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abstract

The	objective	of	this	study	is	to	correlate	the	mean	Central	Corneal	Thickness	and	age,	gender	and	intraocular	pressure	(IOP)	
and	compare	the	mean	CCT	among	POAG,	NTG	and	Ocular	Hipertension.	The	cross-sectional	study	included	82	eyes	(subjects):	32	
subjects	with	POAG,	34	subjects	with	NTG	and	16	subjects	with	Ocular	Hipertension.	Refraction,	slit-lamp	examination,	pachymetry	
and	 Goldmann	 Applanation	 Tonometry	 measurement	 were	 done.	 Descriptive	 analysis,	 comparation	 and	 correlation	 analysis	
were	done	using	SPSS	(version	15.0)	programme.	A	p-value	of	<	0.05	was	considered	significant.	The	mean	age	of	subjects	were		
60.50	±	12.685	years,	49	of	82	subjects	were	female.	The	overall	mean	CCT	was	532.05	µm	±	41.926.	A	weak	negative	correlation	
was	found	between	CCT	and	age	(p	=	0.010,	r	=	–0,283).	Subjects	>	60	years	had	a	thinner	CCT	than		<	60	year.	No	significant	
correlation	was	found	between	CCT	and	gender.	However	a	weak	positive	correlation	was	found	between	CCT	and	IOP(p	=	0.024,	r	
=	249).	There	was	no	significant	difference	in	mean	CCT	between	POAG	and	NTG,	POAG	and	OHT,	but	the	mean	CCT	in	the	group	
with	NTG	was	significantly	lower	than	that	in	the	group	with	OHT	(p	=	0.013).	A	weak	negative	correlation	was	found	between	CCT	
and age. Patient > 60 years have thinner CCT than who ≤ 60 years. A weak positive correlation was found between CCT and IOP. 
Patiens	with	NTG	have	a	thinner	CCT	than	do	patients	with	OHT.
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pendahuluan

Glaukoma mengenai lebih dari 67 juta penduduk dunia 
di mana 10% atau 6,6 juta diperkirakan menjadi buta. Di 
Amerika penderita glaukoma sudut terbuka primer (GSTP) 
sekitar 2,2 juta penduduk dan diperkirakan menjadi 3,4 
juta penduduk pada tahun 2020.1 Sementara di Jepang 
menurut survei epidemiologi terbaru yang dilakukan 
pada tahun 2000 sampai dengan 2002 (the	Tajimi	Study)	
menunjukkan prevalensi normal-tension	glaucoma (NTG) 
sekitar 3,60% dari populasi di atas umur 40 tahun, di 
mana ini kurang lebih 11 kali dari prevalensi glaukoma 
sudut terbuka primer (0,32%).2 Modalitas diagnostik dan 
terapi terhadap glaukoma. Dengan adanya teknologi baru 
saat ini memungkinkan untuk melakukan diagnosa dan 
penatalaksanaan penyakit glaukoma sejak dini.3

Tonometer aplanasi Goldmann telah lama menjadi 
gold	 standard	 dalam pengukuran tekanan intraokuler 
secara klinis. Rigiditas sklera mempunyai pengaruh kecil 
bila dibandingkan dengan tonometer Schiotz yang secara 
signifikan dipengaruhi oleh rigiditas sklera. Goldmann 
mendiskusikan pengaruh variasi ketebalan kornea sentral 
terhadap pengukuran tekanan intraokuler dengan tonometer 
aplanasi pada artikelnya. Keyakinan bahwa variasi yang 
signifikan terhadap ketebalan kornea sentral belum 
diketahui saat itu dan Goldmann mengasumsikan ketebalan 
kornea sentral adalah 520 μm pada alat tonometer yang 
diciptakannya. Setelah beredar pakimeter optik, diketahui 
bahwa ada variasi ketebalan kornea sentral yang signifikan 
dan didapatkan korelasi positif antara ketebalan kornea 
sentral dengan hasil tekanan intraokuler menggunakan 
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tonometer aplanasi Goldmann. Hubungan ini telah 
dikonfirmasi pada studi hewan dan manusia.4

Semua bentuk tonometer yang tersedia saat ini 
dipengaruhi oleh ketebalan kornea sentral.5,6 Variasi 
ketebalan kornea sentral memengaruhi akurasi semua 
teknik tonometer dengan berbagai derajat. Ketebalan 
kornea sentral memengaruhi akurasi pengukuran tekanan 
intraokuler yang dilakukan dengan Tonometer aplanasi 
Goldmann, di mana pada ketebalan kornea sentral yang 
lebih tebal akan menyebabkan overestimation dan pada 
yang lebih tipis akan menyebabkan underestimation.

