
DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 
PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 
BANDUNG 
 

 

Sari Kepustakaan : Biometri sebagai Alat Ukur Kekuatan Lensa Intraokular 

  Secara Akurat 

Penyaji   : Grace Setiawan 

Pembimbing  : dr. Andrew M.H Knoch, Sp.M(K), M.Kes 

 

 
 
 
 

Telah diperiksa dan disetujui oleh 
Pembimbing 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Andrew M.H Knoch, Sp.M(K), M.Kes 

 

 

 

 

 

Senin, 27 September 2021 

Pukul 13.00 WIB 



1 
 

I. Pendahuluan 

     Operasi katarak merupakan tindakan bedah yang paling sering dilakukan di 

dunia saat ini. Operasi katarak telah berkembang menjadi sebuah tindakan bedah 

refraktif sejak diperkenalkannya teknik fakoemulsifikasi oleh Kelman pada tahun 

1967, dimana pasien memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil akhir penglihatan 

terbaik setelah operasi. Pemilihan kekuatan lensa intraokular (LIO) menjadi sangat 

penting dalam menentukan status refraksi setelah operasi.1-3 

     Hasil refraktif yang optimal pasca bedah katarak membutuhkan pengukuran 

biometri preoperatif dan formula kalkulasi kekuatan LIO yang akurat. Biometri 

dapat dibagi menjadi biometri ultrasonografi dan biometri optikal. Biometri 

ultrasonografi telah digunakan sejak lama dan pada awalnya menjadi standar untuk 

pengukuran parameter okular. Beberapa parameter okular yang dapat dinilai oleh 

biometri ultrasonografi adalah panjang aksial dan kekuatan kornea. Biometri 

optikal mampu menilai beberapa parameter okular secara lebih lengkap dan 

menyeluruh, seperti  effective lens position (ELP), ketebalan lensa, diameter white-

to-white, dan refraksi preoperatif, sehingga teknik ini lebih banyak dipakai saat ini. 

Pengukuran biometri yang tepat dibutuhkan untuk menghitung kekuatan LIO 

secara akurat. Formula penghitungan kekuatan LIO sudah semakin berkembang 

dari generasi ke generasi dan masing-masing memiliki kelebihan pada kondisi 

tertentu.2-4 

     Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas mengenai teknik biometri, 

parameter-parameter okular dalam formula biometri, dan perannya terhadap 

formulasi kekuatan lensa intraokular secara akurat. 

 

II. Biometri 

     Biometri merupakan proses pengukuran berbagai dimensi mata seperti kekuatan 

kornea, panjang aksial bola mata, ELP, ketebalan lensa, dan ketebalan kornea 

sentral untuk menghitung kekuatan LIO secara tepat. Terdapat 2 jenis teknik 

biometri yang ada saat ini yaitu biometri ultrasonografi (A-scan) dan biometri 

optikal. Biometri ultrasonografi sendiri terdiri dari aplanasi (kontak) dan imersi. 

Akurasi pengukuran biometri ini penting karena kesalahan pengukuran panjang 
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aksial bola mata sebesar 0.1 mm akan menghasilkan kelainan refraksi sekitar 0.23 

dioptri (D).1,3 

 

2.1 Biometri Ultrasonografi 

     Prinsip biometri ultrasonografi adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang 

ultrasonografi dari apeks kornea menuju ke membran limitans interna di retina. 

Suara akan dihantarkan lebih cepat pada saat melewati lensa kristalin dan kornea 

(1641 m/s) dibandingkan dengan akuos humor dan vitreus (1531 m/s). Biometri 

ultrasonografi A-scan telah lama digunakan untuk mengukur panjang aksial bola 

mata. Prinsip pengukuran panjang aksial bola mata adalah dengan memperkirakan 

rata-rata velositas dari berbagai media okular (kornea, akuos humor, lensa, dan 

vitreus).2,4-6 

     Rata-rata velositas pada mata fakik dengan panjang aksial normal adalah 1555 

m/s, namun velositas ini meningkat menjadi 1560 m/s pada panjang aksial yang 

pendek (20 mm) dan menurun menjadi 1550 m/s pada mata dengan panjang aksial 

di atas 30 mm. Variasi ini disebabkan oleh adanya lensa kristalina. Pada mata 

afakia, velositas yang didapatkan adalah 1554 m/s pada mata dengan panjang aksial 

