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ABSTRAK 
 
Latar belakang: Glaukoma merupakan penyebab kebutaan yang bersifat 
ireversibel dan menetap. Salah satu klasifikasi glaukoma adalah angle-closure 
disease. Diagnosis angle-closure disease dapat dilakukan dengan mengevaluasi 
sudut bilik mata depan menggunakan pemeriksaan gonioskopi sebagai baku standar 
emas. Terdapat modalitas pemeriksaan lain berupa Spectral Domain Anterior 
Segment Optical Coherence Tomography (SD AS-OCT) yang dapat digunakan 
dalam pemeriksaan ini. Beberapa studi memiliki hasil yang berbeda dalam 
menyimpulkan kesesuaian evaluasi sudut bilik mata depan menggunakan 
pemeriksaan gonioskopi dan SD-OCT. 
Tujuan: Untuk mencari kesesuaian hasil pencitraan sudut bilik mata depan antara 
pemeriksaan SD AS-OCT dan pemeriksaan gonioskopi pada angle-closure disease. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain 
potong lintang (cross-sectional) dengan variabel berupa pencitraan SD AS-OCT 
dan pemeriksaan gonioskopi pada empat kuadran sudut bilik mata depan pasien 
dengan diagnosis angle-closure disease. 
Hasil: Penelitian ini dilakukan pada 51 mata dari 30 orang pasien dengan diagnosis 
angle-closure disease. Kesesuaian hasil pencitraan antara pemeriksaan SD AS-
OCT dan pemeriksaan gonioskopi dilakukan dengan analisis Cohen’s kappa dan 
dikonfirmasi dengan uji Chi-Square. Tidak ditemukan kesesuaian antara 
pemeriksaan SD AS-OCT dan pemeriksaan gonioskopi dalam mengevaluasi sudut 
bilik mata depan pada angle-closure disease dengan nilai kappa 0.00 (p>0.05). 
Sebagian besar (86.3%) pemeriksaan SD AS-OCT pada kuadran superior tidak 
dapat dinilai.  
Simpulan: Tidak terdapat kesesuaian hasil pencitraan antara pemeriksaan SD AS-
OCT dan pemeriksaan gonioskopi dalam mendeteksi angle-closore disease. 
 
Kata kunci: angle-closure disease, SD AS-OCT, gonioskopi 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Glaucoma is the leading cause of irreversible and permanent 
blindness. One classification of glaucoma is angle-closure disease. Diagnosis of 
angle-closure is usually done by anterior chamber angle assessment with 
gonioscopic examination. Gonioscopy is the current gold standard for assessing 
angle-closure disease. At this modern times, there is another examination technique 
that can be used in angle-closure assessment, which is called spectral domain 
anterior chamber optical coherence tomography (SD AS-OCT). Up until now, there 
is still conflicting results between studies to determine the agreement of angle-
closure assessments between gonioscopy and SD AS-OCT.  
Purpose: To determine the agreement of angle-closure assessments between 
goniscopy and SD AS-OCT in angle-closure disease 
Methods: This study is analytical observational study with cross-sectional design 
with variables such as SD AS-OCT imaging and gonisocopy examination in four 
qudrants of anterior chamber angle of patients with diagnosis of angle-closure 
disease. 
Results: There were 51 eyes from 30 patients with diagnosis of angle-closure 
disease. Cohen’s kappa was used to determine the agreement between two 
examinations and then Chi-Square was added to confirm the agreement. There is 
no agreement for angle-closure between SD AS-OCT imaging and gonioscopy 
examination with kappa value around 0.00 (p>0.05). Most of the SD AS-OCT 
images (86.3%) was inclusive in superior quadrant.  
Conclusion: There is no agreement in angle-closure assessments between 
gonioscopy and SD AS-OCT in angle-closure disease. 
 
Keywords: angle-closure disease, SD AS-OCT, gonioscopy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Glaukoma merupakan penyebab kebutaan yang bersifat ireversibel dan 

menetap. Glaukoma memiliki karakteristik neuropati optik progresif kronis yang 

menghasilkan perubahan morfologis pada kepala saraf optik dan lapisan serat saraf 

retina. Kematian sel ganglion retina bersifat progresif dan mengakibatkan 

hilangnya lapang pandang. Tekanan intraokular (TIO) merupakan salah satu faktor 

risiko utama dalam penentuan progresivitas glaukoma, namun tidak memiliki peran 

dalam mendefinisikan penyakit. Secara umum, glaukoma diklasifikasikan menjadi 

glaukoma sudut terbuka dan tertutup, serta glaukoma primer dan sekunder. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wu dkk. menunjukkan bahwa penurunan fungsi 

penglihatan dan gangguan lapang pandang pada penyakit glaukoma dapat 

menurunkan kualitas hidup penderita secara signifikan. Deteksi dini dan terhadap 

penyakit glaukoma sangat penting dilakukan untuk mencegah perkembangan 

glaukoma ke tingkat yang lebih lanjut sehingga penurunan kualitas hidup penderita 

dapat dihindari.1, 4-7 

Sampai saat ini, glaukoma masih menjadi penyebab kebutaan nomor tiga di 

dunia setelah katarak dan kelainan refraksi. Data dari World Health Organization 

(WHO) memperkirakan jumlah penderita glaukoma berjumlah sekitar 76 juta pada 

tahun 2020 dan akan meningkat menjadi 95.4 juta pada tahun 2030. Berdasarkan 

hasil survei RAAB (Rapid Assessment of Avoidable Blindness) di 15 provinsi di 
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Indonesia pada tahun 2014-2016, glaukoma menjadi penyebab kebutaan ketiga 

terbanyak di Indonesia setelah katarak dan kelainan retina.1, 4-7 

Kasus angle-closure disease merupakan kasus glaukoma terbanyak yang 

ditemukan di Asia Tenggara. Penelitian Chan dkk. mengungkapkan bahwa 60% 

dari semua kasus glaukoma yang ada di seluruh dunia terdapat di Asia dengan kasus 

glaukoma sudut tertutup terbanyak terdapat di daerah Asia Tenggara sebanyak 17 

juta orang dan diperkirakan akan semakin meningkat menjadi 32 juta orang pada 

tahun 2040. Angle-closure disease didefinisikan sebagai kondisi glaukoma dengan 

ditemukannya kontak iridotrabekular pada setidaknya 180o kuadran sudut bilik 

mata depan. Tujuan utama penatalaksanaan kasus angle-closure disease adalah 

mencegah penutupan sudut bilik mata depan lebih lanjut dan mengontrol TIO 

sehingga dapat menghambat terjadinya optik neuropati glaukomatosa.1-3, 6,7 

Evaluasi sudut bilik mata depan merupakan pemeriksaan paling penting dalam 

mendiagnosis penyakit glaukoma. Pemeriksaan gonioskopi masih menjadi standar 

baku emas dan hal yang mutlak dilakukan dalam penilaian sudut bilik mata depan 

hingga saat ini. Prosedur ini bersifat murah, dapat memberikan visualisasi dinamik 

dari semua kuadran sudut, dan dapat dilakukan indentasi untuk membedakan antara 

sudut tertutup dengan sinekia atau apoposional. Meskipun prosedur gonioskopi 

merupakan standar baku emas, prosedur ini masih mempunyai beberapa 

kelemahan. Gonioskopi mempunyai tingkat subjektivitas yang tinggi dan sangat 

dipengaruhi oleh tingkat kerjasama pasien, tingkat keterampilan pemeriksa, arah 

pandangan pasien, besar tekanan pada kornea, dan tingkat iluminasi di ruang 

pemeriksaan. Selain itu, gonioskopi tidak dapat memberikan analisis kuantitatif 
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terhadap sudut bilik mata depan dan sangat terbatas dalam memvisualisasikan 

struktur yang lebih posterior dari iris.6,8,9 

Pemeriksaan gonioskopi pada angle-closure disease mempunyai kesulitan 

tersendiri. Faktor berupa besar intensitas cahaya dan adanya kontak lensa langsung 

kepada mata dapat mempengaruhi hasil evaluasi sudut bilik mata depan. Kedua 

faktor ini sering kali menyebabkan ilusi melebarnya sudut bilik mata depan hingga 

terjadi misdiagnosis status sudut bilik mata depan tersebut.6-9 

Anterior segment optical coherence tomography (AS-OCT) merupakan salah 

satu teknologi pencitraan yang muncul dalam bidang ilmu kesehatan mata dalam 

beberapa tahun terakhir. AS-OCT diperkenalkan pertama kali pada tahun 1994 oleh 

Izatt dkk. dan sudah digunakan secara komersial pada satu dekade terakhir. AS-

OCT berperan sebagai alat diagnostik yang menggunakan prinsip low-coherence 

interferometry yang dapat menghasilkan gambar dengan resolusi tinggi. 

Sebelumnya alat AS-OCT yang tersedia menggunakan sistem time-domain 

(Visante OCT) namun seiring perkembangan teknologi, alat Visante OCT ini sudah 

tidak diproduksi lagi saat ini dan dikembangkan menjadi sistem spectral-domain 

yang dikenal dengan alat Cirrus SD AS-OCT, diikuti dengan peningkatan 

kecepatan akuisisi gambar dan resolusi gambar.10-14  

Teknologi pencitraan AS-OCT ini mempunyai beberapa kelebihan jika 

dibandingkan dengan pemeriksaan gonioskopi. Pencitraan ini tidak memerlukan 

kontak langsung dengan mata pasien, dapat dilakukan dalam kondisi pencahayaan 

yang gelap, dan dapat dilakukan oleh teknisi terlatih tanpa bantuan dokter. 

Penelitian yang dilakukan oleh Baskaran dkk. mengungkapkan bahwa pencitraan 

3 
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AS-OCT dapat menilai sudut tertutup lebih baik dibandingkan dengan pemeriksaan 

gonioskopi sehingga pencitraan ini mempunyai keunggulan tersendiri dalam 

mendiagnosis angle-closure disease.10-14 

Beberapa studi sudah dilakukan untuk meneliti tentang pemeriksaan 

gonioskopi dan pencitraan spectral domain anterior segment optical coherence 

tomography (SD AS-OCT) ini, namun tidak semua studi tersebut menyimpulkan 

hasil yang sama tentang manfaat pencitraan SD AS-OCT dalam menganalisis sudut 

bilik mata depan. Penelitian menurut Tay dkk. menyimpulkan bahwa pemeriksaan 

gonioskopi dan pencitraan SD AS-OCT tidak selalu menunjukkan kesesuaian 

dalam menganalisis sudut bilik mata depan sehingga kedua pemeriksaan ini harus 

dilakukan secara bersamaan dan tidak ada pemeriksaan yang dapat dilakukan secara 

eksklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Angmo dkk. dan Hu dkk. juga 

menyimpulkan hasil yang sama bahwa tidak terdapat kesesuaian hasil pengukuran 

sudut bilik mata depan antara pencitraan SD AS-OCT dan pemeriksaan gonioskopi, 

terutama dalam pemeriksaan angle-closure disease. Namun penelitian-penelitian 

ini mempunyai beberapa limitasi berupa ukuran sampel yang kecil, tidak adanya 

standardisasi definisi angle-closure interobserver pada pemeriksaan gonioskopi, 

dan kemungkinan kesalahan observer dalam mengidentifikasi scleral spur serta 

angle recess. 15-17 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tay, Angmo, dan Hu dkk., 

penelitian oleh Quek dkk. mengungkapkan bahwa terdapat kesesuaian antara 

pencitraan SD AS-OCT dan pemeriksaan gonioskopi dalam mengevaluasi angle-

closure disease. Penelitian oleh Tun dkk. dan Sakata dkk. juga menyimpulkan hasil 

4 
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yang sama dimana terdapat kesesuaian moderat antara kedua pemeriksaan dalam 

mendeteksi angle-closure disease.18-20 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari kesesuaian hasil pencitraan sudut bilik 

mata depan antara pencitraan spectral domain anterior segment optical coherence 

tomography (SD AS-OCT) dan pemeriksaan gonioskopi pada angle-closure disease 

sehingga selanjutnya dapat menjadi rekomendasi alat diagnostik dalam standar 

operasional pelayanan glaukoma, terutama pada pasien yang tidak kooperatif.  

