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Raisha Pratiwi Indrawati1,2, Mayasari Wahyu Kuntorini1,2 
1Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

2Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

ABSTRACT 

Introduction: Retinopathy of prematurity (ROP) is a vasoproliferative disorder of the 

retina which occurs in premature infant. Incidence of ROP is higher in middle lower-
income countries such as Indonesia, and information about characteristic of the patients 

is important to make a strategy regarding its management. 

Purpose: To describe the characteristics of patients with retinopathy of prematurity in 
Cicendo Eye Hospital in 2018-2020. 

Methods: Data were obtained retrospectively from medical records from January 2018 
until December 2020 using ICD-10 coding for retinopathy of prematurity. Variables  

include demographic data, clinical characteristics, and management. 

Results: In total, there were 177 patients (340 eyes) included in this study, consisted of 
53,7% boys and 46,3% girls. For demographic data, 67,8% of the patients came from West 

Java, 93,2%  were referred, and 85,9% were health coverage users. Mean gestational age 

was 29,9  2,6 weeks and mean birth weight was 1415,6  393,1 gram. Most of the patients 
have bilateral condition and came with stage 5 ROP regardless their gestational age and 

birth weight, thus conservative management is predominantly given. Those who came in 
stage 3 were mostly treated by laser photocoagulation, stage 4b by pars plana vitrectomy, 

while those in earlier stages were mainly observed first. 

Conclusions: Patients with ROP in Cicendo Eye Hospital were mostly came in advanced 

stage of the disease that managed conservatively, while patients who came in earlier stage 

can still be managed either by laser or surgery. Early screening and prompt treatment is 
recommended in order to achieve better prognosis for the patient.  

Keywords: retinopathy of prematurity, premature, characteristic of ROP 
 

PENDAHULUAN 

Retinopathy of prematurity (ROP) 

merupakan gangguan vasoproliferatif 

pada retina yang terjadi pada bayi 

prematur. Data di Amerika Serikat 

menunjukkan bahwa ROP masih 

menjadi penyebab utama kebutaan 

anak-anak yang dapat dicegah. Secara 

global pada tahun 2010, diperkirakan 

184,700 bayi mengalami ROP dengan 

berbagai stadium, dan 20,000 di 

antaranya mengalami gangguan 

penglihatan berat hingga kebutaan. 

Insidensi ROP pada negara 

berpendapatan menengah bawah 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

negara berpendapatan menengah atas, 

termasuk di Indonesia dengan 

insidensi ROP berkisar 18 – 30% 

pada bayi berusia <32 minggu.1-4  

Faktor risiko utama dari ROP 

adalah usia gestasi rendah ≤30 

minggu dan berat badan lahir ≤1500 

gram. Penggunaan oksigen pada 

periode awal kehidupan juga terbukti 

memiliki hubungan dengan kejadian 

ROP. Faktor risiko lain meliputi 

infeksi neonatus, gangguan respirasi, 

nutrisi inadekuat, kelahiran gemelli, 

serta transfusi darah.1,2,5 

Klasifikasi ROP berdasarkan 

International Classification of 
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Retinopathy of Prematurity (ICROP) 

ditentukan berdasarkan zona atau 

lokasi serta stadium dari retinopati 

tersebut. Semakin tinggi stadium dan 

semakin rendah zona ROP 

menandakan kondisi ROP yang 

semakin berat. Penelitian lain 

berdasarkam penelitian Early 

Treatment for Retinopathy of 

Prematurity (ETROP) membagi ROP 

menjadi dua tipe, yakni tipe 1 yang 

lebih berat dan membutuhkan 

tatalaksana, serta tipe 2 dengan 

manifestasi klinis lebih ringan.1,6,7 

Tujuan dari studi observasional ini 

adalah untuk memaparkan 

karakteristik pasien ROP di Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo (PMN RSMC) periode 

Januari 2018 – Desember 2020. 

 

SUBJEK DAN METODE 

Penelitian ini merupakan 

penelitian observasional deskriptif 

retrospektif, dengan mengambil data 

rekam medis pasien PMN RS Mata 

Cicendo yang terdiagnosis ROP 

berdasarkan kode diagnosis 

International Classification Code 

(ICD)-10 H35.1 pada bulan Januari 

2018 – Desember 2020 menggunakan 

metode total sampling.  