berapapun.1,3,7 

     Dalam biometri dengan A-scan ultrasonografi, satu berkas suara tipis 

dipancarkan secara paralel dari ujung probe pada frekuensi sekitar 10 MHz. Gema 

suara akan dipantulkan ke ujung probe setiap kali probe melewati velositas yang 

berbeda pada bola mata, seperti permukaan kornea, akuos humor, lensa, vitreus, 

retina, dan koroid. Gema suara yang dipantulkan ke ujung probe ini akan 

dikonversikan oleh biometer menjadi gambaran spike. Semakin besar perbedaan 

velositas dari dua media, semakin tinggi spike yang dihasilkan. Pada kondisi seperti 

floaters di vitreus dan ablasio vitreus posterior, perbedaan velositas rendah 

sehingga spike yang dihasilkan pun pendek. Spike tidak muncul apabila gelombang 

suara berjalan melewati media dengan densitas dan velositas yang sama, seperti 

pada vitreus yang normal atau lensa yang jernih (Gambar 2.1).2,5-8 

     Pada mata dengan katarak akan tampak beberapa spikes di area lensa sentral 

pada saat gelombang cahaya melewati area dengan densitas yang berbeda di 

nukleus lensa. Tinggi spike, atau yang disebut dengan amplitudo, merupakan 



3 
 

penanda dasar dari pengukuran. Tinggi spike tidak hanya dipengaruhi oleh 

perbedaan densitas struktur okular melainkan dari sudut yang dihasilkan oleh probe 

dengan aksis visual. Probe harus diposisikan tegak lurus dari permukaan kornea 

agar hasil pengukuran dapat diinterpretasikan dengan baik. Semakin besar sudut 

yang dibentuk oleh probe dan permukaan kornea, semakin lemah sinyal yang 

dipantulkan dan semakin pendek amplitudo spike yang dihasilkan.3,6-9 

 

 
Gambar 2.1 Gambaran biometri A-scan ultrasonografi imersi pada mata fakik 

normal. Perhatikan adanya lima spikes dengan amplitudo tinggi, 
serta resolusi spike yang baik pada perbatasan retina dan sklera 

                        Dikutip dari : Narvaez, dkk.8 

      

     Kondisi permukaan dari masing-masing struktur juga berpengaruh terhadap 

hasil pemeriksaan. Permukaan yang ireguler akan menghasilkan pembiasan yang 

menjauhi probe, sehingga menghasilkan spike yang lebih kecil. Kondisi retina yang 

normal akan menghasilkan spike yang tinggi dan tajam, namun pada kondisi seperti 

edema makula, degenerasi makula, atau stafiloma posterior, spike yang dihasilkan 

akan lebih kecil.6-9 

     Kekurangan dari biometri ultrasonografi adalah teknik ini menghitung 

kecepatan suara dari kornea menuju ke membran limitans interna, namun area 

fotoreseptor di dekat Bruch’s membrane tidak terjangkau. Rata-rata ketebalan 

retina adalah 200 µm, maka dari itu angka ketebalan tersebut harus ditambahkan 

pada panjang aksial pada saat melakukan pengukuran LIO. Ketebalan 200 µm 
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adalah rata-rata, dimana ketebalan sebenarnya dapat berkisar antara 160 hingga 400 

µm. Inilah yang menyebabkan pengukuran dengan biometri ultrasonografi 

dianggap kurang akurat.3,5,8 

     Keunggulan biometri ultrasonografi adalah kemampuannya dalam mengukur 

panjang aksial bola mata pada kondisi media refraksi yang keruh, misalnya pada 

katarak matur. Kekurangan dari biometri ultrasonografi adalah resolusi gambar 

yang rendah karena teknik ini menggunakan panjang gelombang yang panjang 

dengan resolusi rendah (10MHz) untuk mengukur dimensi yang okular yang relatif 

kecil. Selain itu, perbedaan ketebalan retina di area fovea serta adanya kelainan 

pada area makula berpengaruh terhadap hasil pengukuran yang tidak konsisten.5-7 

 

