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I.   Pendahuluan 

Laser-Assisted In-Situ Keratomileusis (LASIK) merupakan tindakan bedah 

refraktif dengan memodifikasi kurvatura kornea untuk mengatasi kelainan refraksi. 

Lasik dapat membantu memperbaiki kelainan refraksi seperti myopia, hypermetropia, 

astigmatisme, dan presbyopia. Tehnik refraktif keratoplasty dimulai oleh José 

Baraquer pada tahun 1949 dengan memisahkan lamella kornea, yang kemudian 

dilanjutkan dengan teori Thickness Law, yaitu mendatarkan kurvatura kornea. Pada 

tahun 1964, Baraquer mempublikasikan metode menggunakan mikrokeratom. 

Lentikula dibentuk sehingga kurvatura kornea sentral dapat diratakan dengan tujuan 

mengurangi kekuatan refraktif kornea. Percobaan Baraquer ini dinamakan cryolathe 

keratomileusis karena melibatkan pembekuan dan pembentukan lentikula dengan 

cryolathe.1,2,3 

Saat ini, sekitar 3000 spesialis mata terlatih untuk melakukan prosedur bedah 

refraktif. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 500 - 1000 dokter per tahun. 

Pada tahun 1988, sekitar 400.000 penduduk Amerika Serikat menjalani operasi bedah 

refraktif dan jumlahnya meningkat menjadi dua kali lipat pada tahun 1997. Meskipun 

prosedur bedah refraktif semakin banyak dilakukan, diperkirakan target jumlah 

populasi yang mendapatkan prosedur bedah refraktif masih sekitar 44 juta orang.1,2,3 

Sari kepustakaan ini membahas tentang indikasi, kontraindikasi, prosedur dan 

tehnik Laser-Assisted In-Situ Keratomileusis (LASIK) dengan mikrokeratom. 

Pemahaman yang baik tentang prosedur dan tehnik lasik akan membantu kita dalam 

praktik klinis.  

 

II.   Anatomi Kornea 

Kornea berbentuk kubah dengan ukuran diameter horizontal 12,5 mm dan 

diameter vertikal 11,5 mm. Ketebalan kornea rata-rata adalah 500-550 mikron pada 

bagian sentral dan ketebalannya bertambah hingga sekitar 700-900 pada bagian 

perifer. Terdapat 5 lapisan kornea, yaitu epitel kornea, membrane Bowman, stroma, 
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membran Descemet, dan endotelium. Dua peran utama kornea adalah untuk 

melindungi komponen intraokular dan menjadi permukaan refraktif utama mata.1,3,4 

Terdapat tiga fungsi utama epitel kornea, yaitu melindungi kornea dari partikel 

luar dan mikroorganisme, menjaga permukaan kornea sebagai permukaan refraktif, 

dan menjadi pelindung terhadap difusi air dan obat-obatan. Epitel kornea terdiri dari 

epitel skuamosa yang tersusun menjadi 6-7 lapisan. Membran Bowman terbentuk dari 

serat-serat kolagen halus dengan ketebalan rata-rata 12 mikron yang berfungsi untuk 

menjaga bentuk kornea. Membran Bowman dibentuk oleh sel basal epitel kornea dan 

tidak bisa beregenerasi. 2,3,4 

Stroma kornea merupakan bagian yang paling tebal dengan kolagen sebagai 

komponen ekstraselular utamanya. Membran Descemet merupakan membran dasar 

endotel dan didominasi kandungan kolagen tipe IV dan glikoprotein seperti 

fibronectin yang menjaga susunan endotel. Membran ini berfungsi untuk melindungi 

kornea dari invasi leukosit dan pembuluh darah di stroma tanpa menghalangi 

transportasi air dan molekul-molekul kecil lain.3,4,5 

 

