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FAILURE OF BABY CONTACT LENS MANAGEMENT  

 IN MICROCORNEA: A CASE REPORT 

 

Abstract 
Introduction:.  
Aphakia in baby may occur in cases of post extraction of the lens due to congenital 
cataracts. Contact lenses for unilateral aphakia baby have been reported to be  
effective to prevent amblyopia. Microcornea is one of challenging conditions to 
determine contact lens fitting that may cause failure of contact lens application in 
baby.  
Purpose:  
To report and discuss a failure of baby contact lens application in aphakia baby 
with microcornea 
Case report:  
5-year-old boy came to the Refraction, Low Vision, and Contact Lens Unit were 
conceived from the Pediatric Ophthalmology and Strabismus Unit, with Aphakia 
OD + Microcornea OD + Deprivative Amblyopia OD + Astigmatism Myopia 
Simplex OS. Patient had history of cataract extraction surgery at the age of eight 
months old and had a contact lens application after, but failed twice. Patient was 
given spectacles and occlusion therapy as alternative, but lost to follow up. 
Ophthalmology examination revealed visual acuity CFFC of the right eye and 0.5f 
pinhole 0.7f2 of the left eye, anterior segment on right eye revealed 9 mm corneal 
diameter and aphakia, while left eye was within normal limit. Retinoscopy 
examination of the right eye was +18.00 Dioptre. The right eye refractive error was 
unable to be corrected with high plus spherical lens.  
Conclusion:  
Refractive correction on unilateral aphakia post cataract extraction had a major 
role for amblyopia prevention in children. Contact lens is the best choice of 
unilateral aphakia management. Contact lens fitting in microcornea cases is 
challenging and may cause failure in contact lens application. Compliance of 
parents to management of refractive error influence the success rate of amblyopia 
prevention.  
Keywords: baby contact lens, fitting, microcornea 
 

I. Pendahuluan 

Mikrokornea merupakan keadaan diameter horizontal kornea kurang dari sama 

dengan 9 mm saat lahir dan kurang dari 10 mm setelah usia 2 tahun. Kelainan 

tersebut seringkali menjadi bagian dari malformasi okular seperti mikroftalmia dan 

persistent fetal vasculature (PFV). Mikroftalmia merupakan malformasi kongenital 

dimana diameter axial bola mata kurang dari 16 mm saat lahir. Mikroftalmia dengan 

katarak kongenital biasanya diiringi dengan mikrokornea yang kemungkinan 
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disebabkan oleh malformasi kristalin pada proses embriogenesis. Malformasi 

kristalin menyebabkan kondisi katarak kongenital.1–3 

Deprivasi visual pada beberapa bulan pertama kehidupan anak akibat katarak 

kongenital dapat menyebabkan ambliopia yang sulit untuk dikoreksi apabila tidak 

dilakukan operasi ekstraksi lensa pada saat periode perkembangan refleks fiksasi. 

Kondisi afakia pada bayi dapat terjadi setelah dilakukan ekstraksi lensa. 

Penatalaksanaan afakia pada bayi dapat berupa pemberian kacamata, lensa kontak, 

atau lensa intraokular (IOL). Tatalaksana lensa kontak lebih direkomendasikan 

terutama untuk bayi dengan kondisi afakia unilateral. Pemakaian lensa kontak 

tersebut bertujuan untuk mencegah ambliopia.1,4,5 

Fitting lensa kontak pada bayi dan anak merupakan tantangan tersendiri. Fitting 

lensa kontak bertujuan untuk menentukan jenis, ukuran, dan kekuatan lensa. 

Diameter kornea pada kondisi mikrokornea menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi fitting lensa kontak pada bayi karena memerlukan lensa kontak 

dengan ukuran khusus. Fitting yang tidak tepat menyebabkan pemilihan lensa 

kontak yang tidak tepat sehingga meningkatkan risiko kegagalan lensa kontak. 