2.2 Biometri Optikal 

     Biometri optikal adalah instrumen non-kontak yang menggunakan sinar laser 

inframerah (780 nm) dan interferometri koherensi parsial. Teknik ini memiliki 

prinsip yang sama dengan biometri ultrasonografi imersi, dimana panjang aksial 

bola mata diukur dengan menghitung waktu yang dibutuhkan cahaya inframerah 

dari kornea menuju ke retina. Kecepatan cahaya yang sangat tinggi menyebabkan 

waktu echo delay tidak dapat diukur secara langsung, oleh karena itu harus 

menggunakan teknik interferometri. Terdapat dua alat yang saat ini umum 

digunakan untuk pemeriksaan biometri optikal, yaitu LENSTAR® dan 

IOLMaster®.3-5 

     LENSTAR® mampu memberikan hasil pengukuran tidak hanya panjang aksial 

dan keratometri, melainkan juga diameter WTW, ketebalan lensa, kedalaman bilik 

mata depan, pupilometri, eksentrisitas visual aksis, dan ketebalan retina. Bacaan 

keratometri pada LENSTAR® dilakukan pada ukuran 1.65 mm dan 2.3 mm yang 

dikombinasikan untuk memberikan hasil yang paling optimal. IOLMaster® 

merupakan model biometri optikal yang pertama dikenalkan di pasaran. Sejak 

diperkenalkan pada tahun 1999, telah banyak perkembangan yang dilakukan untuk 

meningkatkan akurasi pengukuran menggunakan alat ini. IOLMaster® lima kali 

lebih akurat dibandingkan dengan biometri A-scan dalam pengukuran panjang 

aksial bola mata. Parameter dalam IOLMaster® sama seperti LENSTAR®, dan 
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standar pengukuran yang dianggap baik oleh kedua alat tersebut dirangkum pada 

Tabel 2.1.4-7 

 
Tabel 2.1 Parameter Ideal Pemeriksaan Biometri Optikal Menggunakan 
LENSTAR® dan IOLMaster® 

Parameter LENSTAR® IOLMaster® 
Keratometri 
Standar deviasi K1&K2 (nilai maksimal, 
tiap mata) 

± 0.25 D ± 0.25 D 

Rata-rata perbedaan kekuatan K (antar dua 
mata) 

< 1.25 D < 0.90 D 

Astigmatisme maksimal (tiap mata) < 4.00 D < 2.50 D 
Rata-rata kekuatan K (tiap mata) > 40.00 D atau< 48.00 

D 
>41.00 D atau < 47.00 
D 

Tidak ada “x” yang muncul  - ✓ 
Panjang Aksial 
Cahaya fiksasi stabil stabil 
Jumlah minimal pengukuran yang 
konsisten 

5 pengukuran 5 pengukuran dengan 
perbedaan ≤ 0.05 mm 

Ketebalan kornea sentral > 480 µm dan < 620 
µm 

> 480 µm dan < 620 
µm 

Kedalaman bilik mata depan pada mata 
fakik 

> 1.9 mm dan <4.5 mm >2.0 mm dan < 4.2 mm 

Ketebalan lensa (tiap mata) > 3.0 mm dan < 6.2 
mm 

> 3.0 mm dan < 6.2 
mm 

Perbedaan panjang aksial mata kanan dan 
kiri  

≤ 0.33 mm ≤ 0.33 mm 

White-to-White (WTW) 
Rata-rata WTW (tiap mata) ≤ 0.1 mm ≤ 0.2 mm (minimal 3x 

pengukuran) 
Rata-rata WTW (antar dua mata) ≤ 0.2 mm ≤ 0.2 mm 

 

     Keunggulan dari biometri optikal  adalah teknik ini menghitung panjang aksial 

optikal, karena pasien diwajibkan untuk memfiksasikan pandangan pada target, 

sedangkan pada biometri ultrasonografi didapatkan hasil penghitungan panjang 

aksial anatomi. Hal ini menyebabkan hasil pengukuran dengan biometri optikal 

lebih akurat. Selain itu, sinyal optikal mengukur kecepatan sinar inframerah dari 

kornea hingga menuju epitel pigmen retina, sehingga kita mendapatkan ukuran 

panjang secara akurat, tanpa harus menambahkan perkiraan 200 µm dari ketebalan 

retina seperti pada teknik biometri ultrasonografi.7-10 

     Pada mata dengan panjang aksial lebih dari 25 mm, kita harus mencurigai 

adanya stafiloma. Stafiloma dapat menyebabkan kesalahan pengukuran karena 

makula dapat terletak pada bagian terdalam dari stafiloma atau pada area “side of 

the hill”. Adanya posterior stafiloma menyebabkan perbedaan panjang aksial 
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anatomis dan optikal. Mata dengan panjang aksial lebih dari 26 mm memiliki 

panjang aksial anatomis 0.8 mm lebih panjang dibandingkan panjang aksial optikal. 