Pada penelitian yang dilakukan Copt dkk, terhadap 
115 orang dengan glaukoma sudut terbuka primer (GSTP),	
normal	tension	glaucoma (NTG), dan HTO, yang dilakukan 
di Departemen Glaukoma RS Mata Jules Gonin, Lausanne, 
Switzerland dari bulan Juni 1997 sampai dengan Januari 
1998, didapatkan potensial kesalahan diagnosis pada 
pasien dengan GSTP dengan ketebalan kornea tipis yang 
didiagnosis sebagai NTG dan diterapi sebagai NTG.7 
Sedangkan pada pasien dengan ketebalan kornea sentral 
yang tebal sering terjadi kesalahan diagnosis dengan 
hipertensi okuli. Mereka menyimpulkan bahwa pengukuran 
ketebalan kornea sentral dengan pakime terpenting untuk 
memastikan diagnosis dan managemen pasien yang diduga 
glaukoma.

Ukuran ketebalan kornea sentral dipengaruhi oleh etnis. 
Pada populasi African-American rata-rata ketebalan kornea 
sentral adalah 530–531 μm dan pada populasi Mongolia 
didapatkan 495–514 μm. Sedangkan di Jepang rata-rata 
nilai normal ketebalan kornea sentral adalah 552 μm.1Data 
tentang ketebalan kornea sentral dan hubungannya dengan 
tekanan intraokuli terbatas. Didapatkan bukti bahwa 
ketebalan kornea sentral pada etnis di Asian bervariasi 
(China, Filipina dan Jepang).8

Perbedaan ketebalan kornea sentral menurut umur 
didapatkan pada beberapa kelompok etnis. Penduduk 
Asia (Jepang, China, Eskimo dan Mongolia) didapatkan 
perbedaan antara 3 sampai dengan 7 μm antara orang 
tua dan individu muda. Hal yang sama didapatkan pada 
penduduk latin. 

Sejauh ini belum ada data tentang ketebalan kornea 
sentral di RSUD Dr Soetomo. Angka kunjungan pasien-
pasien poli glaukoma semakin meningkat, dengan berbagai 
diagnosisnya. Adanya data tentang ketebalan kornea sentral 
akan berguna dalam melakukan penegakan diagnosis 
maupun penatalaksanaan pasien glaukoma di unit rawat 
jalan mata divisi glaukoma. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan rerata ketebalan kornea sentral pada 
kelompok GSTP, NTG dan HTO.

metode 

Penelitian ini menggunakan rancangan analitik 
observasional dengan desain studi cross	 sectional. 
Subjek penelitian diambil dari pasien rawat jalan di divisi 
Glaukoma Unit Rawat Jalan Mata RSUD Dr. Soetomo, 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan besar 
sampel 76 orang.

Kriteria Inklusi adalah pasien dengan kriteria normal	
tension	glaucoma (NTG), hipertensi okuli, dan glaukoma 
sudut terbuka primer (GSTP). Yang berkunjung Instalasi 
Rawat Jalan (IRJ) Mata pertama kali maupun yang 
kontrol (sudah mendapat terapi). Kriteria eksklusi adalah 
pasien dengan kehamilan, penyakit kornea, kelainan 
pada kornea dan bola mata, dengan riwayat trauma yang 
mengenai kornea, pernah menjalani prosedur operasi mata, 
menggunakan lensa kontak, riwayat diabetes mellitus, dan 
riwayat uveitis.

