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ABSTRACT                                                                                                                                                     

Objective : To describe the characteristics of patients with posterior capsule opacification 

(PCO) underwent Neodymiun Yttrium Aluminium Garnett (Nd:YAG) laser at National Eye 

Center, Cicendo Eye Hospital Bandung.    

.                

Design : Retrospective observational study       

 

Methods : The medical records of patient who came to cataract and refractive surgery clinic 

from January to December 2015 were collected from database. The patient age, sex, type of 

cataract surgery, material of intraocular lens, intraocular lens fixation site and the time of 

PCO after cataract surgery were documented. 

 

Results: 181 eyes with PCO underwent Nd:YAG laser from January to December 2015 were 

collected from database.  There  were  82 female (50,3%), median age at 53,7 years,  type of 

cataract surgery, manual small incision cataract  surgery (MSICS) 115 patients (63,5%), 

material of intraocular lens, PMMA (polymethylmethacrylate) 92 (50.8%), in the bag  lens 

fixation site 134 (74%), and the time of PCO after cataract surgery >24 months (57,5%).  

 

Conclusions:. In our study, PCO mostly occurred in patients with median age at 53,7 years 

old, after MSICS with PMMA intraocular lens and implantation site of intra ocular lens in 

the bag. 
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Kekeruhan  kapsul posterior  

merupakan kekeruhan kapsul lensa 

posterior yang disebabkan oleh migrasinya 

sel –sel epitel lensa secara menetap setelah 

operasi katarak. Katarak merupakan  suatu 

kondisi yang memiliki keterkaitan dengan   

 

umur, hal ini pernah dilaporkan bahwa 

perkembangannya mencapai 18% pada 

orang yang berumur 65 sampai 75 tahun 

dan 46 % pada mereka yang berumur 75 

sampai 85 tahun.  Hanya operasi yang 

merupakan pengobatan efektif untuk 
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katarak.. Tindakan operasi pada penderita 

katarak adalah untuk memperbaiki fungsi 

penglihatan dan kualitas hidup penderita.
1
 

Meskipun telah ada teknik operasi  katarak 

terbaru, kekeruhan  kapsul posterior masih 

merupakan komplikasi yang paling sering 

terjadi setelah operasi katarak.
2
 

 Terjadinya kekeruhan kapsul posterior 

5 tahun pertama setelah operasi katarak 

adalah sebesar 28%.
3
 Penelitian lain 

melaporkan presentase terjadinya 

kekeruhan kapsul posterior 5 tahun 

pertama setelah operasi katarak adalah 

antara 3% sampai 50%. Alasan  frekuensi  

terjadinya kekeruhan kapsul posterior yang 

bervariasi karena periode waktu 

pengamatan yang berbeda.
4
 Kekeruhan 

kapsul posterior terjadi karena sisa dari sel-

sel epitel lensa yang  berproliferasi dan 

migrasi ke dalam ruang antara permukaan 

belakang dari lensa intraokular dan kapsul 

posterior. Hal ini akan menyebabkan  

hilangnya  kejernihan dari kapsul posterior 

yang berakibat gangguan  tajam  

penglihatan  apabila  telah melibatkan  

aksis visual.
5
 Nd: YAG laser kapsulotomi 

merupakan prosedur sekunder yang paling 

sering digunakan  setelah ekstraksi katarak 

dan  merupakan  terapi yang telah diterima 

secara luas  untuk memperbaiki tajam 

penglihatan akibat kekeruhan kapsul 

posterior.
6
 Pada awal 1980, aplikasi 

Nd:YAG laser sebagai tatalaksana PCO 

pertama kali diperkenalkan.
7
 Walaupun 

prosedur ini telah digunakan dengan 

tingkat keamanan yang tinggi, Nd: YAG 

laser tetap menimbulkan  komplikasi 

seperti  edema makula sistoid, ablasio 

retina, kerusakan lensa intraokular, 

glaukoma, perdarahan retina, iritis dan 

peningkatan tekanan intraokular.
8   

                 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menilai  variabel-variabel yang paling 

sering menyebabkan terjadinya kekeruhan 

kapsul posterior. 