Kesalahan 1mm saja pada pengukuran panjang aksial dapat menghasilkan 

kesalahan pengukuran sekitar 2.30 D, sehingga kesalahan pengukuran sebesar 3mm 

dapat menghasilkan kejutan refraktif sebesar 7.00 D.5,8-10 

     Biometri optikal memiliki beberapa keterbatasan. Teknik ini mewajibkan pasien 

untuk dapat memfiksasikan pandangan pada target agar dapat dilakukan 

penghitungan waktu yang dibutuhkan sinar inframerah untuk menuju fovea, oleh 

karena itu dibutuhkan media refraksi yang jernih. Hal ini tidak dapat dicapai pada 

pasien dengan katarak yang keruh (terutama katarak subkapsularis posterior). Pada 

kondisi seperti ini dapat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan biometri 

ultrasonografi.6-9 

      

III. Parameter-Parameter Formula Biometri 

3.1 Panjang aksial 

       Panjang aksial bola mata merupakan komponen penting dalam kalkulasi 

kekuatan lensa intraokular. Panjang aksial bola mata dapat diukur dengan beberapa 

teknik, yaitu ultrasonografi dan optikal. Data dari kedua mata perlu untuk diukur 

walaupun pembedahan hanya direncanakan untuk satu mata. Kesalahan 1 mm pada 

hasil pengukuran panjang aksial bola mata akan menghasilkan kelainan refraksi 

sekitar 2.35 D pada mata dengan panjang aksial 23.5 mm. Kelainan refraksi 

berkurang menjadi 1.75 D/mm pada mata dengan panjang aksial 30 mm dan 

meningkat sampai 3.75 D/mm pada mata dengan panjang aksial 20 mm.4-7 

     Terdapat dua teknik utama dalam pengukuran panjang aksial bola mata, yaitu 

dengan A-scan ultrasonografi dan optikal biometri. A-scan ultrasonografi dapat 

dibagi menjadi teknik kontak/aplanasi dan teknik imersi. Teknik aplanasi 

membutuhkan kontak langsung antara transduser dan kornea, sedangkan teknik 

imersi tidak membutuhkan kontak langsung antara transduser dan kornea.2,4 

     Metode kontak aplanasi dilakukan dengan meletakkan transduser secara 

langsung dengan kornea sehingga pemeriksa harus berhati-hati untuk tidak 

melakukan penakanan berlebihan pada kornea, karena penekanan pada kornea 

dapat menyebabkan pemendekan panjang aksial. Kesalahan perhitungan menjadi 
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penting dan signifikan pada pasien dengan hiperopia tinggi (panjang aksial 20 mm 

atau kurang), dimana setiap kesalahan 1 milimeter dapat menghasilkan 

ketidakuratan  sampai dengan 3.75 D dari kekuatan lensa intraokular.5,8,9 

     Biometri imersi menggunakan prager scleral shell pada sklera-limbus pasien 

dan menggunakan cairan imersi. Biometri imersi mengatasi kekurangan dari teknik 

aplanasi karena probe ultrasonografi sama sekali tidak menyentuh kornea sehingga 

menghindari indentasi. Faktor yang dapat mengurangi ketepatan pengukuran 

adalah akibat misalignment atau tidak sesuai dengan aksis visual. Teknik imersi ini 