Variabel penelitian adalah ketebalan kornea sentral 
pada pasien dengan GSTP, NTG dan HTO. GSTP adalah 
kelainan mata dengan sudut bilik mata depan terbuka pada 
pemeriksaan gonioskopi, didapatkan adanya Glaucomatous	
Optic	 Neuropathy	 dan defek lapang pandangan khas 
glaukoma serta pada riwayat pengukuran tekanan intraokuli 
lebih dari 21 mmhg. NTG adalah kelainan mata dengan sudut 
bilik mata depan terbuka pada pemeriksaan gonioskopi, 
didapatkan adanya Glaucomatous	 Optic	 Neuropathy	
dan defek lapang pandangan khas glaukoma serta pada 
riwayat pengukuran tekanan intraokuli tidak pernah lebih 
dari 21 mmhg. HTO adalah kelainan mata dengan tekanan 
intraokuli 21 mm atau lebih dengan diskus optikus dan 
lapang pandangan normal, serta didapatkan sudut terbuka 
pada pemeriksaan gonioskopi. Variabel perancu adalah 
usia, ras, medikamentosa, dan status refraksi.

Pasien yang datang di Unit Rawat Jalan Mata divisi 
glaukoma yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 
dicatat data umum; nama, umur, alamat, jenis kelamin, 
suku bangsa, terapi medikamentosa yang dipakai 
selama ini. Berdasarkan status rawat jalan, pasien yang 
memenuhi kriteria definisi operasional, dikelompokkan 
menjadi 3 kelompok yakni kelompok GSTP, NTG 
dan HTO.Dilakukan pengukuran tekanan intraokuli 
dengan tonometer aplanasi Goldmann. Flourescein tes 
dilakukan bila hasil negatif, pasien dilakukan pemeriksaan 
selanjutnya. Bila hasil positif, dilakukan terapi erosi kornea 
dengan salep mata antibiotika. Kemudian bila erosi sembuh 
dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Pengukuran ketebalan 
kornea sentral dilakukan dengan pakimeter sebanyak 5 
kali kemudian dicari reratanya. Seluruh data dicatat dan 
dikelompokkan sesuai tabulasi yang ada dan dilakukan 
analisis.

Data yang didapatkan pada penelitian ini ditabulasikan 
menurut karakteristiknya kemudian dilakukan uji 
normalitas untuk mengetahui distribusinya. Uji normalitas 
yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, bila besar 
sampel pada variabel yang akan diuji lebih dari 50 atau 
Shapiro-Wilk bila besar sampel pada variabel yang akan 
dievaluasi kurang dari 50. Uji statistik yang digunakan 
untuk komparasi 2 variabel yang tidak berpasangan 
digunakan Uji t tidak berpasangan, karena dari data yang 
ada didapatkan distribusi normal. Untuk mencari korelasi 
antara dua variabel, karena salah satu dari variabel 
berdistribusi tidak normal digunakan uji korelasi Spearman. 
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Subject with corneal sensitivity under 40 mm in Cochet 
Bonnet examination, with history of trauma, anterior 
surgery or inflammation were excluded and also subjects 
with history of non preservative topical eye drop until one 
week before surgery. Other exclusion criterias were history 
of anti cholinergic medicine, suffering from Bell’s palsy, 
pregnant or breast feeding woman, consuming hormonal 
contraception, any disorder of the eyelid or ocular surface. 
And the drop out criterias were having any corneal suture, 
having any complication (such as infection, inflammation, 
vitreusprolaps, raised IOP) that caused the subjects to 
consume non preservative eye drop or undergo any further 
surgical procedure, having ocular surface infection or trauma 
after surgery, consuming anticholinergic medications after 
surgery or the subject refused to continue this study.

Phacoemulsifications in this study were performed with 
2.8–3.2 mm temporal corneal incision, with or without side 
port, no suture and foldable IOLs were implanted. Topical 
anaesthesia using lidocain 2% given before surgery and 
pupil dilation was using 1% non preservativetropicamide 
combined with 10% non preservativephenylefrine.

Tear film stability was assessed using Tear Break Up 
Time, ocular surface integrity was assessed with corneal 
score of fluorescein test and tear production ws assessed 
with Schirmer I test.