 

Berdasarkan uraian di atas, tema sentral penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Glaukoma merupakan salah satu penyebab kebutaan nomor tiga di dunia 
setelah katarak dan kelainan refraksi. Penurunan fungsi penglihatan yang 
disebabkan oleh glaukoma bersifat ireversibel dan progresif. Beberapa studi 
mengungkapkan bahwa gangguan penglihatan dan lapang pandang pada penyakit 
glaukoma dapat menurunkan kualitas hidup penderita secara signifikan.  

Secara umum, penyakit glaukoma dibagi menjadi glaukoma sudut tertutup dan 
sudut terbuka. Evaluasi terhadap sudut bilik mata depan merupakan hal yang 
penting dalam mendiagnosis penyakit glaukoma, terutama pada angle-closure 
disease. Pemeriksaan gonioskopi masih menjadi standar baku emas dalam menilai 
sudut bilik mata depan hingga saat ini dengan berbagai kelebihan dan 
kekurangannya.  

Spectral domain anterior segment optical coherence tomography (SD AS-
OCT) merupakan salah satu teknologi pencitraan yang muncul dalam bidang ilmu 
kesehatan mata dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran SD AS-OCT mempunyai 
peran sebagai alat diagnostik tambahan yang dapat memberikan berbagai informasi 
dalam penentuan diagnosis, terapi, dan follow up pada penyakit glaukoma pasien. 
Meskipun pemeriksaan gonioskopi bersifat lebih murah, namun tingkat 
subjektivitasnya sangat tinggi, sehingga pemeriksaan SD AS-OCT dapat menjadi 
salah satu modalitas diagnostik tambahan yang dapat digunakan dalam 
mendiagnosis penyakit glaukoma, terutama pada angle-closure disease.  

Diagnosis penyakit glaukoma yang tepat merupakan hal yang mutlak dalam 
penentuan terapi selanjutnya. Misdiagnosis jenis penyakit glaukoma dapat 
menyebabkan penatalaksanaan yang tidak tepat sehingga dapat memperbesar risiko 
progresivitas penyakit glaukoma yang berujung pada kebutaan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat kesesuaian hasil pencitraan sudut bilik mata depan antara 

pemeriksaan spectral domain anterior segment optical coherence tomography (SD 

AS-OCT) dan pemeriksaan gonioskopi pada angle-closure disease? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mencari kesesuaian hasil pencitraan sudut bilik mata 

depan antara pencitraan SD AS-OCT dan pemeriksaan gonioskopi pada angle-

closure disease.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini dapat menambah bukti ilmiah mengenai manfaat pencitraan SD 

AS-OCT sebagai pendamping pemeriksaan gonioskopi dalam mendeteksi angle-

closure disease.  

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai 

penggunaan SD AS-OCT dalam bidang Glaukoma dan mengurangi misdiagnosis 

dalam penyakit glaukoma sehingga selanjutnya dapat dijadikan sebagai rekomendasi 

diagnostik dalam standar operasional pelayanan glaukoma, terutama pada pasien 

yang tidak kooperatif. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1   Kajian Pustaka 

2.1.1 Bilik Mata Depan 

Iris yang terletak pada bagian anterior badan siliaris akan memisahkan 

kompartemen akuos menjadi segmen anterior dan posterior. Sudut yang terbentuk 

antara iris dan kornea disebut dengan segmen anterior atau bilik mata depan.  Bilik 

mata depan merupakan ruangan bersudut yang dibatasi oleh permukaan posterior 

kornea pada bagian anterior dan permukaan anterior iris dan bagian badan siliaris 

pada permukaan posterior. Bilik mata depan mempunyai kedalaman sekitar 3 mm 

dan mengandung sekitar 0.25 ml humor akuos. Kedalaman bilik mata depan akan 

lebih dangkal pada mata hipermetropia daripada mata miopia serta lebih dangkal 

pada mata anak – anak dibandingkan mata orang dewasa.6,21-24 

Sudut bilik mata depan dikatakan lebar dan terbuka jika sudut antara iris dan 

permukaan anyaman trabekular terletak antara 20 – 45 derajat. Sudut yang terletak 

kurang dari 20 derajat dapat didefinisikan sebagai sudut tertutup. Struktur anatomi 

sudut bilik mata depan terdiri dari Schwalbe’s line, scleral spur, cilliary body band, 

anyaman trabekular, dan kanalis Schlemm. 6,21-24 

 

2.1.1.1 Schwalbe’s Line 

 Schwalbe’s line merupakan zona transisi dari trabekular menuju endotel 

kornea, ujung dari membran Descemet, dan tempat insersi trabekular ke stroma 
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kornea. Schwalbe’s line ini terletak anterior terhadap apeks dari anyaman trabekular 

dan terdiri dari kolagen dan jaringan ikat. Kondisi dimana Schwalbe’s line tampak 

menonjol ke anterior disebut sebagai embriotokson posterior. Pada pemeriksaan 

klinis, embriotokson posterior tampak sebagai garis putih ireguler yang terletak 

anterior terhadap limbus. Kondisi ini dapat terjadi pada sekitar 10% mata normal 

manusia. 6,21-24 

 

2.1.1.2 Scleral Spur 

 Dinding posterior sulkus sklera dibentuk oleh sekumpulan jaringan 

bernama scleral spur yang terletak paralel di sepanjang limbus. Struktur in terdiri 

dari 80% kolagen (kolagen tipe I dan III) dan 5% jaringan elastik. Struktur scleral 

spur ini terikat pada anyaman trabekular di bagian anterior dan terikat pada sklera 

serta otot longitudinal badan siliaris pada bagian posterior. Ketika otot longitudinal 

berkontraksi, otot tersebut menarik scleral spur ke arah posterior yang akan 

meningkatkan luas ruangan intertrabekular. 6,21-24 

 

2.1.1.3.1.3 Cilliary Body Band 

 Struktur ini terletak posterior terhadap scleral spur. Ketika iris yang 

berinsersi pada bagian anterior badan siliaris, terdapat struktur yang dapat terlihat 

antara iris dan scleral spur bernama cilliary body band. Pada pemeriksaan 

gonioskopi, struktur ini tampak berwarna kecoklatan. 6,21-24 
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2.1.1.3.1.4 Anyaman Trabekular 

 Anyaman trabekular terletak antara scleral spur dan Schwalbe’s line. 

Sebagian besar struktur anyaman trabekular terletak pada sulkus sklera. Sekitar 

90% aliran humor akuos melewati anyaman trabekular dan aliran ini bersifat 

pressure-dependent. Humor akuos yang mengalir melalui anyaman trabekular akan 

masuk ke kanalis Schlemm dan akan mengalir menuju sistem vena sklera, 

episklera, dan konjungtiva. 6,21-24  

 Anyaman trabekular terdiri dari tiga lapisan yaitu anyaman uveal, 

korneoskleral, dan jukstakanalikular. Lapisan yang paling dekat dengan humor 

akuos adalah anyaman uveal, diikuti lapisan korneoskleral, hingga lapisan terdalam 

yaitu lapisan jukstakanalikular. 6,21-24 

 
Gambar 2.1. Anatomi Sudut Bilik Mata Depan 

         Dikutip dari: Park KH23 
 
 
 
2.1.2    Glaukoma 

2.1.2.1 Definisi  

Glaukoma merupakan suatu kumpulan gejala yang mempunyai karakteristik 

optik neuropati progresif kronis yang menghasilkan perubahan morfologis pada 
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kepala saraf optik dan lapisan serat saraf retina. Kematian sel ganglion retina 

bersifat progresif dan mengakibatkan menyempitnya lapang pandang. Tekanan 

intraokular (TIO) merupakan salah satu faktor risiko utama dalam penentuan 

progresivitas glaukoma, namun tidak memiliki peran dalam mendefinisikan 

penyakit.6,7,25 

 

2.1.2.2 Klasifikasi Glaukoma 

Glaukoma dibagi menjadi glaukoma sudut terbuka, glaukoma sudut tertutup, 

dan glaukoma pada anak-anak menurut American Academy of Ophthalmology dan 

European Glaucoma Society (EGS). Glaukoma juga dibagi menjadi glaukoma 

primer atau sekunder untuk menentukan patogenesis munculnya glaukoma. 

Glaukoma diklasifikasikan sebagai primer jika tidak terdapat kelainan anatomis 

yang menyebabkan obstruksi aliran humor akuous, sebaliknya glaukoma sekunder 

terjadi jika terdapat abnormalitas struktur anatomis yang menyumbat aliran humor 

akuous. Penegakan diagnosis yang tepat untuk membedakan antara glaukoma sudut 

terbuka atau tertutup merupakan hal yang esensial dalam penatalaksanaan 

glaukoma untuk mencegah progresivitas kerusakan lebih lanjut yang disebabkan 

oleh peningkatan tekanan intraokular (TIO). 6,7,25 

 

2.1.2.3 Glaukoma Sudut Tertutup (Angle-Closure Disease) 

 Angle-closure merupakan konfigurasi anatomis yang menyebabkan 

obstruksi mekanis aliran humor akuos pada anyaman trabekular oleh bagian iris 

perifer. 
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Perubahan anatomis pada struktur bilik mata depan menyebabkan penyumbatan 

pada sudut drainase iridokorneal melalui aposisi atau sebagai konsekuensi 

terbentuknya peripheral anterior synechiae (PAS) sehingga terjadi glaukoma sudut 

tertutup (angle-closure disease). Penyebab angle-closure disease dibagi menjadi 

primer dan sekunder. Pada angle-closure disease primer, tidak ditemukan kondisi 

patologis lainnya, peningkatan TIO yang terjadi karena adanya predisposisi struktur 

anatomis. Sebaliknya pada angle-closure disease sekunder, kondisi patologis 

penyebab obstruksi aliran humor akuous ditemukan seperti misalnya lensa 

intumesens, neovaskularisasi iris, dan peradangan kronik. 6,7,25 

Prevalensi angle-closure disease di dunia diperkirakan sebesar 16 juta 

orang. Glaukoma ini lebih sering terjadi pada wanita dan beberapa kelompok ras 

tertentu seperti misalnya ras Asia. Glaukoma sudut tertutup ini diperkirakan 

menjadi penyebab 90% kasus kebutaan yang terjadi pada populasi rakyat Tiongkok. 