juga dianggap kurang praktis karena memerlukan anestesi topikal, dan 

membutuhkan posisi berbaring telentang sehingga membutuhkan waktu yang lebih 

lama dalam mempersiapkan pasien. Perbedaan pengukuran AXL antara teknik 

imersi dengan aplanasi mencapai 0,36 mm.4-7 

     Biometer optikal juga merupakan salah satu alat untuk mengukur panjang aksial 

bola mata. Metode pengukuran ini baru diperkenalkan pada tahun 1999. Biometri 

optikal merupakan instrumen non-kontak yang menggunakan laser coherent 

interferometry untuk mengukur beberapa paramater seperti panjang aksial, 

kurvatura kornea, kedalaman bilik mata depan, diameter white-to-white, dan 

melakukan kalkulasi kekuatan lensa intraokular dengan empat jenis formula 

modern generasi ketiga dan keempat. Pengukuran dengan optikal biometer dapat 

dipersulit dengan adanya sikatrik kornea, katarak matur atau subkapsular posterior, 

perdarahan vitreus, serta ketidakmampuan pasien untuk memfiksasi pandangan.4,7 

 

3.2 Kekuatan kornea 

     Perhitungan kekuatan kornea merupakan faktor terpenting kedua setelah 

panjang aksial dalam formula kalkulasi LIO. Kesalahan 1.0 D pada perhitungan 

kekuatan korena akan menyebabkan kelainan refraksi post-operatif sebesar  1.0 D. 

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung kekuatan kornea adalah 

instrumen yang digunakan, astigmatisme, keratokonus, dan riwayat bedah refraktif 

sebelumnya. Terdapat tiga cara untuk mengukur kekuatan kornea, yaitu 

keratometer manual, topografi kornea, dan tomografi kornea.6.8.9 

     Keratometer manual hanya mengukur permukaan bagian depan kornea dan 

mengkonversi radius (r) kurvatura kornea yang didapat menjadi diopter (K) 
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menggunakan indeks refraksi 1.376. Topografi kornea dapat memberikan 

gambaran kontur permukaan kornea serta kekuatan kornea dan berguna pada 

keadaan astigmatisme ireguler atau keratokonus dan adanya riwayat bedah refraktif 

kornea. Riwayat bedah refraktif kornea dapat merubah kontur kornea  sehingga 

metode standar untuk mengukur kekuatan kornea akan menghasilkan nilai yang 

tidak sesuai (underestimated / miopia atau overestimated / hiperopia). Hal ini 

disebabkan karena prosedur bedah refraktif untuk pasien mopia memiliki prinsip 

untuk meratakan 3 mm area kornea sentral, sedangkan moire pada keratometer 

berukuran lebih besar yaitu 4.5 mm. Hal ini menyebabkan kesalahan refraksi 

berupa hiperopia pasca operasi.5-9 

     Tomografi kornea dilakukan dengan Scheimpflug imaging atau optical 

coherence tomography (OCT). Teknik ini memungkinkan pengukuran kurvatur 

anterior dan posterior serta ketebalan kornea, oleh karenanya pemeriksaan ini 

berguna pada pasien yang pernah dilakukan tindakan bedah refraktif kornea 

sebelumnya. OCT memiliki resolusi aksial yang lebih tinggi sehingga dapat 

digunakan pada kondisi kekeruhan kornea.8-11 

 

3.3 Perkiraan posisi lensa / effective lens position  

     Faktor ini pada awalnya disebut dengan anterior chamber depth (ACD) karena 

optik dari LIO pada era awal ditempatkan di depan iris, pada kamera okuli anterior. 

Terminologi yang baru adalah effective lens position (ELP) oleh Holladay. ACD 

didefinisikan sebagai jarak aksial antara dua lensa (kornea dan lensa atau LIO), atau 

jarak dari permukaan anterior kornea sampai dengan effective principal plane dari 

LIO (permukaan depan lensa kristalin). Nilai ini dibutuhkan untuk hampir semua 

formula dan merupakan bagian dari konstanta A yang spesifik untuk setiap LIO.7,10 

     Posisi LIO sempat dianggap yang paling tidak begitu penting dari tiga variabel 

sebagai penyebab dari kesalahan perhitungan kekuatan LIO, namun pada 1998 

Hoffer mendapatkan post operasi hari pertama LIO pasien dengan ACD yang 

dangkal dan myopia -2,50 D kemudian setelah 3 hari kamera okuli anterior menjadi 

lebih dalam 2,0 mm dan kelainan refraksinya menjadi plano sehingga faktor ini 

dianggap penting secara klinis.11-14 
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3.4 Diameter White-to-White 