Menurut Chia et al, faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pemakaian lensa 

kontak termasuk kepribadian orang tua dan frekuensi masalah yang muncul pada 

pemakaian kontak lensa.6,7 Laporan kasus ini bertujuan untuk melaporkan kasus 

kegagalan kontak lensa bayi pada kasus mikrokornea.  

 
II. Laporan Kasus 

Seorang anak laki-laki usia lima tahun sembilan bulan datang ke Poli Refraksi, 

Lensa Kontak, dan Low Vision Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 8 

September 2021 dengan keluhan utama buram pada mata kanan sejak lama. Pasien 

dikonsulkan dari Unit Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus dengan Afakia OD + 

Mikrokornea OD + Ambliopia Deprivasi OD + Astigmatisma Hipermetropia 

Kompositus OS. Pasien dikonsulkan untuk pertimbangan dilakukan pemasangan 

lensa kontak pada mata kanan.  

Pasien pertama kali datang ke RS Mata Cicendo saat usia 3 bulan pada tanggal 

29 Maret 2016 dengan keluhan bintik putih pada mata kanan serta mata yang 
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terlihat sering bergoyang-goyang sejak lahir. Riwayat mata merah, mata 

mengeluarkan kotoran, dan berair disangkal oleh ibu pasien. Pada pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kanan dan kiri blink reflex positif 

dan nistagmus negatif. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan menunjukkan 

diameter kornea 9 mm dan katarak tipe membranosa pada mata kanan. Pasien 

didiagnosa Katarak Kongenital Unilateral OD + Mikrokornea OD + Mikoftalmia 

OD + suspek Persistent Fetal Vasculature (PVF) OD. Pasien dilakukan USG pada 

mata kanan dan kiri saat usia 6 bulan dengan hasil USG mata kanan panjang aksial 

15,94 mm dengan kesan mikoftalmia OD dan suspek PFV OD. Pemeriksaan 

laboratorium berupa serologi antibodi IgM dan IgG Rubella dilakukan dengan hasil 

negatif.  

 

 

 

 

 
 

 

   Gambar 2.1 Pemeriksaan USG mata kanan (A) dan kiri (B) pasien An. A pada 
         tanggal 21 Juni 2016 

            Dikutip dari: RS Mata Cicendo 
 

Pasien dilakukan operasi ekstraksi lensa pada tanggal 1 Agustus 2016 tanpa 

dilakukan pemasangan IOL. Pada laporan operasi tertulis ditemukan ruptur pada 

kapsul posterior. Pasien kemudian dilakukan fitting lensa kontak pada tanggal 5 

Oktober 2021 dalam examination under anesthesia (EUA). Hasil fitting lensa 

kontak menunjukkan diameter kornea 9 mm, K1 6,95 dan K2 6,60, serta panjang 

aksial mata kanan 18,10 mm. Pasien dilakukan pemasangan lensa kontak pada mata 

kanan empat bulan kemudian dengan ketentuan berupa Gelflex base curve 8.6, 

power +23.00 Diopter (D), dan diameter 14 mm. Pasien kontrol tiga hari kemudian 

dengan keluhan lensa kontak hilang setelah satu hari pemakaian. Kontak lensa 

dipesankan kembali dengan jenis dan ukuran yang sama dan dilakukan pemasangan 

pada tanggal 22 Mei 2017. Pasien kemudian kontrol tujuh bulan kemudian saat usia 

A B
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2 tahun dengan keluhan lensa kontak hilang setelah satu minggu pemasangan 

terakhir. Pada pemeriksaan oftalmologi tanggal 28 Desember 2017 didapatkan 

visus mata kanan fix and follow terhadap benda, tekanan intraokuler palpasi normal, 

gerak bola mata kanan penuh ke segala arah, palpebra dan konjungtiva dalam batas 

normal, kornea jernih dan diameter 9 mm, bilik mata depan sedang, pupil bulat, 

pada iris tidak ada sinekia, dan afakia. Pada mata kiri didapatkan visus 0,4 dengan 

cardiff pada jarak 50 cm, tekanan intraokular palpasi normal, gerak bola mata penuh 

ke segala arah, konjungtiva tenang, kornea jernih dan diameter 11,5 mm, pupil 

bulat, iris tidak ditemukan sinekia, dan lensa jernih. Hasil streak retinoskopi mata 

kanan +14.00 D dan pemeriksaan segmen posterior dalam batas normal. Pasien 

diberikan kacamata dengan lensa sferis positif tinggi pada mata kanan serta terapi 

oklusi mata kiri 2-3 jam per hari. Pasien kemudian tidak pernah datang kontrol 

kembali sampai 8 September 2021. 

