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Abstract 

Introduction: Posterior capsule opacity (PCO) is one of the complication after cataract 

surgery. Types of PCO are membranous, fibrotic, or fibro-membranous. Surgical 

capsulotomy has been replaced by Neodymium-doped Ytrium Aluminim Garnet (Nd:YAG) 
as a PCO management nowdays.  

Purpose: To estimate energy Nd:YAG laser levels to treat various types of PCO. 
Methods: A total 59 eyes with PCO were included and evaluated Nd:YAG laser capsulotomy. 

The calculated intial and total energy laser was grouped by type of PCO. The diameter size 

of capsulotomy hole was measured also. Visual acuity, intraocular pressure, inflammation 
reactions, and complications of all patients were evaluated in 30-60 minutes, 1 week, and 1 

month after capsulotomy laser. 
Results: The mean values of initial energy levels were 1,45±0,31 mJ for membranous PCO, 

1,51±0,29 mJ for fibrous PCO, and 1,68±0,23 mJ for fibro-membran PCO. The mean 

summated energy levels for membranous PCO was 51,86±28,19 mJ, 78,86±44,81 mJ for 
fibrous PCO, 86,88±60,51 mJ for fibro-membran PCO. 

Conclusion: Fibro-membran PCO required more initial and summated energy compared to 
membranous and fibrous PCO.  

Keywords: posterior capsule opacity, Nd:YAG laser energy, capsulotomy laser 

 

 

PENDAHULUAN

Kekeruhan kapsul posterior atau 

posterior capsule opacity (PCO) 

adalah salah satu komplikasi pasca 

operasi katarak yang paling banyak 

dikeluhkan oleh pasien. Persentase 

terjadinya kekeruhan kapsul posterior 

adalah 3 hingga 50% pada 5 tahun 

pertama setelah operasi. Terdapat 2 

jenis kekeruhan kapsul posterior yaitu 

membran (pearls) dan fibrosis. 

Menurut Kruger, dkk derajat 

kekeruhan kapsul posterior dibagi 

menjadi 3 berdasarkan ketebalan 

kekeruhan, sedangkan Sellman dan 

Lindstrom dibagi menjadi 4 derajat 

berdasarkan luas dalam menutupi 

aksis visual dan derajat penurunan red 

reflex.1,2 

 Terapi Laser Nd:YAG merupakan 

tindakan dengan minimal invasif 

dibandingkan dengan pembedahan. 

Laser Nd: YAG memancarkan 

gelombang energi dengan panjang 

1064 nm dan pulsasi 2-3 ns. Energi 

yang ditembakkan memberikan 

tekanan tinggi dan panas yang 

menghasilkan ekspansi plasma 

kemudian menyebabkan hancurnya 

jaringan di sekitarnya. Penelitian 

Bhargava, dkk mengemukakan bahwa 

tipe dari kekeruhan kapsul posterior 

mempengaruhi besar energi laser 

inisial dan total eneri laser yang 
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dibutuhkan untuk melakukan 

kapsulotomi.3,4  

 Ukuran energi laser Nd: YAG 

dikaitkan dengan hasil akhir tajam 

penglihatan, tekanan intraokular 

(TIO), dan ukuran diameter 

kapsulotomi. Besarnya ukuran energi 

laser dapat menyebabkan beberapa 

komplikasi, seperti peningkatan 

tekanan intraokular (TIO), uveitis, 

ruptur permukaan hyaloid, IOL pitting, 

ablasio retina, dan edema makula.5,6 

Tujuan dari penelitian observasional 

ini adalah untuk menilai estimasi 

energi laser Nd: YAG yang digunakan 

untuk melakukan kapsulotomi pada 

berbagai tipe dan derajat kekeruhan 

kapsul posterior.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif prospektif. Data 

diperoleh dari rekam medis Rumah 

Sakit Mata Cicendo Bandung selama 

bulan September hingga Desember 

2021. Laser kapsulotomi dilakukan 

oleh 13 residen unit katarak dan bedah 

refraktif dengan menggunakan mesin 

laser Nd: YAG (Visulas YAG III, Carl 

Zeiss, Germany).  