     Diameter white-to-white  (WTW) adalah jarak horizontal antara batas limbus 

kornea. WTW penting dalam memperhitungkan ukuran haptik LIO pada saat 

pemasangan LIO di bilik mata depan, memperhitungkan ukuran capsular tension 

ring (CTR), dan memperhitungkan kekuatan LIO pada operasi katarak terutama 

untuk formula generasi ketiga ke atas. WTW berkorelasi secara langsung dengan 

diameter lensa.10.11 

    Ada beberapa teknik untuk pengukuran diameter WTW, yang dapat dibagi 

menjadi dua kelompok utama: manual (yaitu kaliper dan pengukuran di slit-lamp) 

dan otomatis (yaitu ultrasonografi biomikroskopi, IOLMaster, magnetic resonance 

imaging (MRI), Orbscan II dan optical coherence tomography (OCT).11,12 

 

3.5 Ketebalan Lensa 

     Ketebalan lensa merupakan salah satu faktor penting pada anatomi segmen 

anterior bola mata. Ketebalan lensa berpengaruh terhadap perkiraan posisi LIO 

paskaoperasi. Ketebalan lensa tidak termasuk dalam parameter pemeriksaan pada 

formula generasi satu hingga tiga, namun faktor ini ditambahkan pada formula 

penghitungan LIO generasi ke-empat. Ketebalan lensa dipengaruhi oleh usia tua, 

jenis kelamin laki-laki, ketebalan kornea sentral yang lebih besar, bilik mata yang 

dangkal, diameter WTW yang lebih besar, dan kurvatura kornea yang lebih 

dangkal. Semakin tebal lensa, semakin besar kemungkinan pergeseran hiperopik 

paskaoperasi, sehingga dibutuhkan penghitungan formula secara teliti untuk 

menghasilkan kekuatan refraksi pascaoperasi yang optimal.13 

 

3.6 Status Refraksi 

    Kelainan refreksi dan parameter biometrik secara signifikan berkorelasi satu 

sama lain. Panjang aksial rata-rata pada mata miopia secara signifikan lebih tinggi 

daripada mata emetropia atau hipermetropia (p <0,001). Rata-rata kedalaman bilik 

mata depan pada miopia juga lebih tinggi daripada hipermetropia dan emetropia. 

Dari semua parameter biometrik, panjang aksial tetap menjadi parameter paling 

signifikan, dan panjang aksial ini berhubungan langsung dengan status refraksi 

seseorang.8,10 
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IV. Penghitungan Kekuatan Lensa Intraokular 

Formula kalkulasi kekuatan LIO memiliki beberapa klasifikasi sesuai 

dengan generasi dekade penemuannya menjadi generasi pertama, generasi kedua, 

dan seterusnya. Klasifikasi lain membagi menjadi dua tipe berdasarkan prinsip 

dasar perumusannya yaitu formula teoretik yang dirumuskan dari prinsip optik 

vergensi, contohnya seperti formula generasi awal, kemudian formula Holladay, 

Haigis, Hoffer, dan Barret Universal. Tipe kedua disebut dengan formula empirik 

atau formula regresi karena dirumuskan dari analisis statistik regresi dan didapatkan 

suatu relasi matematikal antara kurvatura kornea, panjang aksial, dn kekuatan LIO 

contohnya formula SRK. Tipe klasifikasi lainnya membagi sesuai jumlah variabel 

yang digunakan. Formula seperti Holladay I, SRK/T, dan Hoffer Q menggunakan 

dua variabel, Haigis menggunakan tiga variabel, Barret menggunakan lima 

variabel, dan Holladay II menggunakan tujuh variabel. Terdapat juga dua kategori 

terbaru berdasarkan teknik perumusannya yaitu formula yang berdasarkan artificial 

intelligence yaitu formula Hill-RBF dan juga formula yang berdasarkan prinsip ray 

tracing yaitu formula Olsen.8,10-12 

 

4.1. Generasi Pertama 

     Formula kekuatan lensa intraokular yang pertama dipublikasi oleh Fyodrov pada 

tahun 1967, diikuti oleh Colenbrander pada tahun 1972 dan Hoffer pada pada tahun 

1974. Binkhorst mempublikasikan formula pertamanya pada tahun 1975 yang 

digunakan secara luas di Amerika. Sanders, Retzlaff, dan Kraff (SRK) pada tahun 

1978 masing-masing membuat suatu formula regresi berdasarkan analisis dari 

perhitungan LIO sebelumnya. Formula ini pada tahun 1980 digabungkan menjadi 

Formula SRK I. Rumus SRK I dijabarkan sebagai berikut13 : 

