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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Gangguan penglihatan masih menjadi sebuah masalah di dunia. Angka 

kejadian gangguan penglihatan di dunia cukup tinggi yakni mencakup 4,25 % dari 

penduduk dunia atau sekitar 285 juta orang dimana 86% diantaranya mengalami 

penglihatan yang lemah dan 14% sisanya mengalami kebutaan. Gangguan 

penglihatan itu disebabkan berbagai macam penyakit seperti gangguan refraktif 

yang tidak terkoreksi (42%), katarak (33%), glaukoma (2%), trakoma (1%), 

diabetes retinopati (1%), penyebab lain (18%). Untuk di negara kita, Indonesia 

memiliki angka kebutaannya tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Hasil survey 

kesehatan indera penglihatan dan pendengaran tahun 1993 – 1996 menunjukkan 

angka kebutaan 1,5 % dengan penyebab utama katarak (0,78%), glaukoma 

(0,20%), kelainan refraksi (0,14%), dan penyakit – penyakit lain yang 

berhubungan dengan lanjut usia (0,38%) (Kepmenkes, 2005). Dari data tersebut 

dapat diketahui bahwa di Indonesia bahwa katarak dan glaukoma adalah dua 

penyebab utama kebutaan. 

Glaukoma berasal dari kata Yunaini “Glaukos” yang berarti hijau kebiruan 

yang memberikan kesan warna tersebut pada pupil penderita glaukoma. 

Glaukoma merupakan kelompok penyakit saraf optik yang melibatkan hilangnya 

sel ganglion retina (Ilyas, 2014). Secara pengertian glaukoma adalah suatu 

neuropati optik kronik didapat yang ditandai oleh pencekungan (cupping) diskus 

optikus dan pengecilan lapang pandang (Vaughan, 2014). Glaukoma akan terjadi 
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bila cairan mata di dalam bola mata pengalirannya terganggu. Pada mata yang 

sehat dan normal, cairan mata ini akan masuk ke dalam bilik mata dan keluar 

melalui celah halus (trabekulum) di daerah yang disebut sebagai sudut bilik mata, 

yang terletak antara selaput pelangi dan selaput bening. Pada tahun 1996, jumlah 

penderita glaukoma di Indonesia diperkirakan sekitar 0,2 % dari populasi. 

Glaukoma menempati posisi nomor dua penyebab kebutaan setelah katarak (0,78 

%). Pada tahun 2003, jumlah penderita glaukoma sekitar 0,17 % sebagai 

penyebab kebutaaan. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah 

penderita glaukoma masih belum banyak berubah. 

Berdasarkan etiologi glaukoma dibagi menjadi empat yaitu glaukoma primer, 

glaukoma sekunder, glaukoma kongenital, dan glaukoma absolut. Glaukoma 

sekunder bisa disebabkan berbagai macam hal tetapi secara umum disebabkan 

inflamasi, lensa yang terimbas, neovaskular, dan trauma. Hal itu berhubungan 

dengan trauma, katarak, dan uveitis yang bisa menyebabkan glaukoma sekunder. 

Berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Kementrian Kesehatan RI, prevalensi terjadinya katarak semua umur di Indonesia 

pada tahun 2013 adalah 1,8%. Prevalensi tertinggi ditemukan di Bali (11,0%), 

diikuti oleh DI Yogyakarta (10,2%) dan Sulawesi Selatan (9,4%). Prevalensi yang 

terendah dilaporkan di Papua Barat (2,0%) diikuti DKI Jakarta (3,15%). Untuk 

Jawa Timur prevalensi terjadinya katarak 6%. Salah satu rumah sakit yang 

menjadi tujuan pasien mata di Jawa Timur adalah RS Mata Undaan Surabaya. Hal 

ini ditunjukkan dengan jumlah kunjungan pasien di rumah sakit Undaan Surabaya 

pada tahun 2015 mencapai 295.505 pasien. Rumah sakit dengan tipe B ini juga 

menerima rujukan dari rumah sakit – sakit lain di Jawa Timur. Hal itu ditunjang 
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dengan fasilitas yang lengkap pada rumah sakit ini. Rumah sakit ini juga 

menerima pasien BPJS sehingga memudahkan masyarakat dengan ekonomi 

menengah ke bawah untuk mendapatkan penanganan yang adekuat. 