Gambar 1. Kekeruhan kapsul posterior 

tipe membran (A), fibrosis 

(B), dan fibro-membran 

(C). 
Sumber : RS Mata Cicendo  

Pasien dilakukan pemeriksaan 

tajam penglihatan, tajam penglihatan 

dengan koreksi terbaik, retinometri, 

TIO, kondisi segmen anterior, dan tipe 

kekeruhan kapsul posteriornya 

sebelum dilakukan laser kapsulotomi. 

Pasien kembali dilakukan 

pemeriksaan tajam penglihatan, tajam 

penglihatan dengan koreksi terbaik, 

TIO, kondisi segmen anterior, dan 

diameter lubang kapsulotomi pada 30 

hingga 60 menit setelah tindakan, 1 

minggu, dan 1 bulan paska laser. 

Semua pasien yang mengalami PCO 

dan akan dilakukan laser menjadi 

faktor inklusi, namun data pasien yang 

tidak lengkap menjadi faktor ekslusi 

dalam penelitian ini. Data diolah 

secara deskriptif terhadap seluruh 

variable menggunakan Microsoft 

Office Excel 2013 dan ditamblikan 

dalam bentuk tabel. 

 

HASIL PENELITIAN 

Selama periode September 

hingga Desember 2021 didapat dari 
 

Tabel 1. Angka kejadian kekeruhan 

kapsul posterior yang dilakukan laser 

Nd: YAG 

Karakteristik Jumlah 

Pasien 

(n = 49) 

Persentase 

(%) 

Jenis Kelamin   

     Laki-laki 16 33% 

     Perempuan 33 67% 

Usia (tahun)   

     Nilai tengah 61  

     (Rentang) 

Lateralitas 

Unilateral 

Bilateral 

(19–84)  

 

39 

10 

 

 

79,59% 

20,41% 

Jarak operasi 

katarak dengan 

tindakan Nd:YAG 

laser 

≤ 3 bulan 

4-12 bulan 

>1 tahun 

Domisili 

-Jawa Barat 

 

 

 

 

8 

3 

38 

 

 

 

 

16,33% 

6,12 % 

77,55% 

Bandung 13 26,53% 

Luar Bandung 33 67,35 % 

-Luar Jawa Barat 3 6,12% 

A B C 
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database berjumlah  59 mata dari 49 

pasien yang terdiagnosis kekeruhan 

kapsul posterior dan dilakukan laser 

Nd: YAG di Rumah Sakit Cicendo 

Bandung. Karakteristik pasien 

mengalami kekeruhan kapsul posterior 

tercantum pada tabel 1. Persentase 

pasien perempuan (67%) dengan nilai 

tengah usia 61 tahun dan rentang usia 

19 hingga 84 tahun. 

Rerata energi inisial laser yang 

digunakan pada kekeruhan kapsul 

posterior dengan tipe membran adalah 

1,45±0,31  mJ tipe fibrosis adalah 

1,51±0,29 mJ sedangkan tipe fibro-

membran adalah 1,68±0,23 mJ (Tabel 

2). Rerata energi total yang digunakan 

untuk kekeruhan kapsul posterior tipe 

membran adalah 51,86±28,19 mJ, tipe 

fibrosis adalah 78,86±44,81 mJ, 

sedang tipe fibro-membran adalah 

86,88±60,51 mJ (Tabel 3). Besar 

energi total  sinergi  dengan energi 

inisial yang  dibutuhkan pada ketiga 

tipe kekeruhan kapsul posterior.  

 

 

 

 

  

  
Tabel 2. Energi laser inisial pada berbagai tipe kekeruhan kapsul posterior 

Energi 

inisial 

(mJ) 

Membran Fibrosis Fibro-membran 

Jumlah 

(n=28) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(n=14) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(n=17) 

Persentase 

(%) 

< 1 0 0 0 0 0 0 

1-1.5 17 61 9 64 5 29 

1.6-1.9 9 32 3 21 9 53 

≥ 2 2 7 2 14 3 18 
*nilai rerata energi laser inisial pada tipe membran 1,45 ± 0,31 mJ. 