P = A – 2.5 L – 0.9 K 

P = kekuatan LIO, A = konstanta lensa, L = panjang aksial dalam millimeter, dan  

K = kurvatura kornea rata-rata dalam Diopter 
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4.2. Generasi Kedua 

     Hoffer, tahun 1978 pada Welsh Cataract Congress di Houston, menunjukkan 

hubungan langsung antara posisi dari lensa intraokular posterior PMMA dan 

panjang aksial, dan memberikan suatu formula yang lebih baik dalam 

memperkirakan anterior chamber depth (ACD). 12,14 

     Untuk mata dengan panjang aksial lebih pendek dari rata-rata atau lebih panjang 

dari rata-rata, rumus ini tidak seakurat itu, sehingga modifikasi dibuat untuk 

menghasilkan SRK-II, formula generasi kedua. Modifikasi ini adalah untuk 

mengubah konstanta A berdasarkan panjang aksial, dan hasilnya lebih baik tetapi 

masih kurang ideal.11,12,14 

 

4.3. Generasi Ketiga 

     Holladay mengajukan adanya suatu hubungan antara keratometri kornea dengan 

posisi dari lensa intraokular. Holladay memodifikasi formula Binkhorst untuk 

dihubungkan dengan panjang aksial. Formula ini mengkalkulasi perkiraan jarak 

dari kornea ke bidang iris (menggunakan formula Fyodrov), dan menambahkan 

dengan jarak dari bidang iris ke lensa intraokular. Retzlaff memodifikasi formula 

Holladay I dengan adanya penggunaan konstanta A dan menamakan formula ini 

SRK/T pada tahun 1990. Hoffer membuat formula Q pada tahun 1992 

menggunakan fungsi tangen untuk mendapatkan efek yang sama. 12-14 

 

4.4. Generasi keempat 

     Studi terbaru membuktikan bahwa formula generasi keempat, termasuk formula 

Barrett Universal II, formula Olsen atau formula Holladay 2, memberikan hasil 

yang paling tepat pada rentang panjang aksial yang luas. Mereka terbukti secara 

signifikan mengungguli formula generasi ketiga, misalnya SRK/T atau Hoffer Q, 

yang hanya dapat diandalkan untuk mata normal hingga panjang dan mata normal 

hingga pendek.6,12,13 

     Haigis pada tahun 1999 mengajukan suatu formula dengan 3 konstanta untuk 

memperkirakan posisi LIO berdasarkan karakteristik dari mata dan LIO yang 

digunakan. Formula ini menggantikan penggunaan K reading yang digunakan oleh 

konsep Olsen dengan penggunaan ACD preoperatif. 7,10,12 
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     Beberapa studi menunjukkan bahwa formula Holladay I tidak seakurat Hoffer-

Q pada mata dengan panjang aksial kurang dari 22 mm sehingga Holladay 

menggunakan pengukuran ACD preoperatif, diameter kornea, ketebalan lensa, 

kelainan refraksi, dan usia untuk mengkalkulasi estimated scaling factor (ESF). 

Formula ini dinamakan Holladay II dan telah diajukan sejak 1996. 3,5,6 

      Formula Barrett Universal II mulai diperkenalkan pada tahun 2010 sebagai 

modifikasi dari formula Barrett Universal oleh dr. Graham Barrett pada tahun 1993. 

Formula ini menggunakan model teoritikal yang didasarkan pada prinsip Gaussian, 

dimana parameter utama yang digunakan adalah panjang aksial, ELP, dan 

keratometri. Berbeda dengan formula-formula lain, Barrett Universal II 

memperhitungkan lokasi dari bidang utama refraksi dari LIO. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa Barret Universal II telah menjadi standar saat ini dan dianggap 

lebih baik dalam kalkulasi LIO pada mata dengan panjang aksial yang panjang 

dibandingkan dengan formula SRK/T.10,12,16 

     Ada formula baru lainnya seperti Olsen. Formula Olsen menggunakan ray-

tracing yang tepat dan ketebalan lensa untuk memperhitungkan dimensi fisik 

sebenarnya dari sistem optik mata. Fitur utama dari formula Olsen adalah estimasi 