III.   LASER-ASSISTED IN-SITU KERATOMILEUSIS (LASIK) 

3.1   Indikasi dan Kontraindikasi 

Indikasi paling umum untuk operasi LASIK saat ini adalah miopia, namun 

semakin banyak digunakan untuk hipermetropia dan astigmatisme. Umumnya LASIK 

diindikasikan pada pasien dengan miopia rendah hingga sedang karena pasien ini 

memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mencapai emmetropia. LASIK telah 

digunakan untuk mengoreksi hingga 15.00 D myopia, 6.00 D hyperopia, dan 6.00 D 

astigmatisma. Walaupun rerata angka koreksi belum jelas disebutkan, tetapi banyak 

dokter bedah yang melakukan operasi LASIK diluar kisaran angka tersebut dengan 

hasil yang memuaskan. 1,4,5 

Indikasi lainnya adalah anisometropia, masalah refraktif yang terjadi setelah 

prosedur bedah lainnya seperti keratoplasti penetrasi, keratotomi radial atau operasi 

katarak. LASIK juga dapat dilakukan untuk presbiopia meskipun pilihan monovision 
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juga dimungkinkan pada pasien dan mungkin ditawarkan. Kandidat pasien LASIK 

ideal meliputi usia diatas 18 tahun, sebaiknya 21 tahun atau lebih, keinginan pasien 

untuk operasi lebih besar daripada memakai kacamata atau lensa kontak, memiliki 

kelainan refraksi yang stabil, bebas dari penyakit mata luar/kornea, segmen posterior 

atau palpebra, tidak sedang hamil atau menyusui atau tidak berencana hamil dalam 6 

bulan sampai 1 tahun ke depan, tidak memiliki penyakit sistemik atau autoimun 

seperti lupus, bersedia berkomitmen pada instruksi pasca operasi dan rencana 

perawatan, memiliki ekspektasi yang realistis tentang hasil prosedur, diinformasikan 

tentang kemungkinan komplikasi dan bersedia mengambil risiko. 3,4,5 

Kontraindikasi terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Kontraindikasi 

absolut meliputi instabilitas refraksi, kornea yang tipis, penyakit kornea ektatik, 

patologi kornea aktif, penyakit permukaan okular berat, glaukoma, dan dalam masa 

kehamilan. Kontraindikasi relatif adalah pasien dalam pengobatan steroid oral atau 

topikal tertentu, atau dalam terapi pengganti hormon, diabetes, penyakit pembuluh 

darah kolagen, penyakit imunodefisiensi atau autoimun, riwayat terbentuknya keloid, 

riwayat herpes simpleks atau herpes zoster oftalmik, blefarofimosis, inflamasi atau 

infeksi okular aktif, neovaskularisasi kornea, pasien monokular, dry eye, ukuran pupil 

lebih besar dari zona optik, penyakit pembuluh darah okular atau sistemik.4,5,6 

 

3.2   Teknik dan Prosedur Lasik 

3.2.1   Persiapan dan Suction Ring 

Persiapan prosedur lasik meliputi beberapa hal. Infeksi pasca LASIK jarang terjadi 

namun tetap berpotensi untuk mengancam penglihatan. Persiapan area operasi steril, 

tindakan septik dan antiseptik, penggunaan drape, sarung tangan, dan instrumen steril 

perlu dijadikan standar dalam pelaksanaan LASIK. Tindakan septik dan antiseptik 

perlu dilakukan sebelum dimulainya tindakan. Aplikasi betadine, scrubbing bulu 

mata pasien dan irigasi permukaan okular diperlukan. Betadine dapat dioleskan 

dengan kasa steril dan dibiarkan mengering selama kurang lebih satu menit. Drape 

steril dipasang diatas mata yang akan dilakukan tindakan untuk memastikan area  
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operasi. Pemasangan spekulum dilakukan secara perlahan untuk menghindari rasa 

tidak nyaman. Jika penggunaan atau pelebaran spekulum menyebabkan nyeri atau 

rasa tidak nyaman pada pasien, ukuran pembukaan spekulum harus disesuaikan. 