*nilai rerata energi laser inisial pada tipe fibrosis 1,51 ± 0,29 mJ. 

*nilai rerata energi laser inisial pada tipe fibro-membran 1,68 ± 0,23 mJ.  

 

 

 

 

 

Tabel 3. Energi laser total pada berbagai tipe kekeruhan kapsul posterior 

*nilai total rerata energi laser pada tipe membran 51,86 ± 28,19 mJ. 
*nilai total rerata energi laser pada tipe fibrosis 78,86 ±  44,81 mJ. 

*nilai total rerata energi laser pada tipe fibro-membran 86,88 ± 60,51 mJ.  

 

 

 

Total 

energi 

(mJ) 

Membran Fibrosis Fibro-membran 

Jumlah 

(n=28) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(n=14) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(n=17) 

Persentase 

(%) 

0-25 2 7 1 7 1 4 

26-50 15 54 3 21 6 24 

51-75 7 25 3 21 2 12 

76-100 1 4 3 21 4 8 

101-200 3 11 4 29 2 9 

>200 0 0 0 0 2 2 



 4 

Penelitian ini mengevaluasi 

terhadap tajam penglihatan pasien 

sebelum dan 1 bulan pasca laser 

kapsulotomi. Rerata tajam penglihatan  

sebelum laser kapsulotomi adalah 

0,29±0,18. Rerata tajam penglihatan 

terjadi meningkat menjadi 0,72±0,28.  

 (Tabel 4).  

 
Tabel 4. Tajam penglihatan dengan 

koreksi terbaik pada sebelum dan 1 

bulan pasca laser 
Tajam 

penglihatan 

Sebelum Laser 1 Bulan Pasca Laser 
Jumlah 

(n=59) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(n=59) 

Persentase 

(%) 

< 0.1 9 15 2 3 

0,1 – 0,3 20 34 2 3 

0,32 – 0,5 25 42 12 20 

0,6 - 0,8 5 8 20 34 

≥ 0,9 0 0 23 39 
*Rerata tajam penglihatan sebelum laser adalah 

0,29±0,18 

*Rerata tajam penglihatan 1 bulan pasca laser 

0,72±0,28 

 

Pasca laser kapsulotomi, terdapat 

5 mata diberikan tetes mata 

fluorometolon 1 mg/mL, 1 mata 

diberikan prednisolon 10 mg/mL, dan 

53 mata diberikan natrium diklofenak 

1 mg/mL. Terdapat 7 mata yang 

mengalami komplikasi. Komplikasi 

iritis yang ditandai dengan 

peningkatan 2 tahap sel-sel radang di 

segment anterior terjadi pada 3 mata 

(43%) saat 1 minggu pasca laser.  

Peningkatan TIO diatas 21 mmHg 

terjadi pada 2 mata (29%) dengan tipe 

fibrosis pada 30 hingga 60 menit pasca 

laser, namun TIO turun kembali pada 

kontrol 1 minggu paska laser dengan 

diberikan timol 0.5%. Ruptur hialoid 

terjadi pada 1 mata dengan tipe 

fibrosis (14%). IOL pitting terjadi pada 

1 mata dengan tipe membran (14%). 

Tidak terdapat kasus trauma kornea 

dan ablasio retina pada penelitian ini.  