Ocular surface integrity was assessed by measuring 
corneal score in fluorescein dye test, before surgery and 
day 1, day 7 and day 30 after surgery. We used CLEK 
(Collaborative Longitudinal Evaluation of Keratoconus) 
system that divide cornea into 5 area and we used Baylor 
criteria for corneal score, 0 if there is no staining, 1 if there 
are 1–5 stained dots, 2 if there are 6–15 stained dots, 3 if 
there are 16–30 stained dots, 4 if there are more than 30 
dots and extra 1 point if there is a confluent area, extra 2 
points if there are more 2 or more confluent area, and extra 
3 points if there is filamentous keratitis.4,5

In this study Comparison of preoperative and 
postoperative data was assessed by Wilcoxon signed rank 
test. Data were processed using the SPSS 17.0 program.

results

The subjects were 32 eyes from 30 patients. The 
characteristics of the subjects can be seen in the table 1.

In this study, we compare the tear break up time before 
surgery and day 1, day 7 and day 30 after surgery. And 

Figure 2. CLEK System of Corneal Area

Table 1. The Patient’s Characteristics

Age (years)
Sex

Total
Male Female

50–59 2 (5.88%) 6 (17.65%) 8 (23.53%)

60–69 14 (41.18%) 8 (3.53%) 22 (64.70%)

70–79 2 (5.88%) 2 (5.88%) 4 (11.77%) 

Total 18 (52.94%) 16 (47.06%) 34 (100%)

Table 2. Tea r  Break  Up  T ime  Be fo re  and  Af t e r 
Phacoemulsification

TBUT
Median (min-max) 

(second))
p

Pre op 5,37 (2,01–18,79) 
Post op day 1 2,24 (0,00–12,00) 0.000*
Pre op 5,37 (2,01–18,79) 
Post op day 7 3,62 (0,00–17,00) 0.000*
Pre op 5,37 (2,01–18,79) 
Post op day 30 5,24 (0,00–18,24) 0.153
Post op day 1 2,24 (0,00–12,00)
Post op day 7 3,62 (0,00–17,00) 0.001*
Post op day 1 2,24 (0,00–12,00)
Post op day 30 5,24 (0,00–18,24) 0.000*
Post op day 7 3,62 (0,00–17,00)

Post op day 30 5,24 (0,00–18,24) 0.000*

Figure 1. T e a r  f i l m  s t a b i l i t y  b e o r e  a n d  a f t e r 
phacoemulsificatiion

the results was the median of pre operative TBUT was 
5,37 second and statistically decreased to 2,24 second  
(p = 0.000) on day 1 and 3,62 second (p = 0.000) on day 7. 
But it statistically increased to 5,24 seconds (p = 0.000 and 
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Analisa statistik dilakukan dengan menggunakan software 
SPSS 15.0, dengan derajat kemaknaan p	< 0,05. 

hasil 

Subjek penelitian ditabulasi dalam beberapa karakteristik 
untuk mengetahui distribusi subjek penelitian.

Rerata umur pada penelitian ini adalah 60,50 ± 12,69 
tahun. Rerata umur terbesar didapatkan pada kelompok 
GSTP yakni 68,53 ± 9,456 tahun, sedangkan rerata umur 
terendah adalah kelompok HTO (51,69 ± 10,474 tahun).

Pada Tabel 2 didapatkan jenis kelamin perempuan 
lebih besar daripada laki-laki (49:33). Pada kelompok 
GSTP subjek laki-laki lebih banyak daripada perempuan, 
sedangkan pada kelompok NTG dan HTO perempuan lebih 
banyak dari laki-laki.

Rerata tekanan intraokuler seperti terlihat pada tabel 
5.3, adalah 16,65 ± 5,15 mmhg. Rerata tertinggi ada pada 
kelompok HTO (20,69 ± 4,45 mmhg), sedangkan rerata 
terendah didapatkan pada kelompok NTG yaitu 13,44 ± 
2,31 mmhg.

Rerata ketebalan kornea sentral yang didapatkan 
pada pengukuran 82 subjek adalah 532,05 ± 41,93 μm. 
Rerata tertinggi ada pada kelompok HTO (549,56 ± 31,66 
μm), sedangkan rerata terendah pada kelompok NTG  
(520,41 ± 46,87 μm).