Keluarga pasien mengatakan bahwa selama empat tahun terakhir pasien tidak 

menggunakan kacamata dengan alasan saat pertama kali menggunakan kacamata 

pasien terlihat tidak nyaman terutama saat terapi oklusi mata kiri. Pasien lahir cukup 

bulan di dokter secara spontan dengan berat lahir 3300 gram. Tidak ada riwayat 

demam pada ibu serta konsumsi obat-obatan dan alkohol selama kehamilan. Pasien 

merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Riwayat imunisasi pasien lengkap. 

Pemeriksaan pada tanggal 8 September 2021 menunjukkan pasien dalam 

keadaan baik dengan tanda vital dan status generalis dalam batas normal. 

Pemeriksaan status oftalmologis menunjukan posisi bola mata ortotropia, 

pergerakan bola mata baik ke segala arah dan tekanan intraokular dengan palpasi di 

kedua mata dalam batas normal.  Pemeriksaan objektif dengan refraktometer pupil 

lebar diperoleh hasil mata kanan S+17.50 C-1.00 x 154 dan mata kiri S+0.50 C-

1.25 x 170.  Pemeriksaan subjektif pupil lebar didapatkan visus dasar mata kanan 

CFFC tidak maju dengan pinhole. Hasil streak retinoskopi mata kanan +18.00 D. 

Mata kanan dilakukan koreksi dengan lensa sferis positif sampai +18.00 D, namun 

visus tidak maju dan menetap di CFFC. Tajam penglihatan mata kiri 0.5f pinhole 

0.7f2 dengan koreksi terbaik S+0.00 C-1.25 x 180 = 1.0 F2. Pemeriksaan 

penglihatan dekat secara binokuler didapatkan hasil 0.8 M dalam jarak baca 30 cm. 
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Gambar 2.2 A. Foto klinis perbandingan mata kanan dan kiri An. A pada tanggal 8  

      September 2021 
 B. Foto klinis diameter kornea pada mata kanan An. A pada tanggal 8  
      September 2021        
 Dikutip dari: RS Mata Cicendo 

 

Pemeriksaan sensitifitas kontras pada mata kanan tidak dapat dinilai dan kiri 

1.25%. Pemeriksaan Amsler’s Grid pada mata kanan tidak dapat dinilai dan mata 

kiri didapatkan tidak ada skotoma maupun metamorfosia. Pemeriksaan buta warna 

menggunakan Ishihara pada mata kanan tidak dapat dinilai dan mata kiri dalam 

batas normal. Pemeriksaan anterior bola mata pada mata kanan didapatkan diameter 

kornea 9 mm dan dengan menggunakan lampu celah ditemukan palpebra dan 

konjungtiva dalam batas normal, kornea jernih, bilik mata depan sedang, pupil 

bulat, iris tidak ada sinekia, dan afakia, sedangkan mata kiri dalam batas normal. 

Pasien kemudian didiagnosis dengan Afakia OD + Mikrokornea OD + Ambliopia 

Deprivasi OD + Astigmatisme Miopia Simpleks OD. Tatalaksana pasien berupa 

pemberian kacamata untuk mata kiri dan perencanaan kontrol 6 bulan kemudian.  