Selain jenis kelamin dan ras, risiko terjadinya angle-closure disease meningkat jika 

terdapat riwayat keluarga dengan glaukoma dan pada keadaan hipermetropia. 6,7,25 

 

2.1.2.3.1 Klasifikasi Angle-Closure Disease  

Angle-closure disease merupakan sekelompok grup penyakit dengan 

karakteristik yang bervariasi. European Glaucoma Society (EGS) membagi 

klasifikasi angle-closure disease primer menjadi tiga tahap berdasarkan perjalanan 

alami penyakit, yaitu primary angle-closure suspect (PACS), primary angle-

closure (PAC), dan primary angle-closure glaucoma (PACG). Meskipun berbagai 

variasi angle-closure disease mempunyai definisi yang sama dengan adanya PAS 
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dan/atau aposisi iridotrabekular, mekanisme terbentuknya sinekia atau aposisi iris 

dapat berbeda-beda antara jenis glaukoma yang satu dengan lainnya. Selain itu, 

gejala klinis yang dapat timbul pada penderita juga bervariasi, mulai dari 

asimptomatik hingga munculnya gejala secara tiba-tiba dan dramatis. 6,7,25 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi Angle-Closure Disease 
Tahap  Definisi 
Primary Angle-Closure 
Suspect (PACS) 

Kontak iridotrabekular＞180o tanpa disertai kerusakan 
anyaman trabekular atau nervus optikus 

Primary Angle-Closure (PAC) 
Kontak iridotrabekular＞180o disertai dengan 
peningkatan TIO atau peripheral anterior synechiae 
(PAS) tanpa kerusakan nervus optikus 

Primary Angle-Closure 
Glaucoma (PACG) PAC disertai dengan optik neuropati glaukomatosa 

Dikutip dari: American Academy of Ophthalmology6 
 

2.1.2.3.2 Patogenesis dan Patofisiologi Angle-Closure Disease 

 Karakteristik khusus dari angle-closure disease adalah adanya aposisi atau 

adhesi iris perifer dengan anyaman trabekular. Dengan adanya aposisi atau adhesi 

ini, sudut bilik mata depan akan menjadi tertutup sehingga aliran humor akuos akan 

terganggu. Penutupan sudut bilik mata depan ini dapat terjadi sementara dan 

intermiten (aposisional) atau permanen (sinekial). Kedua bentuk penutupan sudut 

ini dapat dibedakan menggunakan gonioskopi indentasi. Secara umum, mekanisme 

angle-closure disease dibagi menjadi dua kategori, yaitu mekanisme yang 

mendorong iris ke depan dari belakang (posterior pushing mechanism) dan 

mekanisme yang menarik iris sehingga kontak dengan anyaman trabekular 

(anterior pulling mechanism).6,7,25 
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Tabel 2.2 Patogenesis dan Patofisiologi Angle-Closure Disease 

Mekanisme yang mendorong iris ke depan dari belakang (Posterior pushing 
mechanism)  
Pupillary block  
Glaukoma maligna (aqueous misdirection) 
Pembengkakan, inflamasi, kista pada badan siliaris 
Pembengkakan koroid, choroidal detachment serosa atau hemorhagik, atau efusi 
Tumor di segmen posterior atau benda asing (silicone oil, gas bubble) 
Lensa yang terdorong ke anterior  
Bakel sklera  
  

Mekanisme yang menarik iris sehingga kontak dengan anyaman trabekular 
(Anterior pulling mechanism) 
Kontraksi membran inflamasi atau jaringan fibrosa 
Migrasi endotel kornea (ICE syndrome)  
Fibrous ingrowth  
Epithelial ingrowth  
Inkarserasi iris karena trauma atau insisi operasi 

Dikutip dari: American Academy of Ophthalmology6 
 

2.1.3 Gonioskopi 

 Gonioskopi merupakan alat pemeriksaan diagnostik penting dalam 

visualisasi struktur sudut bilik mata depan. Istilah gonioskopi pertama kali 

diperkenalkan oleh Alexios Trantas yang berasal dari bahasa Yunani dengan arti 

“untuk melihat”. Beberapa tahun kemudian, Maximilian Salzmann 

mengembangkan metode penggunaan lensa dalam pemeriksaan gonioskopi 

indirek.6,7,11-12,26,27 

 Gonioskopi merupakan pemeriksaan penting yang harus dilakukan untuk 

melihat visualisasi sudut bilik mata depan karena, dalam kondisi normal, cahaya 

yang direfleksikan pada struktur bilik mata depan akan mengalami refleksi internal 

total melalui tear-air interface. Pada permukaan tear-air interface, sudut kritis 
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cahaya tercapai sehingga seluruh cahaya yang masuk akan direfleksikan kembali 

ke stroma kornea.6,7,11-12,26,27 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2.2.  Gambaran sudut bilik mata depan pada gonioskopi.  
  1: Iris, 2: Ciliary body band, 3: Scleral spur 
  4: Anyaman trabekular, 5: Schwalbe’s line  

      Dikutip dari: American Academy of Ophthalmology6 

 

 

Pemeriksaan gonioskopi biasanya dilakukan di hadapan lampu celah 

biomikroskopi dalam ruangan yang redup cahaya. Apabila pemeriksaan dilakukan 

pada ruangan dengan cahaya yang terang, pupil akan berkonstriksi dan akan 

mempengaruhi visualisasi sudut bilik mata depan. Pemeriksaan ini memerlukan 

bantuan lensa, baik lensa direk (Koeppe) maupun lensa indirek terbalik (Goldmann 

atau Zeiss).6,7,11-12 

Dalam melakukan pemeriksaan gonioskopi, pemeriksa harus 

memperhatikan struktur penunjuk penting pada sudut bilik mata depan. Struktur 

scleral spur dan Schwalbe’s line merupakan dua struktur penunjuk penting yang 

selalu dapat diidentifikasi dalam pemeriksaan gonioskopi.  
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Teknik parallelpiped merupakan teknik pada lampu celah biomikroskopi yang 

dapat membantu pemeriksa untuk mengenali struktur sudut bilik mata depan 

tersebut.6,7,11-12,26,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.3.  Gambaran klinis pada pemeriksaan gonioskopi.  
  A: sudut terbuka normal 
  B: sudut terbuka normal 
  C: sudut tertutup 
  D: sudut tertutup  

Dikutip dari: American Academy of Ophthalmology6 

 

 
Terdapat beberapa metode sistem klasifikasi gonioskopi yang dapat 

digunakan untuk menentukan sudut bilik mata depan. Metode klasifikasi yang 

paling sering digunakan adalah sistem Shaeffer, Spaeth, dan Scheie. Metode ini 

menggunakan sistem kuadran per kuadran untuk mendeskripsikan sudut yang 

berhasil dievaluasi. Sistem klasifikasi Shaeffer mendeskripsikan sudut antara 

anyaman trabekular dan iris sebagai berikut:28-31 

- Derajat 4: sudut antara iris dan permukaan anyaman trabekular sebesar 45 

derajat 
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- Derajat 3: sudut antara iris dan permukaan anyaman trabekular antara 20-45 

derajat 

- Derajat 2: sudut antara iris dan permukaan anyaman trabekular sebesar 20 

derajat, sudut tertutup kemungkinan terjadi 

- Derajat 1: sudut antara iris dan permukaan anyaman trabekular sebesar 10 

derajat, sudut tertutup kemungkinan terjadi 

- Slit: sudut antara iris dan permukaan anyaman trabekular kurang dari 10 

derajat, sudut tertutup sangat besar kemungkinan sudah terjadi 

- 0: iris bertemu dengan anyaman trabekular. Sudut tertutup sudah terjadi.28-31 

 

Sistem klasifikasi Spaeth mengembangkan sistem Shaeffer tersebut termasuk 

medeskripsikan kontur iris perifer, insersi akar iris, dan efek gonioskopi dinamik 

terhadap konfigurasi sudut.6,7,28-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.4.  Sistem klasifikasi Spaeth   
  A: berdasarkan lebar sudut angle recess 
  B: konfigurasi iris perifer 
  C: insersi akar iris 

Dikutip dari: American Academy of Ophthalmology6 
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Sistem klasifikasi Scheie mendeskripsikan sudut berdasarkan visibilitas 

struktur anatomi bilik mata depan yang terlihat pada pemeriksaan gonioskopi. 

Sistem ini merupakan sistem klasifikasi gonioskopi yang digunakan dalam 

pemeriksaan rutin glaukoma di PMN RS Mata Cicendo. Sistem ini 

mendeskripsikan sudut bilik mata depan sebagai berikut:28-31 

- Derajat 0: semua struktur anatomi bilik mata depan terlihat hingga ciliary 

body band 

- Derajat 1: lipatan terakhir iris menutupi sebagian ciliary body 

- Derajat 2: ciliary body tidak terlihat 

- Derajat 3: ciliary body, scleral spur, dan bagian posterior anyaman 

trabekular tidak terlihat 

- Derajat 4: tidak ada struktur yang terlihat selain Schwalbe line28-31 

 

2.1.4 Anterior Segment Optical Coherence Tomography (AS-OCT) 

 Anterior segment optical coherence tomography (AS-OCT) merupakan 

teknologi pencitraan bersifat nonkontak yang menggunakan prinsip low-coherence 

interferometry sehingga dapat menghasilkan gambaran potong lintang bilik mata 

depan. AS-OCT pertama kali diperkenalkan oleh Izatt dkk. pada tahun 1994. 

Terdapat dua sistem OCT yang diproduksi oleh Carl Zeiss Meditec, Inc. 

yaitu Visante AS-OCT dan Cirrus SD AS-OCT (Spectral Domain). Visante AS-

OCT menghasilkan gambar yang hampir mirip dengan pencitraan ultrasound B-

mode. Visante AS-OCT menggunakan diode cahaya inframerah dengan panjang 

gelombang 1310nm yang dapat menangkap gambar sudut bilik mata depan. 

17 
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Panjang gelombang ini dapat berpenetrasi hingga jaringan sklera namun tidak dapat 

menembus jaringan iris berpigmen, sehingga Visante AS-OCT ini khusus 

digunakan untuk pencitraan sudut bilik mata depan dengan kecepatan akuisi 

gambar sekitar 1 hingga 5 detik dan resolusi gambar mencapai 10 hingga 20μm. 