Dari uji korelasi antara umur dan rerata ketebalan kornea 
sentral menggunakan uji korelasi Spearman, didapatkan 
nilai signifikansi	 p: 0,010 dengan koefisien korelasi 
(r) : –0,283 (lihat tabel 5). Nilai p	< 0,05 menunjukkan 
adanya korelasi yang bermakna, sedangkan nilai r:0,283 
menunjukkan kekuatan korelasi yang lemah, dan nilai  
r	negatif (–) menunjukkan adanya korelasi yang berlawanan; 
semakin bertambah usia, rerata ketebalan kornea sentral 
semakin menurun.

Jumlah subjek dengan umur kurang dari atau sama 
dengan 60 tahun hampir sama dengan yang lebih dari 60 
tahun (40:42 subjek). Didapatkan rerata ketebalan kornea 
sentral pada kelompok umur kurang dari atau sama dengan 
60 tahun lebih tebal dibandingkan dengan rerata pada 
kelompok umur di atas 60 tahun (544,83 ± 40,735 μm > 
519,88 ± 39,793 μm). 

Pada komparasi dengan uji t	 test tidak berpasangan 
antara rerata ketebalan kornea sentral pada kelompok subjek 
kurang dari atau sama dengan 60 tahun dan kelompok diatas 
60 tahun, didapatkan nilai signifikan 0,870 pada Levene’s	
test, yang berarti nilai varians kedua kelompok sama. Pada 
nilai tersebut nilai uji t	 test menunjukkan signifikansi 
0,006 (p	< 0,05), yang berarti didapatkan perbedaan yang 
bermakna rerata ketebalan kornea sentral antara kedua 
kelompok tersebut.

Rerata ketebalan kornea sentral pada kelompok laki-laki 
lebih tebal daripada kelompok perempuan (536,73 ± 42,793 
μm > 528,90 ± 41,477 μm). Uji komparasi rerata ketebalan 

Tabel 1. Karakteristik subjek berdasarkan umur

Kelompok
Jumlah 
subjek

Umur

Rerata Simpang Baku

GSTP 32 68,53 09,456
NTG 34 57,09 12,204
HTO 16 51,69 10,474

Total 82 60,50 12,69

Tabel 2. Karakteristik subjek berdasarkan jenis kelamin

Kelompok
Jenis Kelamin

Total
Laki-laki Perempuan

GSTP 20 12 32
NTG 9 25 34
HTO 4 12 16

Total 33 49 82

Tabel 3. Karakteristik subjek berdasarkan TIO

Kelompok N Rerata Simpang baku

GSTP 32 18,03 5,69
NTG 34 13,44 2,31
HTO 16 20,69 4,45

Total 82 16,65 5,15

Tabel 4. Karakteristik subjek berdasarkan rerata ketebalan 
kornea sentral

Kelompok N Rerata Simpang baku

GSTP 32 535,66 38,07
NTG 34 520,41 46,87
HTO 16 549,56 31,66

Total 82 532,05 41,93

Tabel 5. Korelasi antara umur dengan rerata ketebalan kornea 
sentral

Variable
Ukuran Hasil Uji Korelasi 

SpearmanRerata Simpang Baku

Umur 60,50 12,69 P	:	0,010
r	:	–0,283Rerata ketebalan 

kornea sentral
532,05 41,93

Tabel 6. Komparasi kelompok umur dengan rerata ketebalan 
kornea sentral

Kelompok Ketebalan Kornea Sentral Hasil Uji t 
test p

n Rerata Simpang baku

Umur ≤ 60 40 544,83 40,735 0,006

Umur > 60 42 519,88 39,793
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kornea sentral antara kelompok dengan jenis kelamin 
laki-laki dan perempuan ternyata didapatkan p:0,610 pada 
Levene’s	Test,	yang berarti nilai varians kedua kelompok 
sama. Nilai signifikansi uji t test tidak berpasangan adalah 
0,410 (p	> 0,05). Jadi didapatkan perbedaan tidak bermakna 
antara rerata ketebalan kornea sentral kelompok laki-laki 
dan perempuan.

Uji korelasi antara variabel tekanan intraokuler 
dan rerata ketebalan kornea sentral dengan uji korelasi 
Spearman, didapatkan korelasi positif antara kedua 
variabel tersebut, dengan nilai signifikansi p:0,024 dan 
nilai koefisien korelasi	r:0,249. 