Tingginya prevalensi kejadian katarak turut dipengaruhi oleh tidak 

terlaksananya operasi katarak. Tiga alasan utama penderita katarak belum 

dioperasi adalah faktor ketidaktahuan mengenai penyakit katarak yang dideritanya 

dan tidak tahu bahwa katarak dapat dioperasi / direhabilitasi (51,6%), 

ketidakmampuaan dalam hal biaya (11,6%), dan ketidakberanian untuk 

melakukan operasi (8,1%). (Riskesdas, 2013). Hal – hal tersebut menyebabkan 

keterlambatan pengobatan katarak yang akhirnya membuat gangguan penglihatan 

yang sebenarnya reversible atau dapat kembali normal menjadi kadaluwarsa 

sehingga terjadi kebutaan (Vaughan, 2014). 

Katarak adalah kekeruhan lensa mata. Katarak memiliki keterkaitan dengan 

penuaan. Penelitian – penelitian mengidentifikasi prevalensi katarak meningkat 

sampai sekitar 50% untuk yang berusia antara 65 – 74 tahun dan sampai sekitar 

70% untuk yang berusia lebih dari 75 tahun. Katarak yang terkait dengan usia 

adalah katarak senilis. Katarak senilis ini merupakan jenis katarak yang paling 

sering dijumpai (Vaughan, 2014). Secara klinis pada katarak senilis dikenal empat 

stadium yaitu insipien, imatur / intumesen, matur, dan hipermatur. Pada stadium 

intumesen dan hipermatur yang tidak dioperasi dapat timbul glaukoma. Glaukoma 

yang muncul pada katarak senilis stadium intumesen disebut glaukoma 

fakamorfik sedangkan glaukoma yang muncul pada katarak senilis stadium 

hipermatur atau matur disebut glaukoma fakolitik. 
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Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa glaukoma adalah salah satu 

penyebab kebutaan di Indonesia. Oleh karenanya sebaiknya kita meminimalisir 

faktor – faktor yang dapat menyebabkan terjadi glaukoma salah satunya adalah 

katarak. WHO dalam Global Action Plan 2014 – 2019 menentukan langkah – 

langkah untuk memperbaiki tingkat kesehatan mata dunia dengan salah satu tolak 

ukur keberhasilan adalah operasi katarak sebagai tanda bahwa telah meratanya 

pelayanan kesehatan mata. Dengan adanya uraian di atas dan tingginya kasus 

gangguan penglihatan di dunia termasuk di Indonesia, peneliti tertarik untuk 

meneliti hubungan antara katarak senilis dengan terjadinya glaukoma di RS Mata 

Undaan Surabaya pada periode Januari – Desember 2015. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Apakah terdapat hubungan antara katarak senilis dengan terjadinya 

glaukoma di RS Mata Undaan Surabaya periode Januari – Desember 2015? 

1.3  Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antarak katarak senilis dengan terjadinya glaukoma 

di RS Mata Undaan Surabaya periode Januari – Desember 2015 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah penderita glaukoma berdasarkan stadium katarak 

senilis di RS Mata Undaan Surabaya periode Januari – Desember 2015 

1.4  Manfaat 

1.4.1 Manfaat Klinis 

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan 

khususnya di bidang oftalmologi 
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2. Sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan tentang hubungan antara 

katarak senilis dengan terjadinya glaukoma khususnya di RS Mata 

Undaan Surabaya periode Januari – Desember 2015 serta pendorong 

bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut 

1.4.2 Manfaat Masyarakat 

Memberi dan menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang 

pentingnya penanganan katarak senilis segera untuk menghindari terjadinya 

glaukoma sekunder yang dapat berakibat pada kebutaan. 

1.4.3 Manfaat Akademis 

Memberikan kontribusi bagi praktisi kesehatan dalam upaya membantu 

menurunkan angka terjadinya gangguan penglihatan yang diharapkan akan 

menurunkan prevalensi terjadinya kebutaan 

 

 

 

 

 