Scleral spur merupakan landmark penting yang digunakan dalam mengevaluasi 

sudut bilik mata depan pada pencitraan AS-OCT. Namun, resolusi gambar yang 

rendah, artifak gambar dari kelopak mata dan struktur okular lainnya, kesulitan 

teknis di lapangan, variasi anatomis mata menyebabkan visualisasi scleral spur 

tidak dapat terlihat pada 20-30% kasus sehingga mengurangi keakuratan dan 

kekonsistenan evaluasi sudut bilik mata depan pada Visante AS-OCT.32-35 

Beberapa saat kemudian, perkembangan teknologi menghasilkan teknologi 

pencitraan Spectral Domain Cirrus OCT (Cirrus SD AS-OCT) dengan panjang 

gelombang yang lebih pendek sekitar 830nm dan mempunyai kelebihan dalam 

menembus hingga lapisan retina sehingga dapat menghasilkan gambar yang lebih 

cepat hingga resolusi mencapai 3 hingga 5μm. Jika dibandingkan dengan Visante 

AS-OCT, SD AS-OCT dapat menghasilkan gambar hingga 100 kali lebih cepat dan 

resolusi aksial gambar hingga 5 kali lebih baik sehingga lebih sedikit artifak gambar 

yang terekam dan hasil pencitraan yang lebih baik.32-35 

Saat ini, alat SD AS-OCT yang tersedia secara komersial memang lebih 

banyak digunakan untuk pencitraan diskus optik, retina, dan makula. Namun, 

beberapa alat SD AS-OCT mempunyai sistem lensa tambahan untuk pencitraan 

segmen anterior sehingga SD AS-OCT tetap dapat digunakan untuk pencitraan 

sudut bilik mata depan yang lebih akurat dibandingkan alat Visante AS-OCT, 
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meskipun beberapa penelitian mengungkapkan bahwa visualisasi scleral spur tidak 

dapat terlihat pada sebagian hasil pencitraan SD AS-OCT. 32-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5.  Hasil Pencitraan AS-OCT 
         Dikutip dari: Moghimi25 
 

Pencitraan menggunakan SD AS-OCT ini bersifat semiotomatis dan 

mempunyai tingkat reproduksibilitas yang baik. Tidak seperti pemeriksaaan 

gonioskopi, pemeriksaan dengan pencitraan SD AS-OCT tidak bergantung pada 

operator dan bersifat nonkontak. Alat OCT memiliki beberapa protokol dalam 

menilai pencitraan apakah layak untuk mengevaluasi sudut bilik mata depan. Fitur 

penting dalam penilaian gambar pencitraan SD AS-OCT adalah sentrasi horizontal 

dan vertikal yang baik dalam satu frame gambar dan adanya refleks saturasi cahaya 

yang menunjukkan bahwa mata tegak lurus pada alat.36-40 

Pencitraan menggunakan SD AS-OCT dapat memberikan penilaian kuantitatif 

dan kualitatif. Dalam penilaian kualitatif, parameter penting sebagai identifikasi 

struktur bilik mata depan adalah scleral spur. Scleral spur terlihat sebagai struktur 
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yang berproyeksi ke dalam pada pertemuan antara sklera bagian dalam dan 

kurvatura kornea. Selain itu, aposisi antara iris dan dinding dalam korneosklera juga 

digunakan sebagai indikator sudut tertutup menurut beberapa studi. Dalam 

penilaian kuantitatif, pengukuran dilakukan menggunakan software yang sudah 

terpasang pada alat OCT dan tetap memerlukan identifikasi scleral spur terlebih 

dahulu. Limitasi terhadap visibilitas scleral spur dan variasi lebar sudut yang 

normal dalam satu mata dan mata lainnya merupakan faktor pembatas dalam 

mengukur nilai kuantitatif SD AS-OCT. Parameter kuantitatif yang sering 

dievaluasi pada pemeriksaan SD AS-OCT adalah:32-40 

- Angle opening distance: jarak tegak lurus antara titik 500µm (AOD 500) atau 

750 µm (AOD 750) anterior terhadap scleral spur dan iris yang berhadapan 

- Angle recess area: area segitiga (ARA 500 atau 750) yang dibatasi oleh AOD 

500 atau 750, permukaan iris anterior, dan dinding korneoskleral bagian dalam 

- Trabecular-iris space area: area trapesium (TISA 500 atau 750) yang dibatasi 

oleh AOD 500 atau 750, permukaan iris anterior, dinding korneoskleral bagian 

dalam, dan tegak lurus antara scleral spur dan iris yang berhadapan32-40 

Pemeriksaan sudut tertutup pada angle-closure disease dengan pencitraan 

SD AS-OCT menggunakan tiga parameter kuantitatif di atas. Pada umumnya, 

angle opening distance (AOD) diukur pada titik 250, 500, dan 750 µm dari 

scleral spur, trabecular-iris space area (TISA) diukur pada titik 500 dan 750 

µm, dan angle recess area (ARA) diukur pada titik 750 µm. Setelah ketiga 

parameter kuantitatif ditentukan pada software alat OCT, area di bawah kurva 

karakteristik (AUC/ area under characteristics) akan dihasilkan untuk AOD, 
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TISA, dan ARA untuk menilai kinerja pengukuran ini dalam mendeteksi mata 

dengan sudut tertutup. Nilai AUC ini bervariasi pada berbagai studi menurut 

karakteristik mata pasien yang menjadi sampel pada studi tersebut sehingga pada 

saat ini, belum ditemukan jenjang nilai normatif yang dapat digunakan sebagai 

acuan dalam menentukan sudut tertutup dalam angle-closure disease.32-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.6.  Penilaian (A) Kualitatif dan (B) Kuantitatif SD AS-OCT 
Dikutip dari: Hu17 dan Moghimi25 
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Penelitian Narayanaswamy dkk. menyatakan bahwa AOD750 merupakan 

parameter pengukuran yang paling berguna dalam mengidentifikasi pasien dengan 

temuan sudut tertutup pada pemeriksaan gonioskopi. Pilot study yang dilakukan 

oleh Misra dkk. tentang penggunaan parameter AOD dan TISA dalam 

mengevaluasi sudut bilik mata depan pada 20 mata dengan sudut tertutup 

menyatakan bahwa nilai rerata AOD500 pada mata kanan berkisar sekitar 0.365 

dan pada mata kiri sekitar 0.351, sedangkan nilai rerata AOD750 pada kedua mata 

berkisar sekitar 0.476. Nilai rerata TISA500 pada kedua mata berkisar sekitar 0.128 

dan nilai rerata TISA750 pada kedua mata sekitar 0.229.32-40 

Dalam praktis klinis di bidang glaukoma, SD AS-OCT berguna sebagai alat 

diagnostik tambahan terhadap gonioskopi, sekaligus dapat berguna sebagai 

pengganti gonioskopi ketika pemeriksaan gonioskopi tidak dapat dilakukan, 

misalnya pada kondisi patologi di kornea atau kurangnya tingkat kooperatif pasien. 

SD AS-OCT juga berguna sebagai alat edukasi kepada pasien untuk menjelaskan 

tentang kondisi mata pasien, baik saat mendiagnosis ataupun saat follow up. Jika 

dibandingkan dengan pemeriksaan gonioskopi, SD AS-OCT mempunyai 

keunggulan berupa prosedur yang berupa nonkontak dan dapat dilakukan pada 

ruangan yang gelap. Selain itu, SD AS-OCT juga dapat memberikan visualisasi 

bleb trabekulektomi dan implan glaukoma. Kelemahan pemeriksaan SD AS-OCT 

ini adalah bahwa visualisasi terhadap struktur di belakang iris tidak dapat dilakukan 

sehingga diagnosis mekanisme posterior pada glaukoma sudut tertutup misalnya 

lesi iridosiliaris dan plateau iris harus dikonfirmasi dengan metode diagnostik 

lainnya.32-40 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Glaukoma merupakan salah satu penyebab utama kebutaan yang bersifat 

ireversibel. Secara umum, penyakit glaukoma dibagi menjadi glaukoma sudut 

terbuka dan sudut tertutup (angle-closure disease). Angle-closure disease terjadi 

karena adanya defek pada konfigurasi anatomis bilik mata depan yang 

menyebabkan obstruksi mekanis aliran humor akuos pada anyaman trabekular 

sehingga terjadi peningkatan tekanan intraokular (TIO).6-7 

European Glaucoma Society (EGS) membagi klasifikasi angle-closure disease 

primer menjadi tiga tahap berdasarkan perjalanan alami penyakit, yaitu primary 

angle-closure suspect (PACS), primary angle-closure (PAC), dan primary angle-

closure glaucoma (PACG). Kontak iridotrabekular ＞180o dengan atau tanpa 

disertai peningkatan TIO serta diikuti atau tanpa kerusakan nervus optikus 

merupakan kriteria diagnosis ketiga tahap angle-closure disease ini.6-7 

Evaluasi terhadap sudut bilik mata depan merupakan hal yang penting dalam 

mendiagnosis penyakit glaukoma, terutama pada angle-closure disease. 

Pemeriksaan gonioskopi masih menjadi standar baku emas dalam menilai sudut 

bilik mata depan hingga saat ini dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. 

Dalam melakukan pemeriksaan gonioskopi, pemeriksa harus memperhatikan dua 

struktur penunjuk penting, yaitu struktur scleral spur dan Schwalbe line yang selalu 

dapat diidentifikasi. Pada pemeriksaan gonioskopi angle-closure disease, struktur 

Schwalbe line merupakan struktur anatomis bilik mata depan yang menjadi kriteria 

sudut tertutup.6-7,11-12 
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Spectral domain anterior segment optical coherence tomography (SD AS-OCT) 

merupakan teknologi pencitraan bersifat nonkontak yang menggunakan prinsip 

low-coherence interferometry. Pencitraan menggunakan SD AS-OCT ini bersifat 

semiotomatis dan mempunyai tingkat reproduksibilitas yang baik. Tidak seperti 

pemeriksaaan gonioskopi, pemeriksaan dengan pencitraan SD AS-OCT tidak 

bergantung pada operator. Pencitraan menggunakan SD AS-OCT dapat 

memberikan penilaian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penilaian kualitatif, 

parameter penting sebagai identifikasi struktur bilik mata depan adalah scleral spur. 

Scleral spur terlihat sebagai struktur yang berproyeksi ke dalam pada pertemuan 

antara sklera bagian dalam dan kurvatura kornea. Apabila terdapat aposisi antara 

iris dan dinding posterior korneosklera pada setidaknya dua dari empat kuadran 

hasil pencitraan SD AS-OCT merupakan kriteria sudut tertutup pada angle-closure 

disease.32-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Diagram kerangka pemikiran 
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2.3 Premis dan Hipotesis 

2.3.1 Premis 

  Berdasarkan hal tersebut di atas, maka premis-premis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

Premis 1 : Gonioskopi masih menjadi standar baku emas dalam menentukan 

diagnosis angle-closure disease6, 7, 11-12 

Premis 2 : Pemeriksaan gonioskopi dapat memberikan visualisasi sudut bilik 

mata depan dengan menilai struktur anatomi yang terlihat pada 

lensa pemeriksaan, biasanya struktur scleral spur dan Schwalbe 

line6,7,11,12 

Premis 3 : Terdapat modalitas pemeriksaan lain yang dapat dilakukan untuk 

menentukan diagnosis angle-closure disease, salah satunya adalah 

pencitraan spectral domain anterior segment optical coherence 

tomography (SD AS-OCT)32-40 

Premis 4 : Analisis gambar secara digital dengan menggunakan pencitraan 

SD AS-OCT merupakan cara yang dapat memperkuat kualitas 

evaluasi terhadap sudut bilik mata depan dengan menggunakan 

struktur scleral spur sebagai marker pada pencitraan32-40 

Premis 5 : Scleral spur merupakan struktur pada bilik mata depan yang 

menjadi landmark penting dalam pemeriksaan gonioskopi dan 

pencitraan SD AS-OCT6,7,32-40 
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2.3.2 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan premis-premis di atas, dapat dideduksi hipotesis bahwa terdapat 

kesesuaian hasil pencitraan sudut bilik mata depan antara pemeriksaan spectral 

domain anterior optical coherence tomography (SD AS-OCT) dan pemeriksaan 

gonioskopi pada angle-closure disease.  
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BAB III 

SUBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Subjek dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan subjek semua pasien berusia di atas 18 tahun yang 

datang ke Unit Glaukoma Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

Bandung yang didiagnosis dengan penyakit glaukoma serta bersedia mengikuti 

penelitian dengan mengisi lembar persetujuan (informed consent). 

Populasi target pada penelitian ini adalah pasien dengan diagnosis angle-closure 

disease. Populasi terjangkau adalah semua pasien baru dan pasien kontrol dengan 

diagnosis angle-closure disease yang datang ke Unit Glaukoma Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. 