 

Subjek dan Metode      

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif retrospektif . Data diperoleh dari 

catatan database Rumah Sakit Mata 

Cicendo Bandung selama bulan Januari 

sampai Desember 2015. Pasien yang telah 

menjalani Nd:YAG laser pada periode 

tersebut sebanyak 181 mata dari 163 

pasien. Data diolah secara deskriptif 

terhadap seluruh variabel menggunakan 

Microsoft Office Excel 2010 dan 

ditampilkan dalam bentuk tabel. 

 

Hasil Penelitian 

Selama periode Januari – Desember 

2015   didapat dari database berjumlah 181 

mata dari 163 pasien  yang didiagnosis 

dengan PCO dan menjalani Nd:YAG laser 

di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. 

 

Tabel 1. Angka kejadian  kekeruhan kapsul 

posterior yang dilakukan Nd:YAG laser 

berdasarkan jenis kelamin dan usia. 

Karakteristik Nd:YAG laser (+) 

(n=163) 

Presentase 

      (%) 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

 

81 

 

49,7 

Perempuan 

 

Usia 

Median 

Range 

 

Lateralisasi 

Unilateral 

Bilateral 

82 

 

 

53,7 

(20-89 tahun) 

 

 

145 

18 

50,3 

 

 

 

 

 

 

89,0 

11,0 

_________________________________   
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Berdasarkan Tabel 1, didapatkan 

frekuensi terbanyak terjadinya kekeruhan 

kapsul posterior yang dilakukan Nd:YAG 

Laser adalah wanita 82 orang (50,3%). 

Dari 163 pasien, didapatkan rata-rata usia 

pasien adalah 53,7 tahun (rentang 20-89 

tahun). 

 

Tabel 2. Angka kejadian  kekeruhan kapsul 

posterior yang dilakukan Nd:YAG laser 

berdasarkan materi lensa intraokular 

 

Materi 

LIO 

Hasil 

(n=181 mata) 

Presentase 

(%) 

PMMA 92 50,8 

Acrylic 89 49,2 

   
LIO= Lensa intraokular           

 

Berdasarkan tabel 2, didapatkan 

frekuensi terbanyak terjadinya kekeruhan 

kapsul posterior adalah  materi lensa 

intraokular berbahan PMMA (50,8%).  

  

Tabel 3. Angka kejadian terjadinya 

kekeruhan kapsul posterior berdasarkan 

tempat fiksasi lensa intraokular 

 
Tempat 

fiksasi LIO 

Hasil  

(n=181 mata) 

Presentase 

(%) 

Dalam 

kantung 

kapsul 

134 74,0 

Sulkus siliaris 47 26,0 

   

                         

Berdasarkan tabel 3, frekuensi 

terbanyak terjadinya kekeruhan  kapsul 

posterior adalah  fiksasi lensa intraokular 

didalam kantung kapsul (74 %) 

Frekuensi terbanyak terjadinya 

kekeruhan  kapsul  posterior dari tabel 4  

adalah  pada operasi jenis MSICS (63,5%).  

 

Tabel 4. Angka kejadian terjadinya 

kekeruhan kapsul posterior yang dilakukan 

Nd:YAG laser berdasarkan  jenis operasi 

 

Jenis Operasi Jumlah 

(n=181 mata) 

Presentase 

(%) 

ECCE 0 0 

MSICS 115 63,5 

Fakoemulsi 

fikasi 

66 36,5 

   
ECCE : Extra Capsulas Cataract Extraction 

 

Berdasarkan data pada tabel 5,  

didapatkan frekuensi terbanyak  waktu 

terjadinya kekeruhan  kapsul posterior 

setelah operasi katarak adalah  >24 bulan 

(57,5%).  

 

Tabel 5. Angka kejadian terhadap waktu 

terjadinya kekeruhan kapsul posterior 

setelah operasi katarak. 