 
 

 
 

 
 
 
 
Gambar 2.3 Pemeriksaan segmen anterior mata kanan (A) dan kiri (B) pasien  

An. A  pada tanggal 8 September 2021 
            Dikutip dari: RS Mata Cicendo 

 
 
 
 
 

A B
c

A B



 6 

III. Pembahasan  

Prognosis visual yang baik pada kasus katarak pada anak bergantung pada 

waktu onset, ketebalan katarak, unilateral atau bilateral, serta waktu dilakukan 

intevensi surgikal, koreksi optikal, serta terapi ambliopia yang agresif. Studi 

menyatakan waktu terbaik untuk dilakukan operasi ekstraksi lensa yaitu sebelum 

bayi berusia 6 minggu. Koreksi optikal dapat berupa kontak lensa, pemberian 

kacamata, dan pemasangan IOL. Koreksi dengan pemberian kacamata 

meningkatkan ukuran bayangan di retina sebesar 20-30%, sedangkan koreksi 

dengan kontak lensa meningkatkan ukuran bayangan sebesar 8-12%. Pemasangan 

IOL dapat memberikan hasil ukuran bayangan retina mendekati normal, namun 

pemasangan IOL pada bayi hanya dilakukan pada kasus khusus apabila tidak bisa 

dilakukan pemberian kacamata dan kontak lensa.1,4,7 
Kontak lensa sebagai tatalaksana afakia setelah ekstraksi lensa katarak 

kongenital sudah menjadi terapi yang umum digunakan sejak 1970 dengan hampir 

50% pasien mencapai tajam penglihatan lebih baik dari 6/60. Hasil penelitian oleh 

Infant Aphakia Treatment Study (IATS) melaporkan bahwa kepatuhan dalam 

penggunaaan kontak lensa pada bayi dan menyimpulkan bahwa kontak lensa 

merupakan substitusi yang ideal terhadap pemasangan IOL pada bayi di bawah usia 

7 bulan. Kontak lensa merupakan tatalaksana terbaik untuk mencegah ambliopia 

deprivasi pada masa menunggu untuk dapat dilakukan pemasangan IOL pada kasus 

afakia unilateral.7–9 

Beberapa jenis lensa berdasarkan material dapat berupa lensa kontak lunak, 

kontak lensa keras, dan rigid gas permeable (RGP). Lensa kontak lunak atau 

hidrogel yang terbuat dari bahan hydrogel polymer, hydroxyethylmethacrylate 

merupakan tipe lensa kontak yang sering digunakan pada bayi. Kelebihan dari lensa 

hidrogel antara lain kenyamanan, stabil, dan lebih mudah dalam fitting dan 

pemasangan sehingga orang tua pasien dapat lebih mudah mengaplikasikan lensa 

kontak pada anak. Kekurangan lensa hidrogel antara lain tajam penglihatan yang 

dihasilkan tidak maksimal, kandungan air yang tinggi sehingga cenderung lebih 

kering pada permukaan kornea, permeabilitas oksigen (Dk) yang semakin rendah 

dengan meningkatnya kekuatan dioptri lensa, risiko hipoksia dan infeksi lebih 
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besar, mudah kering, dan memiliki kemungkinan lebih mudah terlepas akibat eye 

rubbing. Kontak lensa yang digunakan pada kasus ini merupakan modifikasi dari 

bahan kontak lensa lunak hidrogel, yaitu hidrogel silikon. Material kontak lensa 

tersebut dapat mencapai tingkat permeabilitas oksigen yang dengan kandungan air 

yang lebih rendah.6,10,11 

 

 
Gambar 3.1 Bagian kontak lens 

Dikutip dari: Brodie et al.10 
 

Lensa kontak memiliki tiga parameter, yaitu  diameter, kurva dasar (base curve), 

dan kekuatan lensa (D) yang ditentukan melalui proses fitting. Pada kasus ini, fitting 

lensa kontak dilakukan pada pasien bayi afakia unilateral pasca ektraksi lensa 

dengan tujuan perkembangan visual dapat terjadi dengan normal dan mencegah 

terjadinya ambliopia. Pada proses fitting pengukuran kelengkungan kornea dapat 

dilakukan dengan keratometri, photokeratoscopy, biometri, atau komputer 

topografi. Pada pasien ini didapatkan hasil diameter kornea 9 mm, panjang aksial 

18,1 mm, K1 6,95 dan K2 6,60. Berdasarkan pengukuran kelengkungan kornea, 

base curve dari rata-rata K1 dan K2 ditambahkan konstanta 0,8 mm yaitu 7,5 mm. 

