refraksi yang 
sudah tersertifikasi sebagai instruktur. 
Variasi antar operator pada studi-
studi terdahulu tidak hanya 
disebabkan oleh teknik operasi 
namun juga disebabkan oleh 
perbedaan alat biometri dan tipe LIO 
yang digunakan.14,15 Aristodemou et 
al melaporkan bahwa optimalisasi 
konstanta untuk alat biometri 
IOLMaster lebih baik dalam 
memperbaiki hasil refraksi pasca 
operasi daripada optimalisasi 
konstanta untuk operator per 
individu. Pada penelitian tersebut 
tidak terdapat perbedaan hasil operasi 
katarak yang bermakna secara klinis 
pada 25 dari 27 operator (93%) 
sehingga konstanta optimalisasi 
personalized untuk tiap operator tidak 
diperlukan.16  
     Pada penelitian ini 40.5% mata 
mencapai PE ±0.5 D dengan 
konstanta pabrikan dan meningkat 
menjadi 67.6% mata dengan 
konstanta optimalisasi. Total 70.2% 
mata mencapai PE ±1.0 D dengan 
konstanta pabrikan dan meningkat 
menjadi total 86.5% mata dengan 
konstanta optimalisasi. Penggunaan 
konstanta LIO iris-claw retropupil 
dan hasilnya pada penelitian-
penelitian lain bervariasi. Tinjauan 
literatur Huerva et al melaporkan 
lebih dari 60% kasus mencapai SE < 
±1.0 D dengan menggunakan 
konstanta 116.7-117.5.4 Studi 
Kristianslund et al di Norwegia 
melaporkan PE ± 1.0 D pada 83% 
pasien dengan menggunakan 
konstanta 116.9 dan formula SRK/T 
namun studi tersebut menyarankan 
nilai konstanta optimalisasi 117.3 

untuk biometri optikal berdasarkan 
optimalisasi 34 mata.19 Brunin et al. 
melaporkan lebih dari 60% pasien 
dengan PE ±0.5 D dan lebih dari 85% 
pasien dengan PE ± 1.0 D.20  
    Salah satu penyulit untuk mencapai 
target disebabkan oleh variabilitas 
ELP pada kasus-kasus implantasi LIO 
sekunder.20 Variabilitas ELP ini 
berpengaruh pada konstanta yang 
digunakan di mana semakin posterior 
ELP maka nilai konstanta semakin 
besar dan kekuatan LIO semakin 
hyperopia.21 Variabilitas ELP dapat 
dipengaruhi oleh ras.  
    Ras yang berbeda memiliki 
struktur anatomi kedalaman bilik 
mata depan dan ketebalan iris yang 
berbeda. Bilik mata depan ras Asia 
secara umum lebih dangkal dari ras 
Kaukasian namun memiliki iris lebih 
tebal. Wang et al melaporkan rerata 
kedalaman bilik mata depan pada ras 
Kaukasian sebesar 3.28±0.42mm 
sedangkan ras Asia 3.08±0.43mm.2322 
Sidharta et al melaporkan ketebalan 
iris perifer 750 µm dari scleral spur 
(IT750) pada iris warna gelap 0.052 
mm lebih tebal daripada iris yang 
berwarna terang.23 Di antara ras Asia 
sendiri terdapat perbedaan di mana 
bilik mata depan ras Melayu lebih 
dalam (2.78±0.34 mm) dari ras 
Tionghoa (2.68±0.31 mm) dan India 
(2.72±0.37 mm).24 Perbedaan struktur 
anatomi ini dapat mempengaruhi ELP 
pasca operasi.  
     Pada penelitian ini PE dengan 
menggunakan konstanta pabrikan 
pada populasi ras Melayu cenderung 
lebih hyperopia dari target. Hasil 
yang cenderung lebih hyperopia juga 
dilaporkan oleh studi Kristianslund et 
al. pada populasi di Norwegia yang 
merupakan ras Kaukasian.19 
Dibutuhkan penelitian lebih lanjut 
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untuk menganalisa pengaruh 
perbedaan struktur anatomi pada ras 
yang berbeda terhadap ELP pasca 
implantasi LIO iris-claw retropupil.  
     Holladay et al. melaporkan bahwa 
konstanta optimalisasi dapat 
mengoreksi PE akibat variasi ELP.15 
Konstanta optimalisasi untuk LIO 
iris-claw retropupil afakia Artisan 
yang disediakan situs ULIB untuk 
formula SRK/T dan biometri optikal 
adalah 116.9 yang berasal dari data 20 
pasien.25 Nilai konstanta optimalisasi 
ULIB ini sama dengan konstanta 
pabrikan. Situs lain yang 
menyediakan konstanta optimalisasi 
adalah IOLCon namun belum 
terdapat hasil optimalisasi LIO iris-
claw retropupil afakia Artisan pada 
situs tersebut.26 Alternatif lain adalah 
melakukan optimalisasi konstanta 
berdasarkan hasil refraksi pasca 
operasi setempat.18  
     Pada penelitian ini telah dilakukan 
optimalisasi konstanta dari 37 data 
mata pasien menggunakan biometri 
IOLMaster 500 dan didapatkan 
konstanta optimalisasi sebesar 117.7. 
Konstanta optimalisasi ini lebih besar 
dari konstanta pabrikan sejalan 
dengan hasil refraksi pasca operasi 
yang cenderung lebih hyperopia dari 
target. Kris19–21tianslund et al juga 
melaporkan hasil refraksi cenderung 
hyperopia pada pasien dengan LIO 
exchange iris-claw. Dengan 
menggunakan konstanta pabrikan 
116.9 rerata PE pada studi 
Kristianslund et al. adalah 
0.34±0.91D sedangkan pada 
penelitian ini 0.52±0.672. Pada 
penelitian tersebut, optimalisasi untuk 
biometri optikal dilakukan dengan 
piranti lunak untuk kalkulasi LIO 
(Verion Image Guided System; Alcon 
Laboratories, Inc., Fort Worth, TX, 