akurat dari posisi LIO menggunakan konsep yang baru dikembangkan, konstanta-

C. Konstanta-C menggambarkan bagaimana kantung kapsul yang kosong akan 

berenkapsulasi berfiksasi setelah pemasangan LIO di kantung.5,6 

    Karena pendekatan ini bekerja secara independen dari faktor-faktor tradisional 

seperti panjang aksial mata, keratometri, diameter white-to-white, kekuatan LIO, 

usia, dan jenis kelamin, maka formula ini dapat bekerja di semua jenis mata, 

termasuk yang sebelumnya telah menjalani operasi refraktif. Satu-satunya 

persyaratannya adalah pengukuran akurat kedalaman bilik mata depan dan 

ketebalan lensa.7,11,16 

    Metode Hill-RBF yang baru adalah pendekatan perhitungan LIO berbasis data 

murni dan oleh karena itu bebas dari batasan estimasi posisi lensa. RBF adalah 

singkatan dari Radial Basis activation Function. Metode ini didasarkan oleh 

metode validasi diri yang canggih menggunakan pengenalan pola berdasarkan 

kecerdasan buatan dan interpolasi data yang canggih. Metode Hill-RBF 

memungkinkan prediksi akurasi kalkulasi LIO. Hasil perhitungan yang dapat 
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diandalkan diberi label “In Bounds”, hasil yang perlu mendapat perhatian lebih dari 

ahli bedah, karena algoritma prediksi tidak dapat menentukan tingkat keandalan 

yang diinginkan, diberi label “Out of Bounds”.8-11 

    Formula generasi keempat lainnya adalah formula Kane. Formula Kane 

didasarkan fomula teoritik dan menggabungkan formula regresi dan artificial 

intellegence (AI) untuk menyempurnakan prediksi. Optimasi konstan dan analisis 

data dilakukan oleh dr. Jack Kane. Sebuah penelitian retrospektif yang 

membandingkan berbagai formula generasi keempat menunjukkan bahwa formula 

Kane merupakan formula paling akurat pada panjang aksial bola mata yang pendek, 

normal, atau panjang.10,15,16 

 

IV. Mencegah Kesalahan Penghitungan Kekuatan Lensa Intraokular 

     Transduser A-scan biasanya dikalibrasi sebelum digunakan setiap hari. 

Beberapa pemindaian dilakukan pada setiap pasien, dan pengukuran harus 

mengelompok di sekitar nilai, dengan varians tidak lebih besar dari 0,2 mm. Kedua 

mata biasanya diperiksa, terutama jika ukuran mata pertama lebih panjang atau 

lebih pendek dari yang diantisipasi. Perbedaan panjang aksial antara mata biasanya 

tidak lebih besar dari 0,3 mm, kecuali ada kelainan refraksi atau alasan anatomis 

lainnya. Nama pasien dan pembacaan K, serta pengukuran panjang aksial dan 

diameter WTW harus dikonfirmasi dan didokumentasikan. Kekuatan lensa dan 

nomor model pabrikan juga ditentukan. Lensa dan kekuatannya untuk penempatan 

di kantong kapsuler, sulkus, atau sudut bilik mata depan dipilih.9-11 

     Semua informasi ini, termasuk perhitungan LIO, harus diperiksa dan diverifikasi 

ulang oleh ahli bedah pada hari operasi. Di ruang operasi, "time-out" dilakukan 

dengan seluruh tim bedah sebelum prosedur dimulai untuk memastikan identitas 

pasien, mata operasi, prosedur, dan LIO yang akan ditanamkan.10 

 

IV. Simpulan 

     Hasil refraktif yang optimal pasca bedah katarak membutuhkan hasil dari 

biometri preoperatif dan formula kalkulasi LIO yang akurat. Formula kekuatan LIO 

masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan pada kondisi okular tertentu 

sehingga penggunaannya dianjurkan untuk disesuaikan dengan masing-masing 
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kondisi. Formula generasi terbaru lebih dianjurkan untuk digunakan karena telah 

terbutki memberikan hasil penghitungan LIO yang lebih akurat. 
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