Diameter lensa kontak berdasarkan diameter kornea 9 mm ditambahkan konstanta 

2 mm untuk lensa kontak lunak menghasilkan 11 mm. Pengukuran kelainan refraksi 

pada bayi dilakukan dengan retinoskopi dan didapatkan hasil +18.00 D. Target 

koreksi pada pasien adalah +5.00 D yang disesuaikan berdasarkan rekomendasi 

refraksi residual sesuai dengan usia bayi saat dilakukan operasi katarak apabila 

dilakukan pemasangan IOL pada tabel 3.1. Penentuan kekuatan lensa kontak bayi 

Junction 

Radius kurva 
dasar 

Radius kurva 
perifer 

Lebar kurva 
perifer 

Kurva perifer 

Kurva dasar 
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disesuaikan dengan bagan konversi vertex dan sesuai usia berdasarkan tabel 3.2, 

pasien berusia 8 bulan pada kasus ini sesuai saat itu diberikan kontak lensa dengan 

kekuatan +23.00 D. Pasien mendapatkan lensa kontak Gelflex dengan diameter 14 

mm, base curve 8,6 mm, dan kekuatan +23.00 D.8,12 
 
Tabel 3.1 Usia operasi katarak dan rekomendasi refraksi residual untuk target   

 refraksi8 
Usia Refraksi residual (D) 

<6 bulan +6 hingga +10 

6-12 bulan +4 hingga +6 

1-3 tahun +4 

3-4 tahun +3 

4-6 tahun +2 hingga +3 

6-8 tahun +1 hingga +2 

>8 tahun +1 hingga 0 

 
Tabel 3.2 Power lensa kontak pada bayi berdasarkan usia8 
Usia (bulan) BOZR (mm) TD (mm) Kekuatan (D) 
1 7.00 12.00 +35.00 
2 7.20 12.50 +32.00 
3 7.50 13.00 +30.00 
6 7.80 13.50 +25.00 
12 8.10 13.50 +20.00 

  BOZR = Back Zone Optic Radius; TD = Total Diameter 
 
Pada kasus ini, pasien mengalami kegagalan dalam pemasangan lensa kontak 

sebanyak dua kali. Kegagalan ini dapat terjadi akibat beberapa faktor. Pertama, 

kondisi mikrokornea dimana ukuran diameter kornea lebih kecil daripada mata 

normal. Base curve pada lensa kontak yang dipasangkan pada mata pasien memiliki 

perbedaan kurang lebih 1 mm dibandingkan dengan base curve berdasarkan hasil 

perhitungan kelengkungan kornea. Hal ini dapat menyebabkan keadaan loose fit. 

Kedua, sifat dari lensa kontal hidrogel yang lebih mudah terlepas saat eye rubbing. 

Catalina dkk. pada laporan kasusnya menyatakan bahwa pada pasien mikroftalmia 

dan mikrokornea bilateral, penulis lebih memilih menggunakan kacamata untuk 

koreksi optikal pasca operasi katarak. Pemakaian lensa kontak tidak dilakukan 
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karena diameter lensa kontak terlalu besar dan pemasangan IOL tidak 

memungkinkan karena keadaan mikroftalmia pada pasien. Laporan kasus oleh 

Ferreira dkk. menyatakan bahwa fitting yang optimal dapat dicapai pada kasus 

mikrokornea menggunakan kontak lensa hidrogel dengan desain khusus yaitu 

diameter 12 mm, base curve 6,5 mm, dan diameter zona optikal khusus 8,1 mm. 