Kriteria inklusi dari penelitian ini 

adalah seluruh pasien baru yang 

termasuk dalam coding ROP dengan 

kedatangan pertama kali pada bulan 

Januari 2018 – Desember 2020. 

Kriteria eksklusi dari penelitian ini 

meliputi pasien dengan diagnosis 

bukan ROP dan data rekam medis 

yang tidak lengkap. Pasien dengan 

diagnosis bukan ROP adalah pasien 

yang masuk dalam coding ROP, 

namun bukan merupakan kasus ROP. 

Pasien dengan data tidak lengkap 

yaitu pasien yang tidak memiliki data 

usia kelahiran atau BBL pada rekam 

medis. 

Variabel yang diambil pada 

penelitian ini berupa data demografis, 

riwayat kelahiran, karakteristik klinis, 

serta tatalaksana pada pasien. Data 

demografis meliputi jenis kelamin, 

usia saat kunjungan pertama, 

domisili, status rujukan, dan status 

pembayaran pasien. Riwayat 

kelahiran meliputi riwayat usia 

kelahiran, berat badan lahir (BBL), 

penggunaan oksigen, serta faktor 

risiko lain. Karakteristik klinis 

meliputi lateralitas ROP, stadium 

ROP, serta tatalaksana ROP. 

Data diambil berdasarkan 

anamnesis serta pemeriksaan fisik 

yang terdapat dalam rekam medis. 

Diagnosis ROP ditegakkan melalui 

pemeriksaan segmen posterior dalam 

kondisi pupil berdilatasi, 

menggunakan oftalmoskopi indirek 

dengan atau tanpa konfirmasi melalui 

examination under anesthesia (EUA) 

di kamar operasi. Hasil penelitian 

diolah menggunakan perangkat lunak 

Windows Microsoft Excel 2018 dan 

dipresentasikan dalam bentuk tabel. 

 

HASIL 

Data yan didapatkan dari rekam 

medis PMN RS Mata Cicendo 

menunjukkan terdapat 293 pasien 

dengan diagnosis ROP. Sejumlah 116 

pasien dieksklusi karena 

terkonfirmasi sebagai pasien dengan 

diagnosis bukan ROP atau data tidak 

lengkap. Pasien dengan diagnosis 

bukan ROP terdiri dari immature 

retina sebanyak 69 pasien, mature 

retina sebanyak 28 pasien, dan 

diagnosis banding lain sebanyak 10 

pasien, sedangkan pasien dengan data 

tidak lengkap berjumlah 9 pasien. 
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Total subjek yang masuk dalam 

penelitian ini berjumlah 177 pasien. 

Pasien pada penelitian ini 

mayoritas berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 53,7%. Mayoritas pasien 

yaitu sebanyak 65,6% datang pada 

usia lebih dari 3 bulan. Domisili 

pasien sebagian besar berasal dari 

daerah Jawa Barat di luar Kota 

Bandung yaitu sejumlah 67,8%. 

Sejumlah 93,2% pasien merupakan 

pasien rujukan, dan 84,8% pasien 

menggunakan asuransi Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS). Data demografi pasien 

tercantum dalam Tabel 1.  

 
 

Tabel 1. Data demografi pasien 

Keterangan: BPJS = Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial 

 

Pasien pada penelitian ini sebagian 

besar memiliki riwayat usia kelahiran 

prematur dengan rentang 28 – 33 

minggu sebanyak  77,4, dengan rerata 

usia lahir 29,9 minggu.  Sejumlah 

62,2% pasien memiliki riwayat BBL  

<1500 gram, dengan rerata BBL 

1415,6 gram. Mayoritas pasien 

memiliki riwayat penggunaan 

oksigen, yaitu sejumlah 70,1%. 

Faktor risiko lain yang dimiliki pasien 

meliputi riwayat transfusi darah pada 

22 pasien, anemia pada 22 pasien, 

gemelli pada 22 pasien, dan gangguan 

respirasi pada 12 pasien. 

Karakteristik klinis pasien tercantum 

pada Tabel 2. 
 

 

 

Tabel 2. Karakteristik klinis pasien   

Keterangan: BBL = berat badan lahir; gr = gram; 

RDS = respiratory distress syndrome 

 
Karakteristik klinis ROP pada 

penelitian ini meliputi lateralitas, 

stadium ROP, serta tatalaksana. 