 

Tabel 5. Komplikasi pasca laser 
Komplikasi Jumlah 

(n=7) 

Persentase 

(%) 

Iristis 3 43 

Hipertensi okuli 2 29 

Ruptur hialoid 1 14 

IOL pitting 1 14 

 

Pengukuran diameter 

kapsulotomi dilakukan 30 – 60 menit 

pasca laser kapsulotomi. Ukuran 

diameter kapsulotomi terkecil pada 

penelitian ini adalah 1,5 mm pada 1 

mata (1,69%) dengan tipe fibro-

membran.  Pada kedatangan 1 minggu 

pasca laser, mata tersebut dilakukan 

laser tambahan sehingga ukuran 

diameter kapsulotomi menjadi 2 mm 

namun tidak terdapat perubahan hasil 

tajam penglihatan dengan koreksi 

terbaik setelah dilakukan pengulangan 

laser. Ukuran kapsulotomi terbesar 

adalah 4 mm sebanyak 3 mata 

(5,08%). Ukuran kapsulotomi yang 

terbanyak adalah 3 mm (71,19%). 

(Tabel 5) 

 
Tabel 6. Ukuran diameter kapsulotomi 

pasca laser 

 

DISKUSI 

Penelitian terdahulu dari Singh, 

dkk mengemukakan bahwa jenis 

kelamin tidak berpengaruh pada kasus 

kekeruhan kapsul posterior, meskipun 

pada penelitian ini menunjukkan 

dominasi pada perempuan sejumlah 33 

(67%). Nilai tengah usia pasien 

Ukuran diameter 

kapsulotomi (mm) 

Jumlah 

(n=59) 

Persentase 

(%) 

1.5 1 1,69 

2 4 6,78 

2.5 4 6,78 

3 42 71,19 

3.5 5 8,47 

4 3 5,08 
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dengan kekeruhan kapsul posterior 

adalah 61 tahun dengan rentang 19 

hingga 84 tahun, meskipun pada 

penelitian-penelitian sebelumnya 

memiliki rentang yang lebih tua.7,8 

Penelitian tentang estimasi 

energi laser Nd: YAG untuk 

kapsulotomi terhadap tipe kekeruhan 

kapsul posterior hanya dilaporkan oleh 

Bhargava, dkk. Rerata energi insial 

yang digunakan adalah 1,8±1,1 mJ 

untuk kekeruhan kapsul posterior tipe 

membran dengan total energi laser 

sebesar 22,42±4,77 mJ. Energi insial 

yang digunakan sejalan dengan nilai 

rerata pada penelitian ini yaitu 

1,45±0,31 mJ, namun rerata energi 

laser yang digunakan pada penelitian 

ini menunjukan hasil yang lebih tinggi 

yaitu 51,86±28,19 mJ. Penelitian 

sebelumnya membutuhkan energi 

inisial yang lebih besar (2,8±1,1 mJ) 

dibandingkan dengan penelitian ini 

(1,51±0,29 mJ), sedangkan energi 

total penelitian ini lebih besar 

(78,86±44,81 mJ) dibandingkan 

dengan penelitian sebelumnya 

(64,55±6,88 mJ) untuk tipe fibrosis, 

Pada tipe fibro-membran, penelitian 

sebelumnya menggunakan energi 

inisial yang lebih besar (2,5±0,8 mJ) 

dibandingkan penelitian ini 

(1,68±0,23 mJ), namun energi total 

yang dihasilkan lebih besar 

(86,88±60,51 mJ) dibanding dengan 

penelitian sebelumnya (68,83±8,84 

mJ).4,8 

 Penelitian ini menunjukan bahwa 

energi insial laser yang digunakan 

relatif lebih rendah pada semua tipe 

kekeruhan kapsul posterior 

dibandingkan penelitian sebelumnya, 

sedangkan energi total laser pada 

penelitian ini relatif lebih tinggi pada 

semua tipe kekeruhan kapsul posterior 

dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya.4,8 Perbedaan hasil energi 

total tersebut dapat dipengaruhi dari 

jumlah tembakan laser yang 

digunakan pada penelitian ini. 

Terdapat banyak faktor yang 

berpengaruh pada jumlah total 

tembakan laser antara lain derajat 

kekeruhan kapsul posterior, keahlian 

operator dalam visualisasi dan akurasi 

tembakan, dan jenis teknik laser 

kapsulotomi.8,9 

Ukuran diameter kapsulotomi 

yang ideal adalah sama dengan ukuran 

bukaan pupil saat pencahayaan redup 

untuk mengurangi efek skotopik. 