 

Waktu 

terjadinya 

PCO (bulan) 

Jumlah 

(n=181 mata) 

Presentase 

(%) 

<6 30 16,6 

6- <12 28 15,4 

13-<24 

>24 

19 

104 

10,5 

57,5 

   

                 

Pembahasan 

Kekeruhan kapsul posterior  merupakan 

komplikasi  yang paling sering  terjadi  

setelah ekstraksi katarak ekstra kapsular, 

yang secara  umum akan  mengakibatkan  

gangguan fungsi penglihatan.
6,8,9

 Insiden 

kekeruhan kapsul posterior  dipengaruhi 

umur dan juga teknik operasi. Kekeruhan 

kapsul posterior disebabkan lebih banyak 

ditemukannya faktor pertumbuhan 

fibroblast yang menyebabkan proliferasi 

sel-sel epitel lensa. Penelitian yang 

dilakukan oleh Gopinath, dkk usia rata-rata 

pasien yang didiagnosis PCO adalah 52 



4 

tahun dengan rentang usia 18-83 tahun. 

Pada penelitian ini umur rata-rata 

timbulnya kekeruhan kapsul posterior 

adalah 53,7 tahun dengan rentang usia 20-

89 tahun. Pada suatu  penelitian  yang 

dilakukan oleh Bhargava, dkk didapatkan 

51% wanita dan 49% laki-laki, pada 

penelitian tersebut dilaporkan bahwa laki-

laki cenderung untuk melakukan operasi  

katarak dengan tajam  penglihatan yang 

sudah  menurun dibandingkan wanita.
2
 

Penelitian lain menemukan bahwa wanita 

memiliki masalah yang signifikan terhadap 

tajam  penglihatan dekat maupun jauh 

dalam hal orientasi terhadap keadaan 

sekelilingnya dibanding pria. Dari  sebuah 

penelitian tentang kekeruhan kapsul 

posterior, menemukan bahwa wanita 

memiliki kepekaan yang lebih tinggi 

sehingga lebih sering dilakukan tindakan 

kapsulotomi.
4,12,13.

 Pada penelitian ini 

jumlah wanita 82 (50,3%) yang mengalami 

kekeruhan kapsul posterior lebih tinggi 

dibanding pria 81 orang (49,7%). 
 
Pada 

penelitian ini sesuai dan dijumpai 

presentase yang  lebih tinggi pada wanita.                                                      

Penting untuk diketahui bahwa derajat 

kekeruhan kapsul posterior setelah 

ekstraksi katarak dengan implantasi lensa 

intraokular dapat dipengaruhi oleh desain 

dan materi optik lensa intraokular. Pada 

sebuah penelitian yang dilakukan 

Bhargava, dkk terhadap 474 responden   

dilaporkan perbedaan dari biomaterial dan 

disain lensa intraokular tidak berpengaruh 

dalam  mencegah  kekeruhan kapsul 

posterior dan Nd:YAG laser kapsulotomi 

intraokular. Pada penelitian  lain 

dilaporkan bahwa jumlah  kekeruhan 

kapsul posterior pada mata dengan lensa 

intraokular berbahan akrilik lebih sedikit 

bila dibandingkan dengan PMMA.
12,14

. 

Pada penelitian tersebut ditemukan  bahwa 

lensa intraokular bahan akrilik dan silikon 

lebih efektif menurunkan angka kejadian  

Nd:YAG laser kapsulotomi dibanding 

bahan PMMA.
4,13,15

  Hal ini disebabkan 

pada  lensa intraokular dengan bahan 

PMMA bersifat hidrofobik yang akan 

memudahkan menempelnya sel-sel radang 

maupun mikroorganisme pada permukaan 

optik lensa.
15

 