Rajan dkk. juga melaporkan bahwa modifikasi kontak lensa lunak pada base curve 

dan diameter dapat menghasilkan fitting serta meningkatkan kenyamanan 

pasien.5,7,12 

Kontak lensa rigid gas permeable (RGP) dapat menjadi salah satu pilihan terapi 

afakia pediatrik. Kasus seperti diameter kornea yang kecil serta celah kelopak mata 

yang sempit dapat menggunakan RGP untuk terapi pasca ekstraksi lensa. Suatu 

studi menyatakan bahwa RGP merupakan pilihan yang baik untuk mata berukuran 

relatif kecil yang sedang berkembang. Kelebihan dari RGP yaitu material kontak 

lensa dengan Dk yang tinggi sehingga menurunkan risiko hipoksia, lebih mudah 

dan akurat dalam evaluasi fitting dengan fluoresein, serta lebih tidak mudah terlepas 

akibat eye rubbing. Komplikasi seperti keratitis, vaskularisasi kornea, dan 

konjungtivits papilaris akibat lensa kontak lebih jarang ditemukan. Masalah utama 

aplikasi RGP antara lain adaptasi yang lebih lama pada awal pemakaian, tingkat 

kenyamanan lebih rendah dibandingkan kontak lensa lunak, kepatuhan yang buruk 

terhadap penggunaan jangka panjang, dan komplikasi seperti abrasi akibat trauma 

mekanik apabila bayi melakukan eye rubbing.6,11,13 

Studi Infant Aphakia Treatment Study (IATS) pada bayi usia 1-7 bulan 

melakukan intervensi operasi katarak dengan dan tanpa implantasi IOL primer. 

Keadaan afakia maupaun pseudofakia menunjukkan kondisi tajam penglihatan, 

strabismus, stereopsis, dan glaukoma yang sama pada usia 5 tahun. Bayi 

pseudofakia pada penelitian tersebut terbukti mengalami efek samping yang lebih 

kompleks, seperti proliferasi lensa ke aksis visual, membran pupillary,  korektopia, 

dan operasi ulang. Perbedaan pada studi The Toddler Aphakia and Pseudophakia 

Study (TAPS) yang menyatakan bahwa efek samping, glaukoma, dan operasi ulang 

menurun secara signifikan pada operasi katarak unilateral dengan implantasi IOL 

pada bayi usia 7-24 bulan. Kondisi mikrokornea pada studi TAPS menyatakan hasil 
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akhir tajam penglihatan yang lebih buruk. Wallace dkk. menyatakan bahwa bayi 

dengan diameter kornea yang kecil memiliki risiko lebih tinggi untuk terjadi 

glaukoma seperti pada studi IATS. Hal tersebut menunjukkan bahwa diameter 

segmen anterior menjadi parameter risiko terjadinya glaukoma. Modifikasi IOL 

berdasarkan usia dan keadaan mikrokornea pada studi TAPS menyatakan tidak ada 

hubungan positif maupun negatif antara implantasi IOL dan glaukoma serta efek 

samping lainnya.3,7,8 

Laporan kasus oleh Jethani dkk. di India menunjukkan keberhasilan implantasi 

modifikasi IOL sekunder pada 12 kasus mikrokornea. Subjek penelitian memiliki 

ukuran diameter kornea paling besar 9 mm. Peneliti melakukan implantasi IOL 

dengan  ukuran optik 4-5 mm dan variasi ukuran total 10-10,5 mm yang 

menyesuaikan dengan ukuran kornea. Pemasangan IOL dilakukan pada sulkus dari 

kapsul posterior dalam keadaan horizontal. Kumar dkk. melalui laporan serial kasus 

menyatakan bahwa teknik implantasi glued IOL dengan fiksasi sklera disertai 

modifikasi IOL, yaitu pemotongan haptic dan ukuran IOL foldable 6 mm dengan 

hasil akhir yang aman untuk kondisi mikrokornea.2,14 

Ukuran diameter IOL yang lebih kecil dapat menyebabkan komplikasi akibat 

penambahan ukuran bola mata saat dewasa. Myopic shift pada bayi pseudofakia 

akibat elongasi aksial menjadi pertimbangan operator untuk memilih kekuatan IOL 

yang undercorrection sehingga menyebabkan kondisi hiperopia atau emetropia saat 

pertama dilakukan operasi dengan risiko myopic shift. Pertumbuhan panjang bola 

mata cukup agresif pada 18 bulan pertama kehidupan, namun perlu 

dipertimbangkan bahwa operasi katarak kongenital dan visual rehabilitasi paling 

baik dilakukan lebih awal. Kelainan refraksi residual setelah dilakukan implantasi 