Ukuran kapsulotomi yang lebih kecil 

dibandingkan ukuran diameter pupil 

akan mengurangi cahaya yang masuk 

ke dalam mata sehingga menurunkan 

intensitas gambar yang diterima retina. 

Penelitian terdahulu dari Campbell, 

dkk menyatakan bahwa minimal 

diameter ukuran kapsulotomi sebesar 

2,4 mm, namun penelitian Holladay, 

dkk menyatakan bahwa ukuran 

kapsulotomi yang terbaik adalah 

antara 3,9 dan 5 mm.10,11 Penelitian ini 

menampilkan jumlah ukuran 

kapsulotomi terbanyak adalah 3 mm. 

Terdapat 9 mata yang memiliki ukuran 

kapsulotomi di bawah 3 mm. Ukuran 

kapsulotomi terkecil pada penelitian 

ini adalah 1,5 mm yang terjadi pada 1 

mata pada kekeruhan kapsul posterior 

tipe fibro-membran.  Energi inisial 

yang digunakan pada kapsulotomi 

pertama adalah 1,5 mJ dengan energi 

total laser adalah 28 mJ. Satu minggu 

kemudian dilakukan laser kapsulotomi 

kembali dengan energi inisial 1,8 mJ 

dan energi total laser 108 mJ. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya,  

tipe fibro-membran dikatakan 

membutuhkan energi inisial laser yang 
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lebih besar (2,5±0,8 mJ) sehingga 

mengurangi jumlah tembakan dan 

menghasilkan rerata energi total 

68,83±8,84 mJ.4,8 Energi inisial laser 

yang digunakan pada penelitian ini 

relatif lebih kecil dibandingkan 

dengan penelitian sebelumnya. Hal 

tersebut diakibatkan oleh tingkat 

kekeruhan kapsul tipe fibrosis dan 

fibro-membran yang lebih tebal 

sehingga tidak dapat dihancurkan 

dengan energi inisial yang kecil pada 

tiap tembakan.  

 Komplikasi paska laser pada 

penelitian ini (22%) relatif lebih 

rendah dibanding dengan penelitian 

sebelumnya. Hal tersebut dapat 

diakibatkan oleh perbedaan jangka 

waktu evaluasi, dimana pada 

penelitian ini hanya melakukan 

evaluasi 1 bulan paska laser sedangkan 

penelitian sebelumnya hingga 1 tahun 

pasca laser. Komplikasi yang mungkin 

belum muncul paska 1 bulan laser 

antara lain ablasio retina, macular 

hole, dan cystoid macular edema.12-15 

 Penelitian ini memiliki beberapa 

limitasi yaitu jumlah sampel penelitian 

lebih kecil dibanding penelitian 

sebelumnya, tidak mengevaluasi 

kondisi segmen posterior yang 

menjadi salah satu faktor penting 

dalam hasil tajam penglihatan 

penelitian, dan memiliki jangka waktu 

yang relatif singkat untuk 

mengevaluasi komplikasi pasca laser. 

  

SIMPULAN 

Terdapat perbedaan energi inisial 

dan total laser yang dibutuhkan dalam 

menatalaksana berbagai tipe 

kekeruhan kapsul posterior. Energi 

inisial laser yang dibutuhkan untuk 

menghancurkan kekeruhan kapsul 

posterior tipe membran adalah 

1,45±0,31 mJ, tipe fibrosis adalah 

1,45±0,31 mJ, dan tipe fibro-membran 

adalah 1,68±0,23 mJ. Energi total laser 

yang dihasilkan pada tipe membran 

adalah 51,86±28,19 mJ, tipe fibrosis 

adalah 78,86±44,81 mJ, dan tipe fibro-

membran adalah 86,88±60,51 mJ. 

Tipe fibro-membran membutuhkan 

energi inisial dan total laser yang 

paling besar. 
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