USA) dan didapatkan nilai konstanta 
sebesar 117.3. Data panjang aksial 
pada penelitian tersebut 
menggunakan data dari IOLMaster. 
Rerata panjang aksial pada penelitian 
tersebut adalah 24±1.3mm sedangkan 
pada penelitian ini 24.7±1.6mm.19  
     Verion Image Guided System 
(Alcon Laboratories, Inc., Fort 
Worth, TX, USA) adalah piranti 
lunak yang berperan dalam 
perencanaan operasi katarak. Fungsi 
nya terdiri dari reference unit dan 
digital marker. Fungsi reference unit 
dapat mengukur keratometri, posisi 
dan diameter limbus, posisi dan 
diameter pupil namun tidak dapat 
mengukur kedalaman bilik mata 
depan dan panjang aksial bola mata. 
Fungsi digital marker yang 
terkoneksi dengan mikroskop saat 
operasi dapat menyediakan informasi 
lokasi insisi kornea, menghitung 
kekuatan LIO, dan juga penanganan 
astigmatisma seperti lokasi insisi 
untuk limbal relaxing atau kalkulasi 
LIO torik. Verion memiliki piranti 
lunak yang terintegrasi untuk 
mengoptimalisasi konstanta dan 
menghitung surgically induced 
astigmatism sehingga dapat 
digunakan untuk mengevaluasi hasil 
operasi.27 Verion membutuhkan 
minimal 20 data untuk melakukan 
optimalisasi sedangkan IOLMaster 
500 membutuhkan minimal 11 
data.28,29  
    Konstanta optimalisasi pada 
penelitian ini meningkatkan akurasi 
prediksi hasil refraksi pasca operasi. 
Rerata PE dengan menggunakan 
konstanta 116.9 0.52±0.672D 
berkurang menjadi -0.007±0.627 
dengan konstanta optimalisasi 117.7 
(p<0.05). Beberapa penelitian 
implantasi LIO iris-claw retropupil 
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yang melaporkan hasil PE dengan 
formula SRK/T menggunakan 
konstanta bervariasi antara 116.5-
116.9. Prediksi eror pada penelitian-
penelitian tersebut berkisar antara -
2.4D hingga +0.29D.18,19,30–32  
    Pada penelitian ini penggunaan 
konstanta optimalisasi meningkatkan 
akurasi prediksi kekuatan LIO. Pada 
pengukuran biometri dan prediksi 
LIO yang akurat nilai PE, rerata PE, 
dan rerata eror absolut adalah 0. 
Namun kenyataannya tidak ada 
pengukuran yang 100% akurat. Eror 
sistematik dalam prediksi LIO dapat 
terjadi akibat berbagai faktor dari 
seluruh lingkup klinis mulai dari 
pengukuran biometri, populasi 
pasien, hingga teknik operasi. 
Optimalisasi konstanta adalah proses 
menyesuaikan konstanta untuk 
meminimalisir eror sistematik 
tersebut yang ditandai dengan PE, 
rerata PE, dan rerata eror absolut 
mendekati nilai 0.14,33 Pada penelitian 
ini, tidak ada perbedaan signifikan 
antara rerata PE dengan konstanta 
optimalisasi dan nilai 0 (p=0.944). 
     Keterbatasan penelitian ini adalah 
pengambilan data yang bersifat 
retrospektif dari rekam medis 
sehingga penghitungan ulang PE dan 
absolut eror bersifat hipotetikal. 
Jumlah sampel pada penelitian ini 
kecil. Idealnya optimalisasi dilakukan 
pada sebanyak mungkin mata dengan 
panjang aksial bervariasi. Pada 
penelitian ini dilakukan optimalisasi 
berdasarkan data dari 37 mata dengan 
panjang aksial 22.38 – 28.23mm. 
Penelitian lanjutan dengan jumlah 
sampel lebih besar dapat dilakukan 
agar dapat lebih mewakili populasi. 
Selain itu dapat dilakukan penelitian 
lanjutan yang bersifat prospektif 
menggunakan konstanta optimalisasi 

untuk melihat hasil PE pasca 
implantasi LIO iris-claw retropupil. 
     Sebagai simpulan, penggunaan 
konstanta optimalisasi lebih akurat 
dalam memprediksi hasil refraksi 
pasca implantasi lensa intraokular 
iris-claw retropupil dibandingkan 
dengan konstanta pabrikan. Peneliti 
menyarankan perlu dilakukan 
penelitian prospektif dengan desain 
randomized controlled trial untuk 
melihat hasil implantasi LIO iris-claw 
dengan menggunakan konstanta 
optimalisasi dan perlu dilakukan 
proses optimalisasi pada lebih banyak 
data dengan panjang aksial bola mata 
yang bervariasi.  
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