IOL dapat dikoreksi dengan pemberian kacamata.1,2,8 

Koreksi refraksi dengan kacamata dapat diberikan pada kondisi afakia pada bayi 

yang tidak dapat dilakukan implantasi IOL. Bayi dengan afakia bilateral secara 

umum dapat menoleransi kacamata afakia. Kondisi unilateral afakia dapat 

diberikan koreksi dengan kacamata, namun tidak direkomendasikan karena 

perbedaan signifikan dari ukuran bayangan atau aniseikonia. Kacamata afakia dapat 

menimbulkan distorsi perifer dan membatasi lapang pandang akibat efek prisma 
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pada lensa sferis positif tinggi. Hal tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan 

kondisi ambliopia pada pasien.1,5,8  

Terapi oklusi (patching) memiliki peran penting dalam mengatasi unilateral 

ambliopia. Terapi dilakukan dengan menutup mata yang tajam penglihatan yang 

lebih baik dan memaksa mata ambliopia untuk mendapat rangsang visual. Durasi 

oklusi dilakukan berdasarkan derajat ambliopia, yaitu 6 jam per hari pada ambliopia 

derajat berat dengan tajam pengliharan 20/125-20/400 dan 2 jam per hari pada 

ambliopia derajat sedang dengan tajam penglihatan 20/100 atau lebih baik. 

Kepatuhan terhadap terapi oklusi menurun seiring pertambahan usia anak. Keluarga 

memiliki peran penting untuk dapat mengerti bahwa terapi ambliopia tidak hanya 

dengan memperbaiki alignment okular melalui alat bantu seperti kacamata atau 

tindakan operasi, namun untuk memaksimalkan tajam penglihatan dengan salah 

satunya menerapkan terapi oklusi. Aplikasi terapi oklusi terkadang mengalami 

kegagalan meskipun dilakukan dengan maksimal. Anak-anak khususnya yang 

berusia lebih dari lima tahun dapat tidak respon secara komplit maupun parsial 

terhadap terapi oklusi.1,9,15 

Pada kasus ini, pasien diberikan kacamata afakia sebagai alternatif dengan terapi 

oklusi karena kegagalan pemasangan baby contact lens. Pasien tidak patuh terhadap 

terapi yang diberikan karena ibu dari pasien melihat pasien tidak nyaman dengan 

terapi yang disarankan. Hal tersebut dapat menjadi faktor kegagalan terapi 

ambliopia pada pasien. Suatu penelitian menyatakan bahwa kepatuhan jangka 

panjang terhadap terapi dipengaruhi oleh motivasi orang tua, status pendidikan serta 

ekonomi, dan terutama pemahaman orang tua terhadap penyakit anak.5,6,15 
 

IV. Simpulan 

Koreksi kelainan refraksi pada afakia unilateral pasca ekstraksi lensa akibat 

katarak kongenital memiliki peran penting dalam pencegahan ambliopia pada bayi. 

Kontak lensa merupakan pilihan yang paling direkomendasikan pada tatalaksana 

afakia unilateral. Kondisi mikrokornea dan keterbatasan kesediaan jenis lensa 

kontak menjadi faktor yang mempengaruhi kegagalan fitting lensa kontak pada 

bayi. Usaha pencegahan ambliopia dapat dilakukan melalui tatalaksana lain, yaitu 
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pemberian kacamata atau implantasi IOL dengan risiko efek samping dan 

komplikasi. Kepatuhan orang tua  terhadap aplikasi tatalaksana koreksi kelainan 

refraksi termasuk terapi oklusi pada anak mempengaruhi tingkat keberhasilan 

pencegahan ambliopia anak. 
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