Pada kelompok GSTP dengan umur lebih dari 60 
didapatkan 25 subjek dan kelompok NTG pada umur 
yang sama 15 subjek. Komparasi rerata ketebalan kornea 
sentral antara kelompok GSTP dan NTG pada umur di atas 
60 tahun, didapatkan nilai signifikansi p	 : 0,009. Berarti 
didapatkan perbedaan bermakna secara statistik antara 
keduanya.

Pada uji komparasi antara kelompok GSTP dan NTG 
didapatkan nilai signifikansi p	: 0,101 pada Levene’s	test, 
dengan nilai signifikansi uji t test 0,153 (p > 0,05). Berarti 
secara statistik didapatkan perbedaan tidak bermakna 
antara rerata ketebalan kornea sentral kelompok GSTP 
dan NTG.

Pada uji komparasi antara kelompok GSTP dan NTG 
didapatkan nilai signifikansi p:0,101 pada Levene’s	 test, 
dengan nilai signifikansi uji t test 0,153 (p > 0,005). Berarti 
secara statistik didapatkan perbedaan tidak bermakna 
antara rerata ketebalan kornea sentral kelompok GSTP 
dan NTG.

Uji t	 test tidak berpasangan pada kelompok NTG 
dan HTO didapatkan nilai p:0,012 pada Levene’s	 test, 
dengan nilai signifikansi uji t	test 0,013 (p < 0,05). Secara 
statistik didapatkan perbedaan yang bermakna antara rerata 
ketebalan kornea sentral kelompok NTG dan HTO.

Pada kelompok HTO dan GSTP, dengan uji t	test tidak 
berpasangan didapatkan hasil p:0,176 pada Levene’s	test, 
dengan nilai signifikansi uji t	test 0,215 (p	> 0,05). Secara 
statistik didapatkan perbedaan yang tidak bermakna antara 
rerata ketebalan kornea sentral pada kelompok HTO dan 
GSTP.

pembahasan

Subjek pada penelitian ini terdiri atas 82 subjek dengan 
49 subjek perempuan dan 33 subjek laki-laki dengan 
rentang umur antara 30 sampai dengan 81 tahun dan 
rerata umur 60,50 ± 12,685 tahun. Pada penelitian yang 
dilakukan Mohamed et	 al, (2009) di Sudan didapatkan 
subjek laki-laki lebih banyak daripada perempuan (60:34).9 
Sedang pada penelitian Herndon et	 al, (1997) subjek 
perempuan lebih banyak daripada laki-laki.4 Pada penelitian  
Shih et	al, (2004), didapatkan subjek dengan rerata umur 
71,4 ± 13,8 tahun dengan subjek perempuan lebih banyak 
daripada laki-laki (63,3:36,7%).10

Tabel 7. Komparasi antara jenis kelamin dengan rerata 

ketebalan kornea sentral

Jenis 
Kelamin

Rerata Ketebalan 
Kornea Sentral

Simpang 
Baku

Hasil Uji  
t test p

Perempuan 528,90 41,477 0,410

Laki-laki 536,73 42,793

Tabel 8. Korelasi	antara	TIO	dengan	rerata	ketebalan	kornea	
sentral

Variabel
Ukuran Hasil uji korelasi 

Spearman
Rerata Simpang baku

TIO 16,65 5,15 p:	0,024
r	:	0,249Ketebalan 

kornea 
sentral

532,05 41,93

Tabel 9. Komparasi rerata ketebalan kornea sentral pada GSTP 
dan NTG pada kelompokumur > 60 tahun