Pemasangan speculum dilakukan untuk memaksimalkan area visualisasi saat 

dilakukan tindakan maupun saat aplikasi suction ring dan mikrokeratom. Pasien 

kemudian diinstruksikan untuk melihat ke samping atau ke atas, dan anestesi topikal 

diberikan pada area forniks. Pasien diminta untuk melihat ke arah yang berlawanan 

saat diberikan obat tetes anestesi untuk menghindari aplikasi pada kornea.1,3,4 

Gambar 1. (A) Scrubbing kulit dan bulu mata. (B) Pemasangan drape steril.  

(C) Pemasangan spekulum. (D) Pemberian Propacaine. 

Dikutip dari: Azar D, dkk.1 

 

Corneal preplaced marks membantu untuk memastikan posisi penyelarasan flap 

yang tepat dan berguna dalam situasi saat terjadinya komplikasi seperti free cap. 

Dalam situasi ini, penerapan marker yang asimetris dapat membantu mencegah 

ketidaksengajaan penggantian cap dengan permukaan epitel menghadap ke bawah. 

Beberapa jenis marker tersedia, tetapi marker yang memiliki jenis tinta berlebih harus 
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dihindari. Penandaan harus dilakukan secara minimal untuk menghindari toksisitas 

epital atau kerusakan fisik.1,5,6  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat dilakukannya suction ring, yaitu salah 

satunya adalah waktu suction. Waktu suction harus dilakukan sesingkat mungkin 

untuk mencegah terjadinya iskemia saraf optik dan retina selama LASIK. Oleh 

karena itu sangat penting bagi operator untuk memastikan alat mikrokeratom siap 

sebelum aplikasi suction ring. Pilihan suction ring dan mikrokeratom harus 

disesuaikan untuk setiap pasien, dengan mempertimbangkan ukuran ablasi, mata yang 

akan dioperasi (kanan atau kiri) keratometri, kelainan refraksi, dan pakimetri. 

Kesiapan mikrokeratom dan integritas dari blade mikrokeratom harus diperiksa 

sebelum suction diterapkan. Kesiapan laser, termasuk target kelainan refraksi harus 

dikonfirmasi ulang. Kalibrasi ulang laser harus dilakukan sebelum pemasangan 

spekulum pada mata untuk menghindari keringnya epitel dan stroma. 1,3,4 

Memastikan posisi sentrasi suction ring merupakan tindakan yang sangat krusial. 

Suction ring diarahkan untuk memastikan sentrasi flap terhadap pusat pupil. Operator 

harus teliti untuk selalu memeriksa dan memperbaiki desentrasi yang terjadi. Salah 

satu pendekatan untuk meminimalisasi kemungkinan dan besarnya penyimpangan 

adalah dengan menekan kedua sisi suction ring dengan kuat selama 2 hingga 5 detik 

sebelum memulai suction. Indikator suction yang baik meliputi pelebaran pupil, 

penurunan penglihatan pasien, dan gerakan simpatik bola mata ke depan saat 

mengangkat suction ring. Tekanan intraokular dapat diukur secara kualitatif dengan 

tekanan digital pada bola mata atau kuantitatif dengan tonometer. Berbagai jenis 

tonometer tersedia untuk mengukur tekanan bola mata. 1,4,6 
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3.2.2   Pengangkatan Flap 

Lubrikasi merupakan langkah awal untuk dilakukannya tindakan pengangkatan 

flap. Proparacaine direkomendasikan karena kandungan gliserin, yang dapat menjadi 

pelumas permukaan okular. Sehingga dapat menurunkan resiko resistensi dan 

gesekan. Pengeringan forniks setelah pengangkatan mikrokeratom dan suction ring 

penting untuk dilakukan meminimalkan pergerakan meibom dan debris ke arah 

interface flap. 1,4,5 

Gambar 2. (A) Corneal preplaced marks. (B) Aplikasi suction ring. (C) Pengukuran 

intraokular dengan tonometer. (D) Advance dan reverse dari mikrokeratom. 
Dikutip dari: Azar D, dkk.1 