Sejumlah 92,1 % pasien memiliki 

ROP pada kedua mata. Pasien 

sebagian besar datang dengan ROP 

stadium 5 sejumlah 56%, diikuti 

stadium 3 sejumlah 14,1%, regressed 

ROP sejumlah 12,9%, stadium 4 

Variabel Pasien 

(n= 177) 

Persentase 

(%) 

Jenis Kelamin   

     Laki-laki 95 53,7 

     Perempuan 82 46,3 

Usia Kunjungan Pertama  

     0 – 3 bulan 61 34,4 

     > 3 – 6 bulan 58 32,8 

     > 6 – 12 bulan 31 17,5 

     > 12 bulan 27 15,3 

Domisili   

     Kota Bandung 19 10.7 

     Jawa Barat 

(Luar Kota 

Bandung) 

120 67,8 

     Luar Jawa Barat 38 21,5 

Status Rujukan   

     Rujukan 165 93,2 

     Non rujukan 11 6,2 

     Tidak ada data 1 0,6 

Status Pembayaran 

     BPJS 150 84,8 

     Jaminan lain 2 1,1 

     Umum 25 14,1 

Karakteristik 

Klinis 

Pasien 

(n=177) 
Persentase 

(%) 

Riwayat Usia Kelahiran 

     <28 minggu 28 15,8 

     28–33 minggu 137 77,4 

     34–37 minggu 9 5,1 

     >37 minggu 3 1,7 

Rerata Usia Lahir 29,9  2,6 minggu 

Riwayat BBL   

<1500 gr 110 62,2 

1500-2000 gr 54 30,5 

>2000 gr 13 7,3 

Rerata BBL 1415,6  393,1 gr 

Riwayat Suplementasi Oksigen 

     Ya 124 70,1 

     Tidak 5 2,8 

     Tidak ada data 48 27,1 

Faktor Risiko Lain 

     Transfusi 22 12,4 

     Anemia 22 12,4 

     Gemelli  22 12,4 

     RDS 12 6,8 
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sejumlah 8,5%, stadium 2 sejumlah 

5,6%, dan stadium 1 sejumlah 2,9%.  

Tatalaksana pada pasien adalah 

konservatif pada 70,3% kasus, diikuti 

laser intraokular (LIO) sebanyak 

16,1%, vitrektomi pars plana (VPP) 

pada 2,9% kasus, serta kombinasi 

yakni LIO dan VPP pada 3 kasus atau 

LIO dan anti-VEGF pada 2 kasus. 

Sejumlah 3,5% lainnya direncanakan 

untuk dilakukan tindakan, namun 

pasien tidak tidak datang kembali 

atau dirujuk ke pusat kesehatan lain. 

Karakteristik klinis ROP pada studi 

ini tercantum pada Tabel 3.  

Berdasarkan usia gestasi, pasien pada 

berbagai rentang usia gestasi yakni 

<28 minggu, 28 – 33 minggu, 34 – 37 

minggu, maupun >37 minggu, 

mayoritas datang dengan ROP 

stadium 5, sebesar 50,9%, 57,6%, 

31,2%, dan 100% pada masing-

masing kelompok usia secara 

berurutan. Berdasarkan  BBL, 

masing-masing kelompok BBL yakni 

<1500, 1500 – 2000, dan >2000 gram 

mayoritas juga memiliki ROP 

stadium 5, sebesar 51,4%, 60,1%, dan 

75% pada setiap kelompok BBL. 

Karakteristik derajat keparahan ROP 

berdasarkan usia gestasi dan BBL 

tercantum dalam Tabel 4 dan Tabel 5. 
 