 

3.1.2 Sampel Penelitian 

3.1.2.1 Cara Pemilihan Sampel 

Sampel dipilih berdasarkan nonprobability sampling dengan metode alokasi 

subjek sesuai urutan kedatangan pasien (konsekutif) di Unit Glaukoma Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung yang memenuhi kriteria inklusi dan 

tidak termasuk dalam kriteria eksklusi. 

 
 
3.1.2.2 Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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• Semua pasien baru dan pasien kontrol berusia di atas 18 tahun yang datang ke 

pelayanan rawat jalan Unit Glaukoma Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo 

• Didiagnosis dengan penyakit angle-closure disease, baik yang telah menerima 

maupun belum menerima terapi medikamentosa antiglaukoma secara topikal 

atau sistemik sebelumnya 

 

3.1.2.3 Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

• Terdapat kekeruhan media refraksi yang dapat mengganggu pemeriksaan SD 

AS-OCT dan gonioskopi, seperti misalnya kekeruhan kornea  

• Riwayat operasi okular sebelumnya 

• Riwayat trauma penetrasi pada mata 

• Riwayat laser pada segmen anterior sebelumnya 

• Tidak kooperatif saat pengambilan pencitraan SD AS-OCT dan gonioskopi 

• Tidak menyelesaikan pemeriksaan secara lengkap 

• Hasil gambar pencitraan SD AS-OCT dengan visualisasi scleral spur yang tidak 

terlihat yang dapat mengganggu analisis penelitian 

 

3.1.2.4 Penentuan Ukuran Sampel 

 Penentuan ukuran sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk 

menganalisis kesesuaian pencitraan spectral domain anterior OCT (SD AS-OCT) 

dan pemeriksaan gonioskopi dalam mengevaluasi dan mendeteksi penyakit angle-
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closure disease. Penghitungan sampel pada penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑛 =
(	𝑍! + 𝑍" 	)#𝜋
(𝑃$ − 𝑃#)#

 

 

Keterangan: 

n    = jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

Zα  = Nilai deviat Z yang diperoleh dari tabel distribusi normal untuk 

taraf signifikansi α dan power test (1-β) yang dipilih 

𝑃$ − 𝑃# = Perbedaan proporsi sebesar 20% 

𝜋  = Phi, diskordan (ketidak sesuaian) 

 

Semua parameter pada rumus sampel besar ditetapkan berdasarkan keputusan 

peneliti dan berdasarkan jurnal, dengan kesalahan tipe 1 ditetapkan sebesar 5%, 

hipotesa dua arah sehingga Zα = 1,96. Kesalahan tipe 2 ditetapkan sebesar 20%, 

maka didapatkan nilai Zβ = 1,28. Perbedaan proporsi ditetapkan sebesar 20%. 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus di atas, penelitian ini memerlukan sampel 

minimal sebanyak 47 mata. 

 

3.2  Metode Penelitian 

3.2.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain 

potong lintang (cross-sectional) dengan variabel berupa hasil pencitraan spectral 
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domain anterior segment OCT (SD AS-OCT) dibandingkan dengan pemeriksaan 

gonioskopi dalam mendeteksi angle-closure disease.  

 

3.2.2 Identifikasi Variabel 

3.2.2.1 Variabel Bebas dan Tergantung 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pemeriksaan gonioskopi dan 

pencitraan spectral domain anterior segment OCT  (SD AS-OCT). Variabel 

tergantung pada penelitian ini adalah pendeteksian angle-closure disease pada 

pasien. 

 

3.2.2.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil 
Ukur Skala 

Glaukoma Kondisi neuropati optik progresif kronis yang 
menghasilkan perubahan morfologis pada kepala 
saraf optik dan lapisan serat saraf retina 

- Ya, 
Tidak 

Nominal 

Gonioskopi Prosedur pemeriksaan standar baku emas pada 
glaukoma dengan cara menempelkan lensa pada 
mata pasien untuk mengevaluasi sudut bilik mata 
depan 

- Lensa 
Sussman 

- - 

- Sudut terbuka Semua struktur anatomi bilik mata depan terlihat 
hingga cilliary body band/ scleral spur 

- Lensa 
Sussman 

Struktur 
anatomi 

Nominal 

- Sudut tertutup Tidak ada struktur anatomi bilik mata depan lain 
yang terlihat selain Schwalbe line/ anterior 
trabecular meshwork pada setidaknya 1800 

kuadran sudut bilik mata depan 

- Lensa 
Sussman 

Struktur 
anatomi 

Nominal 

Spectral Domain 
Anterior Segment OCT  
(SD AS-OCT) 

Teknologi pencitraan bersifat nonkontak yang 
menggunakan prinsip low-coherence 
interferometry 

- Cirrus SD 
AS-OCT 

- - 

- Sudut terbuka Tidak ditemukan aposisi antara iris dan dinding 
posterior korneosklera pada keempat kuadran 
hasil pencitraan 

- Cirrus SD 
AS-OCT 

Ya, 
Tidak 

Nominal 

- Sudut tertutup Adanya aposisi antara iris dan dinding posterior 
korneosklera pada setidaknya dua dari empat 
kuadran hasil pencitraan 

- Cirrus SD 
AS-OCT 

Ya, 
Tidak 

Nominal 
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3.2.3 Cara Kerja dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.3.1 Cara Kerja 

Rancangan penelitian diajukan ke Komite Etik Penelitian hingga mendapatkan 

persetujuan (ethical clearance). Pasien saat pertama kali datang ke Unit Glaukoma 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo akan dilakukan pemeriksaan tanda 

vital dan tajam penglihatan dengan atau tanpa koreksi. Anamnesis lengkap 

dilakukan terhadap pasien, meliputi riwayat penyakit mata dan penyakit sistemik 

yang berkaitan, riwayat bedah okular sebelumnya, riwayat penggunaan obat-

obatan, riwayat trauma pada mata, riwayat laser sebelumnya, dan riwayat glaukoma 

pada keluarga pasien. Pasien selanjutnya menjalani pemeriksaan oftalmologi 

berupa pemeriksaan kedudukan dan gerak bola mata, lampu celah biomikroskopi, 

pemeriksaan tekanan bola mata dengan metode aplanasi tonometri, pemeriksaan 

gonioskopi dengan menggunakan lensa gonioskopi, dan pemeriksaan polus 

posterior dengan menggunakan lensa Wide Field atau lensa 78D.  

Pemeriksaan gonioskopi dilakukan di depan lampu celah biomikroskopi dengan 

menggunakan lensa Sussman. Kedua mata pasien diberikan obat tetes anestesi 

topikal untuk mengurangi ketidaknyamanan pada mata pasien. Pada saat 

pemeriksaan, pasien diminta untuk melihat lurus ke depan sehingga memudahkan 

evaluasi sudut bilik mata depan. Pemeriksa dapat melakukan indentasi pada mata 

pasien untuk menentukan apakah sudut bilik mata depan yang dievaluasi sudut 

terbuka atau tertutup.  

Setelah pemeriksaan oftalmologis menyeluruh di poliklinik, diagnosis klinis 

dibuat oleh salah satu dari dua dokter subspesialis di Unit Glaukoma yang sudah 
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dilakukan pengujian interobserver pada 30 sampel mata dengan rentang nilai kappa 

sekitar 0.5-0.6 dan kemudian dilakukan identifikasi sesuai kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi penelitian. Pasien  yang terpilih diberi penjelasan secara lisan 

mengenai kegunaan dan prosedur pemeriksaan serta kegunaan penelitian. Bila 

pasien setuju serta bersedia berpartisipasi dalam penelitian, maka diberikan lembar 

surat persetujuan (informed consent) untuk ditandatangani. Identitas pasien dicatat, 

meliputi nama, usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan pasien.  

Pasien akan melanjutkan pemeriksaan pencitraan spectral domain anterior 

segment OCT (SD AS-OCT) di Unit Diagnostik Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo. Pemeriksaan pencitraan spectral domain anterior segment OCT (SD 

AS-OCT) dilakukan oleh teknisi yang bertugas di Unit Diagnostik. Pasien 

dihadapkan pada alat OCT dan diminta untuk melihat lurus ke depan selama 

beberapa waktu sehingga hasil pencitraan dapat terekam dengan baik. Data hasil 

pemeriksaan dicatat dan dilakukan analisis data.  

Jika pemeriksaan pencitraan sudah selesai, hasil gambar pencitraan akan dibawa 

kembali oleh pasien ke Unit Glaukoma untuk dilakukan evaluasi pencitraan. 

Evaluasi dan uji kelayakan pembacaan pencitraan SD AS-OCT akan dilakukan oleh 

satu dokter subspesialis di Unit Glaukoma. 

 
3.2.3.2 Alat Penelitian 

1. Eye chart projector 

2. Lampu celah biomikroskopi 

3. Lensa Sussman 
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4. Tonometri aplanasi 

5. Spectral Domain Anterior Segment OCT (Cirrus SD AS-OCT, USA) 

6. Tetes mata: Tetrakain 0,5% (Cendo Pantocain 0,5%) dan artificial tears (Cendo 

Lyteers) 

 

3.2.3.3 Prosedur Pemeriksaan Gonioskopi 

Prosedur pemeriksaan gonioskopi adalah sebagai berikut. 

1. Pemeriksaan dilakukan di ruangan yang redup 

2. Kedua mata subjek diteteskan dengan obat anestesi topikal.  

3. Subjek diminta duduk tegak dan lurus menghadap alat lampu celah 

biomikroskopi. Dagu diletakan pada chin rest dan dahi menempel pada head 

rest. 

4. Subjek diminta untuk memandang lurus ke depan 

5. Pemeriksa memberikan pelumas pada permukaan lensa Sussman dengan 

menggunakan artifical tears lalu meletakkan lensa di kornea pasien untuk 

melakukan evaluasi sudut bilik mata depan. Pemeriksa dapat melakukan 

indentasi untuk menentukan apakah sudut tersebut terbuka atau tertutup. 

6. Prosedur yang sama dilakukan pada mata kontralateral. 

 

3.2.3.4 Prosedur Pemeriksaan Spectral Domain Anterior Segment Optical 

Coherence Tomography (SD AS-OCT) 

Prosedur pengambilan foto digital SD AS-OCT adalah sebagai berikut. 
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1. Subjek diminta duduk tegak dan lurus menghadap alat OCT. Dagu diletakkan 

pada chin rest dan dahi menempel pada head rest. 

2. Subjek diminta untuk memfiksasikan penglihatan pada alat di depannya. 

3. Pemeriksa mengarahkan alat agar didapatkan gambar mata yang fokus yang 

tampak pada monitor alat. Alat akan secara otomatis merekam gambar 

pencitraan yang didapat. 

4. Prosedur yang sama dilakukan pada mata kontralateral. 

 

3.2.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Unit Glaukoma Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo pada bulan Oktober – November 2021 setelah mendapat persetujuan dari 

Komite Etik Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. 

 

3.2.5 Pengolahan dan Analisa Data 

Analisis yang dilakukan selanjutnya bertujuan untuk mendiskripsikan variabel- 

variabel dependen dan independen sehingga dapat membantu analisis selanjutnya 

secara lebih mendalam. Selain itu, analisis secara deskriptif ini juga digunakan 

untuk mengetahui karakteristik subjek penelitian yang menjadi sampel penelitian. 