Pada penelitian ini materi lensa 

intraokular yang paling banyak 

menyebabkan kekeruhan kapsul posterior 

adalah PMMA 92 (50,8%) dibanding 

bahan akrilik 89 (49,2%). Penelitian yang 

dilakukan Gopinath, dkk menemukan 

bahwa 98% pasien yang menggunakan 

PMMA didapatkan kekeruhan kapsul 

posterior.
2 

Insiden  kekeruhan kapsul posterior  

dapat menurun bila kita memperhatikan 

teknik hidrodiseksi, pembersihan sisa 

korteks yang adekuat, dan juga 

penggunaan lensa intra okular yang 

berkualitas  guna  mencegah proliferasi 

sel-sel epitel lensa ke kapsul posterior 

selama operasi.
9
                                                

Pada penelitian ini didapat  timbulnya 

kekeruhan kapsul posterior setelah  operasi 

katarak  terbanyak adalah >24 bulan  

(57,5%).  Hawlina, dkk meneliti waktu 

timbulnya kekeruhan  kapsul posterior 

setelah operasi katarak, dimana didapat  

28% pada 5 tahun pertama, Gopinath, dkk 

mengemukakan terdapat 50% kekeruhan 

kapsul posterior 2 tahun setelah 

dilakukannya operasi katarak. Emily,dkk 

melaporkan kekeruhan kapsul posterior 
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didapatkan pada 3-5 tahun pertama sebesar 

50%. 
1,2,10

  

Pada penelitian ini   teknik operasi 

MSICS 115 (63,5%) merupakan jenis 

operasi yang paling sering menyebabkan 

terjadinya kekeruhan kapsul posterior 

dibanding teknik lain. Pada suatu studi 

yang dilakukan oleh Gopinath, dkk untuk 

mengetahui frekuensi terjadinya kekeruhan 

kapsul posterior dan Nd:YAG laser 

kapsulotomi setelah operasi  katarak  

ekstra kapsular atau fakoemulsifikasi, 

ditemukan bahwa teknik fakoemulsifikasi 

memiliki resiko rendah untuk dilakukan 

Nd:YAG  laser terkait kekeruhan kapsul 

posterior yang terjadi. Alasan lain yang 

mendukung hal tersebut adalah pada teknik 

fakoemulsifikasi  telah menggunakan 

teknik yang lebih baik dan penggunaan 

lensa intraokular yang dapat dilipat.
2,6,15

 

Penelitian lain  menemukan  tidak terdapat 

perbedaan signifikan antara kedua teknik 

operasi tersebut untuk dilakukannya 

Nd:YAG laser kapsulotomi beberapa tahun 

kemudian.
16 

Keunggulan dari fiksasi lensa 

intraokular dalam kantung kapsul  adalah 

sentrasi yang baik, selain itu juga penting 

untuk mengurangi terjadinya kekeruhan 

kapsul posterior.
17 

Penelitian yang 

dilakukan oleh Bhargava, dkk pada 474 

responden, didapatkan 82,3% pasien 

dengan fiksasi lensa intraokular pada 

kantung kapsul, 10,5% pada sulkus siliaris 

dan 7,2% didapatkan fiksasi kombinasi 

sulkus dan kantung kapsul. Pada penelitian 

ini ditemukan bahwa fiksasi lensa 

intraokular di kantung kapsul (74%) yang 

paling banyak menyebabkan terjadinya 

kekeruhan kapsul posterior dibanding 

fiksasi lensa intraokular di sulkus siliaris 

(26%). 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah 

tidak semua faktor-faktor dapat 

dipaparkan, antara lain teknik kapsulotomi 

karena data yang tidak lengkap. Sebagai 

saran, laporan operasi dilengkapi kembali 

sehingga pengambilan data dapat 

berkesinambungan 

 

Simpulan  

Banyak faktor yang  dapat 

mempengaruhi terjadinya kekeruhan 

kapsul posterior setelah operasi katarak. 

Walaupun telah digunakan  teknik operasi 

modern, kekeruhan kapsul posterior 

setelah operasi katarak merupakan 

komplikasi yang paling sering terjadi. Pada 

penelitian ini variabel-variabel yang dapat 

menyebabkan terjadinya kekeruhan kapsul 

posterior adalah umur, materi lensa intra 

okular yang digunakan, tempat fiksasi 

lensa intra okular dan waktu  terhadap 

terjadinya kekeruhan kapsul posterior 

setelah operasi katarak.  
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