 
Tabel 3. Karakteristik klinis ROP  

Keterangan: LIO = laser intraokular; anti-VEGF =  

anti-Vascular Endothelial Growth Factor;  VPP = 

vitrektomi pars plana; kombinasi = LIO +  VPP, 

LIO +  anti-VEGF 

 

 

 

Tabel 4. Karakteristik derajat keparahan ROP berdasarkan usia gestasi 
Derajat 

Keparahan 

<28 minggu 

n (%) 

28 – 33 minggu 

n (%) 

34 – 37 minggu 

n (%) 

>37 minggu 

n (%) 

     Stadium 1  4 (7,3)  4 (1,5_ 2 (12,5) 0 (0) 

     Stadium 2 1 (1,8) 17 (6,4) 1 (6,3) 0 (0) 

     Stadium 3 11 (20) 36 (13,6) 1 (6,3) 0 (0) 

     Stadium 4a 0 (0) 13 (4,9) 0 (0) 0 (0) 

     Stadium 4b 3 (5,5) 11 (4,2) 2 (12,5) 0 (0) 

     Stadium 5 28 (50,9) 152 (57,6) 5 (31,2) 5 (100) 

     Regressed  8 (14,5) 31 (11,8) 5 (31,2) 0 (0) 

Total 55 264 16 5 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik 

Klinis 

Mata 

(n=340) 

Persentase 

(%) 

Lateralitas   

     Unilateral 14 7,9 

     Bilateral 163 92,1 

Stadium ROP   

     Stadium 1 10 2,9 

     Stadium 2 19 5,6 

     Stadium 3 48 14,1 

     Stadium 4a 13 3,8 

     Stadium 4b 16 4,7 

     Stadium 5 190 56,0 

     Regressed  44 12,9 

Tatalaksana   

     LIO 58 17,1 

     Anti-VEGF 0 0 

     VPP 10 2,9 

     Konservatif 239 70,3 

     Observasi 18 5,3 

     Kombinasi 5 1,5 

     Batal 10 2,9 
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Tabel 5. Karakteristik derajat keparahan ROP berdasarkan berat badan lahir 
Derajat 

Keparahan 

<1500 gr  

n (%) 

1500-2000 gr 

n (%) 

>2000 gr 

n (%) 

     Stadium 1 8 (3,7) 2 (2,0) 0 (0) 

     Stadium 2 14 (6,5) 5 (4,9) 0 (0) 

     Stadium 3 32 (15,0) 16 (15,7) 0 (0) 

     Stadium 4a 10 (4,7) 1 (1,0) 2 (8,3) 

     Stadium 4b 9 (4,2) 5 (4,9) 2 (8,3) 

     Stadium 5 110 (51,4) 62 (60,7) 18 (75,0) 

     Regressed  31 (14,5) 11 (10,8) 2 (8,3) 

Total 214 102 24 
 

 

Pasien pada stadium yang lebih 

awal yaitu stadium 1 mayoritas 

dilakukan observasi pada 70%  kasus. 

Pasien pada stadium 2 sebagian besar 

dilakukan LIO sebanyak 47,3% 

kasus. Pasien dengan ROP stadium 3 

umumnya dilakukan LIO pada 85,4% 

kasus. Tatalaksana pembedahan 

seperti VPP dilakukan pada pasien 

ROP stadium 4b sebanyak 50% dari 

seluruh jumlah kasus pada stadium 

tersebut. Tatalaksana pada pasien 

dengan ROP stadium 5 dan regressed 

mayoritas adalah konservatif, sebesar 

98,4% dan 95,5% kasus secara 

berurutan, meskipun pada 2 kasus 

ROP stadium 5 dilakukan VPP. 

Tatalaksana dengan monoterapi anti-

VEGF tidak diberikan, namun terapi 

kombinasi menggunakan anti-VEGF 

dilakukan pada 2 kasus. Terapi 

kombinasi lainnya meliputi VPP 

dengan LIO pada 3 kasus. Sebanyak 

10 kasus sudah direncanakan untuk 

dilakukan tindakan, namun pasien 

tidak kontrol kembali ke PMN 

RSMC. Tatalaksana ROP 

berdasarkan derajat keparahan 

digambarkan dalam Tabel 6.