 

Tingkat dehidrasi kornea meningkat setelah flap diangkat. Oleh karena itu penting 

untuk memastikan pemusatan laser yang tepat sebelum pengangkatan flap. Tidak 

hanya meminimalkan interval antara pengangkatan dan ablasi, tetapi juga 

memberikan pasien kesempatan untuk memvisualisasikan target saat flap terpasang. 

Pasien seharusnya diinstruksikan bahwa target dapat memudar dan berubah warna 

saat flap diangkat. Beberapa instrumen yang dapat membantu mengangkat flap, 

adalah irrigating cannula, modified hook, atau modified curved tying forceps. 

Keuntungan dari forsep saat flap diangkat, operator dapat memisahkan ujung forsep 
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dengan melepaskan pegangan forceps, sehingga mencegah lipatan flap. Usapan 

lembut dengan forceps pada permukaan bawah flap mungkin diperlukan mencegah 

kerutan saat mengering. Flap juga bisa dilipat menjadi dua seperti taco, untuk 

melindungi lapisan bawah flap. Spons Murocel mungkin diperlukan untuk menyeka 

cairan yang menggenang di tepi flap. Kalkulasi kedalaman ablasi dikonfirmasi ulang 

sebelum dilakukannya ablasi laser. Pada pasien dengan residual bed thickness 

mendekati 250 𝜇m, pakimetri dilakukan intraoperatif perlu dikonfirmasi ulang untuk 

menghitung ketebalan lapisan sisa. Jika residual bed lebih tipis dari yang ditargetkan, 

operator perlu memikirkan untuk undercorrection untuk menghindari terjadinya 

resiko ektasia. 1,6,7 

 

3.2.3   Treatment Laser dan Flap Realignment 

Direct illumination sangat membantu prosedur LASIK, walaupun dim oblique 

illumination memiliki tingkat kooperasi pasien yang tinggi dan terjadi dilatasi pupil 

fisiologis, berkurangnya sensitivitas cahaya, dan besarnya kemampuan pasien untuk 

fikasasi pada target. Ring light iluminator membantu pasien dalam memfiksasikan 

pandangannya. Laser dipusatkan pada pupil. Setelah pupil dan target sejajar, fiksasi 

target dikonfirmasi oleh pasien, dan kepala pasien dipertahankan pada posisinya. Saat 

prosedur berlangsung, operator harus tetap menginformasikan tindakan yang sedang 

berlangsung dan selalu memastikan pasien untuk memfiksasikan matanya secara 

adekuat. 1,2,3  

Penggunaan basic saline solution cannula digunakan untuk membasahi lapisan 

stroma. Reposisi ulang flap dapat menggunakan beberapa alat, seperti spatula atau 

forsep yang sebelumnya digunakan untuk mengangkat flap. Teknik flap refloating 

sangat bervariasi pada setiap operator. Gerakan yang cepat dapat meregangkan flap, 

sementara gerakan yang lambat dapat menjadi faktor yang menyebabkan lipatan flap 

dan bagian pinggir yang tidak sejajar. 1,2,3 
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Beberapa operator melakukan reirigasi hanya jika posisi penggantian flap awal 

tidak adekuat. Reirigasi juga dapat dilakukan untuk membersihkan debris. Cairan 

harus diinjeksi dengan kuat untuk membilas debris dari interface tanpa fluid pooling. 