Analisis data untuk melihat gambaran proporsi masing- masing variabel yang akan 

disajikan secara deskriptif dapat diuraikan menjadi analisis deskriptif dan uji 

hipotesis. Data yang berskala numerik seperti umur pasien dipresentasikan dengan 

rerata, standard deviasi, median, dan range. Kemudian untuk data karakteristik 

sampel berupa data kategorik seperti jenis kelamin pasien, diagnosis penyakit, dan 
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lateralitas mata, akan diberikan koding dan dipresentasikan sebagai distribusi 

frekuensi dan persentase.  

Analisis yang dilakukan disesuaikan dengan jenis masalah penelitian dan data 

yang digunakan.   Data yang tersedia pada penelitian ini merupakan data kategorik. 

Uji kesesuaian antara kedua pemeriksaan akan menggunakan uji statistik Cohen’s 

kappa sehingga analisis ini akan menghasilkan nilai kappa yang dapat 

menunjukkan derajat kesesuaian. Analisis uji hipotesis untuk data kategorik 

kemudian diuji dengan uji Chi-square apabila syarat Chi-Square terpenuhi. Apabila 

tidak terpenuhi, maka digunakan uji Exact Fisher untuk tabel 2 x 2 dan uji 

Kolmogorov Smirnov untuk tabel selain 2 x 2. Syarat Chi-Square adalah tidak ada 

nilai expected value yang kurang dari 5 sebanyak 20% dari tabel.  

Adapun kriteria kemaknaan yang digunakan adalah nilai p, apabila p ≤ 0,05 

diartikan signifikan atau bermakna secara statistika, dan p > 0,05 diartikan tidak 

signifikan atau tidak bermakna secara statistik.  Data penelitian yang diperoleh 

dicatat menggunakan Microsoft® Excel 2010 dan kemudian diolah melalui 

program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 24.0 for 

Windows. 
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3.3 Alur Penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan selama bulan Oktober – November 2021, 

didapatkan total 51 mata dari 30 orang pasien yang datang ke Unit Glaukoma Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Pemilihan subjek penelitian 

sudah memenuhi kriteria inklusi yang ditentukan dan tidak termasuk dalam kriteria 

eksklusi. Pemeriksaan sudut bilik mata depan dilakukan pada empat kuadran untuk 

setiap subjek penelitian dengan menggunakan pemeriksaan gonioskopi di Unit 

Glaukoma dan pemeriksaan spectral domain anterior segment OCT (SD AS-OCT) 

di Unit Diagnostik Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. 

 

4.1.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Dari keseluruhan subjek penelitian, rerata usia subjek penelitian sekitar 60.37 ± 

6.71 tahun dengan rentang usia sekitar 48 – 78 tahun. Tabel 4.1 menunjukkan 

bahwa jenis kelamin perempuan merupakan jenis kelamin terbanyak sebagai subjek 

penelitian sebanyak 16 orang (53.3%). Tabel ini juga menunjukkan bahwa kasus 

glaukoma terbanyak yang menjadi subjek penelitian adalah primary angle-closure 

glaucoma (PACG) sebanyak 36 mata (70.6%) diikuti dengan primary angle-

closure suspect (PACS) sebanyak 9 mata (17.6%) dan primary angle-closure 

(PAC) sebanyak 6 mata (11.8%). Selain itu, terdapat persentase lateralitas mata 

yang hampir sama antara mata kanan (49%) dan mata kiri (51%) yang termasuk 

dalam subjek penelitian ini.  
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Tabel 4.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Variabel Jumlah Pasien (N = 30) Persentase (%) 
Usia Pasien (Tahun)   

Rerata ± Std 60,37 ± 6,713  

Median 61  

Range (min-maks) 48 - 78  

Jenis Kelamin   

Perempuan 16 53,30 
Laki-laki 14 46,70 
  Jumlah Mata (N = 51) Persentase (%) 
Diagnosis   

PACG 36 70,60 
PACS 9 17,60 
PAC 6 11,80 
Lateralitas   

OD 25 49,00 
OS 26 51,00 

 

4.1.2 Gambaran Evaluasi Sudut Bilik Mata Depan dengan Pemeriksaan 

Gonioskopi dan Pemeriksaan SD AS-OCT 

Tabel 4.2 menunjukkan gambaran evaluasi sudut bilik mata depan pada subjek 

penelitian dengan menggunakan pemeriksaan gonioskopi. Pada pemeriksaan 

gonioskopi di keempat kuadran ditemukan hasil terbanyak berupa sudut tertutup 

dengan persentase lebih dari 70% pada kuadran inferior dan lebih dari 90% pada 

kuadran superior, nasal, dan temporal.  

 

 

 

 

Gambar 4.1 Contoh Pemeriksaan Gonioskopi pada Subjek Penelitian 
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Pada pemeriksaan gonioskopi kuadran superior ditemukan hasil berupa sudut 

tertutup pada 47 mata (92.2%) dan sudut terbuka pada 4 mata (7.8%), kuadran 

inferior ditemukan hasil sudut tertutup pada 38 mata (74.5%) dan sudut terbuka 

pada 13 mata (25.5%), kuadran nasal ditemukan sudut tertutup pada 47 mata 

(92.2%) dan sudut terbuka pada 4 mata (7.8%), serta kuadran temporal ditemukan 

sudut tertutup pada 47 mata (92.2%) dan sudut terbuka pada 4 mata (7.8%). Secara 

keseluruhan, semua mata subjek penelitian yang dilakukan pemeriksaan gonioskopi 

merupakan sudut tertutup (100%) yang sesuai dengan kriteria inklusi penelitian ini.  

 

Tabel 4.2 Gambaran Evaluasi Gonioskopi dan SD AS-OCT 

Variabel 
Gonioskopi SD AS-OCT 

Jumlah Mata 
(N = 51) 

Persentase 
(%) 

Jumlah Mata 
(N = 51) 

Persentase 
(%) 

Kuadran Superior     
Tidak dapat dinilai 0 0,00 44 86,30 
Tertutup 47 92,20 0 0,00 
Terbuka 4 7,80 7 13,70      
Kuadran Inferior     
Tertutup 38 74,50 38 74,50 
Terbuka 13 25,50 13 25,50      
Kuadran Nasal     
Tertutup 47 92,20 39 76,50 
Terbuka 4 7,80 12 23,50      
Kuadran Temporal     
Tertutup 47 92,20 38 74,50 
Terbuka 4 7,80 13 25,50      
Keseluruhan     
Tertutup 51 100,00 38 74,50 
Terbuka 0 0,00 13 25,50 
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Tabel 4.2 di atas juga menunjukkan gambaran evaluasi sudut bilik mata depan 

pada subjek penelitian dengan menggunakan pemeriksaan spectral domain anterior 

segment OCT (SD AS-OCT). Pada pemeriksaan SD AS-OCT di kuadran superior 

ditemukan hasil terbanyak berupa hasil yang tidak dapat dinilai pada 44 mata 

(86.3%), sedangkan sudut tertutup tidak ditemukan pada kuadran ini. Hasil 

pencitraan yang disebut tidak dapat dinilai adalah hasil pencitraan dengan 

visualisasi scleral spur yang tidak terlihat pada gambar, seperti misalnya jika 

terdapat gambaran palpebra superior yang menutupi sudut bilik mata depan 

sehingga evaluasi sulit dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.2 Contoh Pemeriksaan SD AS-OCT pada Subjek Penelitian 
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Pada pemeriksaaan SD AS-OCT di kuadran inferior ditemukan hasil terbanyak 

berupa sudut tertutup pada 38 mata (74.5%) diikuti dengan sudut terbuka pada 13 

mata (25.5%). Evaluasi pencitraan di kuadran nasal dan temporal dapat menemukan 

sudut tertutup pada hampir lebih dari 70% mata yang menjadi subjek penelitian. 

 

4.1.3 Kesesuaian Hasil Pencitraan Sudut Bilik Mata Depan antara Pencitraan 

SD AS-OCT dan Pemeriksaaan Gonioskopi pada Kuadran Superior 

Analisis statistik untuk kesesuaian antara dua pemeriksaan di kuadran ini akan 

diuji dengan uji Cohen’s kappa dan akan dikonfirmasi dengan uji Chi-square 

apabila syarat Chi-Square terpenuhi. Syarat Chi-Square adalah tidak ada nilai 

expected value yang kurang dari 5 sebanyak 20% dari tabel. Namun, pada penelitian 

ini, seperti yang dijabarkan pada tabel 4.2, ditemukan jumlah pencitraan SD AS-

OCT terbanyak yang tidak dapat dinilai (86.3%) terjadi pada kuadran ini sehingga 

analisis statistik tidak dapat dilakukan pada kuadran ini. 

 

4.1.4 Kesesuaian Hasil Pencitraan Sudut Bilik Mata Depan antara Pencitraan 

SD AS-OCT dan Pemeriksaaan Gonioskopi pada Kuadran Inferior 

 Tabel 4.3 menunjukkan kesesuaian hasil pencitraan sudut bilik mata depan 

antara pemeriksaan SD AS-OCT dan pemeriksaan gonioskopi pada kuadran 

inferior. Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian yang rendah pada hasil 

pencitraan antara pemeriksaan SD AS-OCT dengan pemeriksaan gonioskopi di 

kuadran inferior pada angle-closure disease dengan nilai kappa sebesar 0.071 

dengan menggunakan uji statistik Cohen’s kappa. Pada uji kesesuaian Cohen’s 
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kappa, nilai kappa yang kurang dari 0.40 menunjukkan kesesuaian yang rendah. 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan alternatif uji Exact Fisher untuk 

mengkonfirmasi kesesuaian di antara kedua pemeriksaan, ditemukan nilai p sebesar 

0.716 (p>0.05) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara 

pemeriksaan SD AS-OCT dan pemeriksaan gonioskopi dalam mengevaluasi sudut 

bilik mata depan di kuadran inferior.  

 

Tabel 4.3 Kesesuaian SD AS-OCT Inferior dengan Gonioskopi Inferior 

Variabel 
Gonioskopi Inferior 

Nilai Kappa Nilai p Tertutup 
(N = 38) 

Terbuka 
(N = 13) 

SD AS-OCT Inferior   

0.071 0.716 Tertutup 29 (76,3%) 9 (69,2%) 
Terbuka 9 (23,7%) 4 (30,8%) 

Keterangan : Nilai p pada variabel kategorik dengan alternatif  uji Exact Fisher. Nilai kemaknaan 
berdasarkan nilai p<0,05. Tanda * menunjukkan p value <0,05 artinya signifikan atau bermakna 
secara statistik. 
 
 
4.1.5 Kesesuaian Hasil Pencitraan Sudut Bilik Mata Depan antara Pencitraan 

SD AS-OCT dan Pemeriksaaan Gonioskopi pada Kuadran Nasal 

 Tabel 4.4 menunjukkan kesesuaian hasil pencitraan sudut bilik mata depan 

antara pemeriksaan SD AS-OCT dan pemeriksaan gonioskopi pada kuadran nasal. 

Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat tidak terdapat kesesuaian pada hasil 

pencitraan antara pemeriksaan SD AS-OCT dengan pemeriksaan gonioskopi di 

kuadran nasal pada angle-closure disease dengan nilai kappa sebesar -0.038 dengan 

menggunakan uji statistik Cohen’s kappa. Pada uji kesesuaian Cohen’s kappa, nilai 

kappa yang kurang dari 0.00 menunjukkan ketidaksesuaian. Berdasarkan hasil uji 

statistik dengan alternatif uji Exact Fisher untuk mengkonfirmasi kesesuaian di 
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antara kedua pemeriksaan, ditemukan nilai p sebesar 1.000 (p>0.05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat tidak terdapat kesesuaian antara pemeriksaan SD AS-

OCT dan pemeriksaan gonioskopi dalam mengevaluasi sudut bilik mata depan di 

kuadran nasal.  

 

Tabel 4.4 Kesesuaian SD AS-OCT Nasal dengan Gonioskopi Nasal 

Variabel 
Gonioskopi Nasal 

Nilai Kappa Nilai p Tertutup 
(N = 50) 

Terbuka 
(N = 1) 

SD AS-OCT Nasal   

 -0.038 1.000 Tertutup 38 (76.0%) 9 (69,2%) 
Terbuka 12 (24.0%) 4 (30,8%) 

Keterangan : Nilai p pada variabel kategorik dengan uji alternatif  uji Exact Fisher. Nilai kemaknaan 
berdasarkan nilai p<0,05. Tanda * menunjukkan p value <0,05 artinya signifikan atau bermakna 
secara statistik. 
 

4.1.6 Kesesuaian Hasil Pencitraan Sudut Bilik Mata Depan antara Pencitraan 

SD AS-OCT dan Pemeriksaaan Gonioskopi pada Kuadran Temporal 

 Tabel 4.5 menunjukkan kesesuaian hasil pencitraan sudut bilik mata depan 

antara pemeriksaan SD AS-OCT dan pemeriksaan gonioskopi pada kuadran 

temporal. Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian yang rendah pada 

hasil pencitraan antara pemeriksaan SD AS-OCT dengan pemeriksaan gonioskopi 

di kuadran temporal pada angle-closure disease dengan nilai kappa sebesar 0.265 

dengan menggunakan uji statistik Cohen’s kappa. Pada uji kesesuaian Cohen’s 

kappa, nilai kappa yang kurang dari 0.40 menunjukkan kesesuaian yang rendah. 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan alternatif uji Exact Fisher untuk 

mengkonfirmasi kesesuaian di antara kedua pemeriksaan, ditemukan nilai p sebesar 

0.046 yang menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara kedua pemeriksaan 
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dalam derajat yang rendah dalam mengevaluasi sudut bilik mata depan di kuadran 

temporal. 

 

Tabel 4.5 Kesesuaian SD AS-OCT Temporal dengan Gonioskopi Temporal 
 

Variabel 
Gonioskopi Temporal 

Nilai Kappa Nilai p Tertutup 
(N = 47) 

Terbuka 
(N = 4) 

SD AS-OCT Temporal   

0.265 0.046* Tertutup 37 (78.7%) 1 (25%) 
Terbuka 10 (21.3%) 3 (75%) 

Keterangan : Nilai p pada variabel kategorik dengan alternatif  uji Exact Fisher. Nilai kemaknaan 
berdasarkan nilai p<0,05. Tanda * menunjukkan p value <0,05 artinya signifikan atau bermakna 
secara statistik. 
 
 
4.1.7 Kesesuaian Hasil Pencitraan Sudut Bilik Mata Depan antara Pencitraan 

SD AS-OCT dan Pemeriksaaan Gonioskopi secara Keseluruhan 

 Tabel 4.6 menunjukkan kesesuaian hasil pencitraan sudut bilik mata depan 

antara pemeriksaan SD AS-OCT dan pemeriksaan gonioskopi secara keseluruhan. 

Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat tidak terdapat kesesuaian pada hasil 

pencitraan antara pemeriksaan SD AS-OCT dengan pemeriksaan gonioskopi pada 

angle-closure disease dengan nilai kappa sebesar 0.00 dengan menggunakan uji 

statistik Cohen’s kappa. Pada uji kesesuaian Cohen’s kappa, nilai kappa yang 

kurang dari 0.00 menunjukkan ketidaksesuaian. Berdasarkan hasil uji statistik 

dengan uji Chi-Square untuk mengkonfirmasi kesesuaian di antara kedua 

pemeriksaan, ditemukan nilai p sebesar 1.000 (p>0.05) yang menunjukkan bahwa 

tidak terdapat kesesuaian antara kedua pemeriksaan dalam mengevaluasi sudut 

bilik mata depan pada angle-closure disease. 
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Tabel 4.6 Kesesuaian SD AS-OCT dengan Gonioskopi secara Keseluruhan 
 

Variabel 
Gonioskopi  

Nilai Kappa Nilai p Tertutup 
(N = 51) 

Terbuka 
(N = 0) 

SD AS-OCT    

0.000 1.000 Tertutup 38 (74.5%) 0 (0%) 
Terbuka 13 (25.5%) 0 (0%) 

Keterangan : Nilai p pada variabel kategorik dengan uji Chi-Square. Nilai kemaknaan berdasarkan 
nilai p<0,05. Tanda * menunjukkan p value <0,05 artinya signifikan atau bermakna secara statistik. 
 
 
 
4.2. Pengujian Hipotesis  

 Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat kesesuaian hasil pencitraan sudut 

bilik mata depan antara pemeriksaan spectral domain anterior segment OCT (SD 

AS-OCT) dan pemeriksaan gonioskopi pada angle-closure disease.  

 Berdasarkan hasil analisis statistik uji kesesuaian dengan uji Cohen’s kappa dan 

konfirmasi kesesuaian dengan uji Chi-Square secara keseluruhan pada mata subjek 

penelitian didapatkan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara pemeriksaan SD AS-

OCT dan pemeriksaan gonioskopi dalam mengevaluasi sudut bilik mata depan pada 

angle-closure disease dengan nilai kappa sebesar 0.000 dan nilai p>0.05. 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka hipotesis peneliti ditolak. 

 

4.3  Pembahasan 

 Angle-closure disease dikarakteristikkan dengan adanya perubahan anatomis 

pada struktur bilik mata depan dengan ditemukannya kontak iridotrabekular pada 

setidaknya 180o kuadran sudut bilik mata depan sehingga menyebabkan obstruksi 

mekanis aliran humor akuous pada anyaman trabekular. Obstruksi ini 

mengakibatkan peningkatan tekanan intraokular (TIO) dan pada akhirnya merusak 
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kepala saraf optik. Evaluasi sudut bilik mata depan merupakan pemeriksaan paling 

penting dalam mendiagnosis angle-closure disease.  Pemeriksaan gonioskopi 

masih menjadi standar baku emas dan hal yang mutlak dilakukan dalam penilaian 

sudut bilik mata depan hingga saat ini.1-3,6-7 

 Penelitian ini dilakukan pada 51 mata dari 30 orang dengan diagnosis primary 

angle-closure disease. Rerata usia pasien pada penelitian ini adalah 60.37 ± 6.713 

tahun dengan rentang usia sekitar 48 – 78 tahun. Hal ini sesuai dengan berbagai 

hasil penelitian, seperti yang dilakukan oleh Zhang dkk. yang mengungkapkan 

bahwa rerata usia pasien dengan primary angle-closure disease adalah 61.3 ± 9.6 

tahun. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa prevalensi primary angle-closure 

disease akan meningkat seiring dengan pertambahan usia. Pasien berusia tua 

cenderung memiliki bilik mata depan yang lebih dangkal karena penebalan dan 

pergeseran lensa ke arah depan sehingga penyempitan pupil rentan terjadi. Pasien 

berusia di atas 80 tahun merupakan kategori jumlah penderita glaukoma terbanyak 

di dunia dan pasien di rentang usia 40 – 49 tahun merupakan kategori jumlah 

penderita glaukoma terendah. Penelitian yang dilakukan oleh Cao dkk. di China 

juga mengungkapkan hal yang hampir serupa bahwa usia rerata usia pasien dengan 

primary angle-closure disease adalah 63.8 ± 9.3 tahun dengan usia pasien 

terbanyak di rentang 60 – 70 tahun.41,42 

 Penelitian ini menemukan bahwa perempuan merupakan jenis kelamin 

terbanyak dengan primary angle-closure disease sebanyak 16 orang (53.3%). Hal 

ini sesuai dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa perempuan 

merupakan jenis kelamin terbanyak yang menderita primary angle-closure disease 
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dengan rasio perbandingan antara pasien laki-laki dan perempuan sekitar 1.09 – 2.6. 

Pasien laki-laki juga mempunyai risiko 0.71 kali lebih rendah dibanding pasien 

perempuan untuk menderita primary angle-closure disease.41,42  

 Penelitian yang dilakukan oleh Cao dkk. di China mengungkapkan bahwa 

primary angle-closure glaucoma (PACG) merupakan tipe glaukoma dengan 

persentase terbanyak pada glaukoma sudut tertutup sekitar 41.5% diikuti dengan 

primary angle-closure (PAC) lalu primary angle-closure suspect (PACS). 

Penelitian ini juga mendapatkan bahwa PACG merupakan diagnosis terbanyak 

yang ditemukan pada subjek penelitian sebanyak 36 mata (70.6%) diikuti dengan 

PACS dan PAC.42 

 Visualisasi scleral spur pada pencitraan SD AS-OCT merupakan struktur yang 

sangat penting untuk mengevaluasi sudut bilik mata depan. Scleral spur 

diidentifikasikan sebagai titik penonjolan sklera dengan perubahan kelengkungan 

permukaan bagian dalamnya. Namun, struktur scleral spur ini tidak selalu dapat 

terlihat pada pencitraan SD AS-OCT.  Pada penelitian ini, hasil pencitraan 

pemeriksaan SD AS-OCT yang tidak dapat dinilai ditemukan terbanyak pada 

kuadran superior (86.3%). Hal ini serupa dengan hasil penelitian Hu dkk. yang 

mengungkapkan bahwa struktur scleral spur sulit diidentifikasi pada kuadran 

superior sebesar 80% diikuti dengan kuadran inferior sebesar 68%. Selain itu, Hu 

dkk. juga mengungkapkan bahwa hanya sekitar 50% pencitraan SD AS-OCT pada 

penelitian mereka yang dapat dinilai dengan baik. Penelitian oleh Tay dkk. juga 

mengungkapkan bahwa hanya sekitar 45.5% struktur scleral spur yang dapat 

terlihat dengan pencitraan SD AS-OCT.15,17,18 
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 Visualisasi scleral spur yang tidak dapat dinilai ini dapat terjadi karena 

perbedaan panjang gelombang laser yang digunakan pada alat OCT sehingga 

mempengaruhi daya penetrasi dan pencitraan scleral spur. Selain itu, perbedaan ras 

pada populasi pasien Asia berhubungan dengan peningkatan pigmentasi pada 

jaringan sklera dan konjungtiva yang turut mempengaruhi daya penetrasi laser. Hu 

dkk. juga berpendapat bahwa pada tingkat histologi, variasi pada ukuran, bentuk, 

komposisi jaringan scleral spur, dan jumlah serat otot silier yang menempel pada 

scleral spur dapat menurunkan visibilitas scleral spur.15,17,18 

 Selain dengan berbagai pendapat di atas, pencitraan sudut bilik mata depan yang 

terbatas pada kuadran superior dan inferior mungkin berhubungan dengan kesulitan 

dalam memanipulasi kelopak mata saat pemeriksaan berlangsung. Apabila 

pemeriksa berusaha mengangkat kelopak mata, maka sejumlah penekanan dapat 

terjadi pada kornea, terutama pada pasien dengan fisura palpebra sempit, sehingga 

dapat menyebabkan perpindahan struktur sudut bilik mata depan secara tidak 

disengaja dan akhirnya evaluasi struktur scleral spur sulit dilakukan.15,17,18 

 Pada penelitian ini, ditemukan jumlah pencitraan SD AS-OCT terbanyak yang 

tidak dapat dinilai (86.3%) terjadi pada kuadran superior sehingga analisis statistik 

tidak dapat dilakukan pada kuadran ini. Namun pada ketiga kuadran lainnya, 

analisis statistik masih dapat dilakukan. Eksklusi pencitraan yang tidak dapat dinilai 

ini dapat mengurangi kesesuaian hasil penelitian ini.  

 Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa hampir lebih dari 70% pemeriksaan 

gonioskopi dapat menilai sudut tertutup di semua kuadran pada subjek penelitian 

dan tidak terdapat hasil pemeriksaan gonioskopi yang tidak dapat dinilai. Pada tabel 
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4.2 juga dapat dilihat bahwa sekitar lebih 70% pemeriksaan SD AS-OCT dapat 

menilai sudut tertutup pada kuadran inferior, nasal, dan temporal, namun tidak pada 

kuadran superior. Pada kuadran superior dimana pencitraan SD AS-OCT hampir 

semuanya tidak dapat dinilai (86.3%), sekitar 90% pemeriksaan gonioskopi di 

kuadran ini merupakan sudut tertutup.15,17,18  

 Secara keseluruhan, pemeriksaan gonioskopi mempunyai persentase yang lebih 

besar dibanding pemeriksaan SD AS-OCT dalam mengevaluasi sudut tertutup. Hal 

ini bertentangan dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa terkadang 

pemeriksaan SD AS-OCT justru cenderung mengalami overestimasi penilaian 

sudut tertutup dibanding pemeriksaan gonioskopi. Salah satu kemungkinan 

mengapa hal ini dapat terjadi adalah perbedaan identifikasi sudut tertutup pada 

pemeriksaan gonioskopi yang mungkin memang sempit, tapi pada dasarnya masih 

terbuka. Pemeriksaan SD AS-OCT akan menilai sebuah sudut tertutup jika terdapat 

kontak antara iris dan posterior kornea anterior terhadap scleral spur. Pada 

pemeriksaan gonioskopi, sudut yang dinilai mungkin terlihat tertutup pada mata 

pemeriksa, namun sebenarnya sudut tersebut sangat sempit tanpa adanya kontak 

iridokorneal yang terlihat pada pencitraan SD AS-OCT sehingga penilaian SD AS-

OCT mengevaluasi sudut tersebut sebagai sudut terbuka.15,17,18 

 Pada penelitian ini, tidak ditemukan kesesuaian hasil pencitraan antara 

pemeriksaan gonioskopi dan pemeriksaan SD AS-OCT pada angle-closure disease. 

Ketidaksesuaian ini mungkin berkaitan dengan hasil pencitraan SD AS-OCT dan 

arah pandangan mata subjek peneliti.  Kualitas gambar dengan resolusi yang kurang 

baik dan terdistorsi pada monitor komputer dan kertas pada saat pembacaan yang 
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dihasilkan oleh alat SD AS-OCT menyulitkan observer dalam mengevaluasi sudut 

tersebut. Pencitraan SD AS-OCT yang terdistorsi dapat terjadi karena pemeriksaan 

SD AS-OCT tidak dapat mengoreksi indeks transisi refraksi pada air-tear interface 

dan adanya indeks refraksi grup yang berbeda antara udara, kornea, dan humor 

akuous. Selain itu, pemeriksaan gonioskopi dapat menilai visualisasi seluruh 

kuadran, namun SD AS-OCT hanya menilai sepotong gambaran pada kuadran 

tersebut sehingga variasi konfigurasi sudut dapat luput pada pemeriksaan ini. 

Selanjutnya, ketika pemeriksaan gonioskopi menilai sebuah sudut tertutup dan 

pemeriksaan SD AS-OCT menilai sudut tersebut sebagai sudut terbuka, konfigurasi 

iris yang dalam dapat menghalangi visualisasi struktur bilik mata depan dengan 

lensa gonioskopi sehingga terjadi ketidaksesuaian pembacaan sudut pada mata 

tersebut.15,17,18 

 Penelitian ini mempunyai beberapa limitasi. Pertama, intensitas pencahayaan 

pada ruangan pemeriksaan gonioskopi di Unit Glaukoma dan SD AS-OCT di Unit 

Diagnostik yang tidak dapat distandarisasi satu sama lain sehingga mungkin 

mempengaruhi hasil penelitian. Kedua, terdapat dua personel pemeriksa SD AS-

OCT di Unit Diagnostik yang belum mempunyai standar yang sama dalam 

mengambil pencitraan SD AS-OCT. Ketiga, banyak hasil pencitraan SD AS-OCT 

pada kuadran superior yang tidak dapat dinilai karena terhalang oleh palpebra 

superior sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Tidak terdapat kesesuaian hasil pencitraan sudut bilik mata depan antara 

pemeriksaan spectral domain anterior segment OCT (SD AS-OCT) dan 

pemeriksaan gonioskopi secara keseluruhan pada angle-closure disease.  

Apabila analisis kesesuaian diperiksa pada masing-masing kuadran, terdapat 

kesesuaian hasil pencitraan sudut bilik mata depan dalam derajat yang rendah 

antara kedua pemeriksaan pada kuadran temporal pada angle-closure disease.  

 

5.2 Saran 

1) Dilakukan standarisasi pencahayaan ruangan dalam ruangan pemeriksaan 

gonioskopi dan pemeriksaaan SD AS-OCT 

2) Dilakukan standarisasi pengambilan kualitas gambar SD AS-OCT yang sama 

antar kedua personel pemeriksa di Unit Diagnostik 

3) Penggunaan spekulum pada mata saat melakukan pemeriksaan SD AS-OCT 

sehingga dapat mengurangi pencitraan yang tidak dapat dinilai karena 

terhalang oleh palpebra superior 
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LAMPIRAN 1. PERSETUJUAN ETIK 
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LAMPIRAN 2.  

PERMOHONAN PEMINJAMAN ALAT SD AS-OCT DI UNIT DIAGNOSTIK 
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LAMPIRAN 3.  

PERMOHONAN IZIN MELAKUKAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 4. DATA PENELITIAN 
 

NO NAMA USIA 
JENIS GLAUKOMA 

REKAM 
MEDIS MATA 

GONIOSKOPI SD AS-OCT 

PAC PACS PACG Inferior Superior Nasal Temporal Inferior Superior Nasal  Temporal 

1 SW 64     √ 945716 OD TT TT TT TT TDK TT TB TB 
2 SW       √ 945716 OS TT TT TT TT TDK TB TT TT 
3 OM 64     √ 940529 OD TT TT TT TT TDK TB TT TB 
4 OM     √   940529 OS TT TT TT TT TDK TT TT TT 
5 MA 61     √ 940965 OD TT TT TT TT TDK TB TB TT 
6 SM 58 √     945187 OD TT TT TT TT TDK TT TT TB 
7 SM   √     945187 OS TT TT TT TT TDK TT TT TT 
8 WA 55     √ 876084 OD TT TT TT TT TDK TB TB TT 
9 WA     √   876084 OS TT TT TT TT TDK TT TT TT 

10 DK 48     √ 920288 OS TT TT TT TT TDK TB  TB TB 
11 EW 60   √   804277 OS TT TT TT TT TDK TT TB TB 
12 AS 64     √ 944834 OD TB TT TT TT TDK TT TT TB 
13 AS       √ 944834 OS TT TT TB TT TDK TT TT TT 
14 SW 78     √ 936284 OD TT TB TT TB TDK TB TB TB 
15 HOA 69 √     717580 OD TT TT TT TT TDK TT TT TT 
16 TJH 48     √ 940460 OD TT TT TT TB TB TT TT TB 
17 CT 65     √ 941537 OD TT TT TT TT TDK TT TT TT 
18 CT       √ 941537 OS TT TT TT TT TDK TT TT TB 
19 AH 59     √ 936331 OD TT TT TT TT TDK TT TT TT 
20 AO 61   √   940968 OS TB TT TT TT TB TB TB TB 
21 JN 65     √ 944591 OD TT TT TT TT TDK TT TT TT 
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22 JN       √ 944591 OS TT TT TT TT TDK TT TT TT 
23 EM 64   √   892683 OS TT TT TT TT TDK TT TT TT 
24 HS 53   √   941719 OD TT TT TT TT TDK TT TT TT 
25 HS       √ 941719 OS TB TB TT TT TDK TT TT TT 
26 AAD 54     √ 945818 OS TT TT TT TT TDK TT TT TT 
27 SS       √ 905668 OS TT TT TT TT TB TB TB TB 
28 S 54     √ 648846 OD TB TT TT TT TDK TT TT TT 
29 S       √ 648846 OS TB TT TT TT TDK TB TB TB 
30 DS 62     √ 945774 OD TT TT TT TT TDK TT TT TT 
31 DS   √     945774 OS TB TB TT TT TDK TT TT TT 
32 KM 62     √ 942559 OD TT TT TT TT TDK TT TT TT 
33 KG 57     √ 945928 OD TT TT TT TT TDK TT TT TT 
34 KG     √   945928 OS TT TT TT TT TDK TB TB TT 
35 SA 57     √ 945011 OS TT TT TT TT TB TB TB TB 
36 MS 63     √ 941528 OD TT TT TT TT TDK TT TT TT 
37 MS       √ 941528 OS TT TT TT TT TDK TT TT TT 
38 WD 53     √ 944730 OD TT TB TT TB TDK TT TT TT 
39 WD       √ 944730 OS TT TT TT TT TDK TT TT TT 
40 HE 72     √ 934101 OD TT TT TT TT TDK TT TT TT 
41 HE       √ 934101 OS TB TT TT TB TDK TB TB TB 
42 HK 69 √     942401 OD TT TT TT TT TDK TT TT TT 
43 HK       √ 942401 OS TT TT TT TT TDK TT TT TT 
44 DA 61     √ 946178 OD TB TT TT TT TB TT TT TT 
45 DA       √ 946178 OS TB TT TT TT TB TT TT TT 
46 AAK 56     √ 937123 OD TB TT TT TT TDK TT TT TT 
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47 AAK     √   937123 OS TT TT TT TT TDK TT TT TT 
48 WK 48     √ 945093 OD TB TT TT TT TB TB TT TT 
49 WK       √ 945093 OS TB TT TT TT TDK TT TT TT 
50 EM 55   √   942777 OD TB TT TT TT TDK TT TT TT 
51 EM   √     942777 OS TT TT TT TT TDK TT TT TT 

 
 
 
Keterangan: 
TB : Sudut Terbuka 
TT : Sudut Tertutup 
TDK : Tidak Dapat Dinilai 
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LAMPIRAN 5. CONTOH SAMPEL SD AS-OCT PENELITIAN 
 
PENCITRAAN SD AS-OCT DI KUADRAN SUPERIOR DAN INFERIOR 
SERTA TIDAK DAPAT DINILAI 
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 PENCITRAAN SD AS-OCT DI KUADRAN NASAL DAN TEMPORAL 
DENGAN INTERPRETASI SUDUT TERTUTUP 
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