 
Tabel 6. Gambaran tatalaksana ROP berdasarkan derajat keparahan  

Tatalaksana Stadium 1 

n (%) 

Stadium 2 

n (%) 

Stadium 3 

n (%) 

Stadium 4a 

n (%) 

Stadium 4b 

n (%) 

Stadium 5 

n (%) 

Regressed 

n (%) 

LIO 0 (0) 9 (47,3) 41 (85,4) 6 (46,2) 0 (0) 0 (0) 2 (4,5) 

Anti-VEGF 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

VPP 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (50) 2 (1,1) 0 (0) 
Konservatif 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (23,0) 7 (43,8) 187 (98,4) 42(95,5) 

Observasi 7 (70) 6 (31,6) 5 (10,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Kombinasi 1 (10) 1 (5,3) 1 (2,1) 2 (15,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Batal 2 (20) 3 (15,8) 1 (2,1) 2 (15,4) 1 (6,2) 1 (0,5) 0 (0) 

Total 10 19 48 13 16 190 44 
Keterangan: LIO = laser intraokular; antiVEGF =  anti-Vascular Endothelial Growth Factor;  VPP = vitrektomi 

pars plana; kombinasi = LIO +  VPP, LIO +  anti-VEGF 

 
DISKUSI 

Retinopathy of prematurity masih 

menjadi penyebab utama kebutaan 

yang dapat dicegah pada anak-anak. 

Skrining merupakan tatalaksana 

pertama yang dapat diberikan untuk 

penanganan ROP. Berbagai negara 

memiliki regulasi tersendiri mengenai 

rekomendasi skrining ROP pada bayi 

prematur, khususnya berkaitan 

dengan usia gestasi dan berat badan 

lahir pasien. American Association 

for Pediatric Ophthalmology and 

Strabismus merekomendasikan 

skrining ROP pada bayi dengan BBL 

<1500 gram atau usia gestasi <30 
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minggu, atau pada bayi-bayi dengan 

kondisi tertentu. Skrining ROP pada 

negara berkembang umumnya 

dilakukan pada usia gestasi lebih tua, 

contohnya di India direkomendasikan 

pada bayi dengan BBL <2000 gram 

dan usia gestasi <34 minggu, dan di 

Indonesia, berdasarkan Pedoman 

Nasional Skrining dan Terapi 

Retinopathy of Prematurity pada Bayi 

Prematur di Indonesia, 

direkomendasikan pada bayi dengan 

BBL <1500 gram atau usia gestasi 

<34 minggu, atau pada kondisi 

khusus bila diperlukan. Hal tersebut 

dipengaruhi juga oleh perbedaan 

fasilitas kesehatan yang tersedia pada 

masing-masing negara dalam 

penanganan bayi prematur. Hal ini 

menunjukkan bahwa parameter 

skrining pada berbagai regio tidak 

dapat disamakan dan dapat 

dimodifikasi sesuai kebutuhan, 

sehingga penting untuk mengetahui 

karakteristik pasien ROP pada 

masing-masing regio.1,6,8,9 

Pasien dalam studi ini sejumah 

34,4% datang dalam rentang usia 3 

bulan pertama, namun sisanya datang 

pada usia lebih lanjut. Mayoritas 

merupakan pasien rujukan dari Jawa 

Barat di luar Kota Bandung, dan 

sebanyak 84,8% datang berobat 

menggunakan asuransi BPJS. Studi 

oleh Siswanto dkk. menunjukkan 

bahwa setelah adanya jaminan 

kesehatan yang diselenggarakan 

BPJS pada tahun 2014 di Indonesia, 

terdapat penurunan dari insidensi 

ROP bila dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa keberadaan 

asuransi meningkatkan kesempatan 

pasien untuk mendapatkan 

penanganan di rumah sakit.4,5,10  

Hasil pada studi ini menunjukkan 

78,6% mata mengalami ROP stadium 

3 atau lebih, dengan 56% termasuk ke 

dalam stadium 5. Hasil ini jauh lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan studi 