Jika diinjeksikan dari kedua sisi flap, arahnya harus sentrifugal. Jika hanya dari 1 sisi, 

injeksi harus dimulai dari ujung kanula dibawah batas flap, lalu kanula digeser ke 

tengah untuk membilas material keluar dari sisi berlawanan. Irigasi harus dilanjutkan 

saat kanula dikeluarkan. Kelebihan cairan harus dihindari untuk menimimalisir 

edema, dengan menggunakan suction ataupun spons Murocel. 1,4,5 

 

Gambar 3. (A) Irigasi. (B) Reposisi Flap. (C) Flap Refloating. (D) Pengeringan  

dengan Murocel. 
Dikutip dari: Azar D, dkk.1 

 

Langkah akhir adalah reposisi flap dengan symmetrical gutter, reposisi penanda 

kornea, menghilangkan udara, serat, dan debris pada interface. Sebagian besar 

operator menggunakan spons nonselulosa dan nonfragmenting (Murocel) untuk 

mengeringkan area permukaan dan sekitar flap. Setelah reposisi flap stroma, 

epitelium juga diposisikan kembali. Murocel lembab dapat membantu tindakan ini 

tanpa membentuk striae. Tahap selanjutnya adalah megubah sumber cahaya menjadi 
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mode iluminasi direk dan perlu diinformasikan kepada pasien bahwa sumber cahaya 

akan lebih terang dari sebelumnya. Pada saat ini operator dapat mengidentifikasi 

striae dan stretching dari flap, dan menentukan kebutuhan dan tingkat sweeping dari 

flap setelah mengering. 1,5,7 

 

 

Gambar 4. (A) Usapan radial. (B) Usapan pararadial. (C) Iluminasi Direk dan masa 

tunggu untuk aposisi flap yang adekuat. (D) Pelepasan spekulum. 
Dikutip dari: Azar D, dkk.1 

 

Sweeping pada kornea memiliki arah pararadial dan radial, yang dimulai dari 

bagian sentral agar dapat menghindari terjadinya lipatan. Permukaan kornea yang 

basah dapat mencegah terjadinya lipatan atau stretch marks. Setelah sweeping dengan 

spons basah selesai, tunggu selama 2 hingga 5 menit. Permukaan okular tidak boleh 

dibiarkan kering sepenuhnya selama masa tunggu. Antibiotik topikal, steroid, dan 

obat tetes mata anti inflamasi nonsteroid diberikan selama masa tunggu. Pengamatan 

refleks cahaya harus diperhatikan operator untuk memastikan posisi flap yang 

adekuat. Operator dapat menggunakan waktu tunggu untuk meninjau tindakan 

pencegahan pasca operasi, seperti menghindari menggosok mata dan menekan 



11 
 

kelopak mata. Tetes antibiotik, tetes nonsteroid, dan air mata buatan bebas pengawet 

diberikan pada interval 15 detik sebelum melepas spekulum. 1,5,7 

Pada akhir operasi, spekulum dan drape dilepas. Hal ini dilakukan dengan hati-

hati untuk menghindari dehiscence dan lipatan flap. Spekulum diputar secara superior 

sebelum pengangkatan untuk meminimalkan perpindahan atau cedera pada flap. 

Inspeksi ulang flap setelah pengangkatan spekulum berguna untuk memastikan posisi 

flap yang adekuat. 1,5,7 

 

IV.   Kesimpulan  

LASIK adalah salah satu teknik paling populer untuk mengkoreksi gangguan 

refraksi, seperti miopia, hiperopia dan astigmatisme. Namun, pemilihan pasien sangat 

penting dalam mencapai hasil visual optik yang optimal. Pasien dipilih untuk 

menjalani prosedur LASIK atas dasar skrining oftalmologis yang tepat dan 

persyaratan pribadi. Terdapat sejumlah prosedur yang diperlukan, mulai dari pra-

operasi hingga pasca-operasi. Dibutuhkan keahlian pada dokter mata sebagai operator 

dalam menjalakan prosedur lasik, sehingga bias pada prosedur dapat diminimalisasi. 

Tindak lanjut/follow up pasca operasi diperlukan untuk pemantauan dan penanganan 

jika terjadi komplikasi setelah tindakan LASIK. 
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