oleh Siswanto dkk. yang menyatakan 

dari 40% bayi prematur di bawah 28 

minggu yang mengalami ROP, 21% 

di antaranya berada pada stadium 3 

atau lebih. Kondisi ini mungkin 

berkaitan dengan usia pertama 

kedatangan pasien ke PMN RSMC 

yang mayoritas berusia di atas 3 

bulan, sehingga progresivitas ROP 

telah terjadi. Hal tersebut dapat 

disebabkan kondisi rumah sakit di 

Indonesia yang tidak seluruhnya 

memiliki dokter spesialis mata, 

sehingga skrining ROP pada pasien 

prematur tidak dilakukan segera, 

skrining tidak dilakukan sesuai 

jadwal yang direkomendasikan, atau 

kondisi bayi yang tidak 

memungkinkan untuk dilakukan 

skrining dini.2,4,11  

Pasien ROP dalam studi ini 

sebagian besar  memiliki berat badan 

lahir <1500 gram dengan rerata 

1415,6 gram, namun ROP juga 

didapatkan pada 37,8% pasien yang 

memiliki BBL >1500 gram. Kondisi 

ini sejalan dengan studi ROP di 

negara berpendapatan menengah 

bawah lainnya yang menunjukkan 

bahwa pasien ROP memiliki rerata 

BBL di atas 1250 gram, serta studi 

Siswanto dkk. sebelumnya di 

Indonesia  yang menunjukkan 

kejadian ROP pada bayi >1500 gram. 

Hal tersebut menunjukkan 

pentingnya untuk melakukan skrining 

ROP bukan hanya pada kelompok 

bayi dengan BBL sangat rendah, 

namun juga pada bayi yang lebih 

besar.4,11-13 
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Sebanyak 70,1% pasien pada 

penelitian ini memiliki riwayat 

penggunaan oksigen di masa awal 

kehidupan. Penggunaan oksigen 

ekstensif pada beberapa studi terbukti 

berkaitan dengan peningkatan 

insidensi ROP. Pengetahuan dan 

kesadaran tenaga kesehatan terkait 

risiko tersebut perlu ditingkatkan, 

agar dapat memastikan pemberian 

suplementasi oksigen yang terkontrol 

dan mengurangi risiko terjadinya 

ROP pada bayi prematur. Pasien pada 

penelitian ini juga memiliki faktor 

risiko lain seperti riwayat transfusi, 

anemia, gemelli, dan gangguan 

respirasi, meskipun penelitian yang 

ada masih memiliki hasil yang 

bervariasi terkait hubungan faktor-

faktor ini dengan ROP.11,12,14 

Tatalaksana ROP hingga saat ini 

berfokus pada penanganan kondisi 

akut. Pasien pada penelitian ini yang 

datang pada stadium 3 sebagian besar 

mendapatkan terapi LIO. Terapi LIO 

bertujuan untuk mengurangi area 

avaskular dan mencegah 

progresivitas ROP. Pasien yang 

mendapatkan terapi LIO memiliki 

angka keberhasilan 96 – 100%, 

sehingga terapi ini masih menjadi 

pilihan utama pada pasien dengan 

ROP tipe 1. Terapi pembedahan yaitu 

VPP dilakukan pada pasien dengan 

ablasio retina traksional, khususnya 

pada stadium 4b atau lebih berat. 

Pasien yang datang pada stadium 5 

memiliki prognosis visual yang lebih 

buruk, sehingga tatalaksana yang 

diberikan umumnya adalah 

konservatif. Terapi anti-VEGF 

merupakan pilihan alternatif dalam 

tatalaksana ROP tipe 1 dengan 

kondisi tertentu, yang telah terbukti 

memberikan hasil yang baik secara 

struktural. Namun demikian, terdapat 

kekhawatiran terkait efek samping 

sistemik dan efek samping jangka 

panjang dari pemberian anti-VEGF, 

sehingga pada penelitian ini anti-

VEGF belum rutin diberikan sebagai 

terapi pada pasien ROP. 7,9,14,15 

Keterbatasan penelitian ini adalah  

data faktor risiko didapatkan 

berdasarkan hasil anamnesis dari 

orangtua pasien, bukan merupakan 

data yang terdapat pada resume atau 

catatan medis sebelumnya, sehingga 

dapat menimbulkan adanya bias 

informasi. Keterbatasan lainnya 

pemeriksaan dilakukan oleh lebih dari 

satu orang dokter mata sehingga 

dapat terjadi perbedaan penilaian 

terkait staging ROP. 

 

SIMPULAN 

Simpulan dari penelitian ini 

terdapat 177 pasien baru dengan 

diagnosis ROP pada periode Januari 

2018 – Desember 2020. Rerata pasien 

pada penelitian ini memiliki usia 

gestasi <30 minggu dengan rerata 

berat badan lahir <1500 gram. Pasien 

sebagian besar datang pertama kali 

pada usia di atas 3 bulan dalam ROP 

stadium 5. Mayoritas pasien pada 

penelitian ini mendapatkan 

tatalaksana konservatif.  
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