Kelompok n
Rerata Ketebalan
Kornea Sentral

Simpang 
Baku

Hasil Uji 
t test p

GSTP 32 535,66 38,071 0,153

NTG 34 520,41 46,868

Tabel 10. Komparasi rerata ketebalan kornea sentral pada GSTP 
dan NTG

Kelompok n
Rerata ketebalan 

kornea sentral
Simpang 

baku
Hasil uji  
t	test p

GSTP 25 531,88 39,29  0,009

NTG 15 498,20 33,59

Tabel 11. Komparasi rerata ketebalan kornea sentral pada NTG 
dan HTO

Kelompok n
Rerata Ketebalan 
Kornea Sentral

Simpang 
Baku

Hasil Uji  
t test p

NTG 34 520,41 46,868 0,013

HTO 16 549,56 31,661

Tabel 12. Komparasi rerata ketebalan kornea sentral pada HTO 
dan GSTP

Kelompok n
Rerata Ketebalan 
Kornea Sentral

Simpang 
Baku

Hasil uji 
t test p

HTO 16 549,56 31,661  0,215

GSTP 32 535,66 38,071
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Pada pengelompokan subjek berdasarkan diagnosis, 
kelompok GSTP sejumlah 32 subjek, dengan rerata umur 
68,53 ± 9,456 tahun, 34 subjek pada kelompok NTG dengan 
rerata umur 57,09 ± 12,204 tahun dan 16 subjek pada 
kelompok HTO dengan rerata umur 51,69 ± 10,474 tahun. 
Menurut rerata umur, subjek dengan HTO mempunyai 
rerata umur paling muda dibandingkan kelompok yang 
lainnya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Copt 
et	al.	(1999) didapatkan subjek dengan HTO mempunyai 
rerata umur yang paling muda dibandingkan kelompok 
lainnya yakni GSTP maupun NTG (OHT 60,3 ± 12,6, 
POAG 68,8 ± 15,3 dan NTG 75,3 ± 10,1).7 Begitu pula 
menurut Herndon et	 al.	 (1997) kelompok Hipertensi 
okuli mempunyai rerata umur yang lebih muda daripada 
kelompok glaukoma.4 Berdasarkan jumlah subjek dalam 
masing-masing kelompok, Herndon et	al. (1997) dan Jonas, 
et	al. (2005) mendapatkan jumlah subjek dengan Hipertensi 
Okuli paling sedikit dibandingkan dengan subjek dengan 
glaukoma.4,11

Pada penelitian ini didapatkan korelasi negatip lemah 
antara umur dengan rerata ketebalan kornea sentral. 
Hal ini sesuai dengan berbagai penelitian sebelumnya, 
diantaranya Weizer et	al. (2006), Nemesure (2003) yang 
menyimpulkan menurunnya ketebalan kornea sentral pada 
study mereka berhubungan dengan peningkatan umur.12,13 
Weizer et	al. (2006) menyebutkan dalam laporan penelitian 
longitudinal bahwa Aighan et	 al, menunjukkan terjadi 
penurunan ketebalan kornea 3 μm tiap decade sedangkan 
penelitian cross	sectional Foster	et	al, menemukan adanya 
penurunan 5–6 μm ketebalan kornea sentral pada subjek ras 
Mongolian.12 Korey et	al, menyatakan bahwa pertambahan 
umur berhubungan dengan menurunnya densitas sel tetapi 
tidak berhubungan dengan perubahan pada ketebalan 
kornea sentral. Alasan menurunnya ketebalan kornea 
sentral sepanjang waktu belum diketahui secara detail.

Pada kelompok umur diatas 60 tahun pada subjek 
penelitian ini didapatkan adanya penurunan rerata ketebalan 
kornea sentral yang bermakna dibandingkan sebelum umur 
60 tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian Hahn, Azen 
et	al. (2003) yang mendapatkan rerata ketebalan kornea 
sentral subjek Latinos pada umur 70 tahun atau lebih secara 
signifikan lebih rendah dari normal.14 Penurunan ini juga 
didapat pada etnis yang lainnya. Ada dua penjelasan yang 
mungkin menurut Hahn, pertama karena adanya penurunan 
densitas keratosit dan rusaknya serabut-serabut kolagen 
pada kornea tersebut. Kedua karena faktor lingkungan di 
mana pada yang lebih tua mendapatkan paparan yang lebih 
lama yang dapat memengaruhi struktur dan integritas dari 
kornea. Brand (2010) juga menyatakan dalam Pears	 of	
Glaucoma	Management	bahwa rata-rata ketebalan kornea 
sentral menurun beberapa micron tiap dekade.15

Dari pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini 
didapatkan rerata ketebalan kornea sentral pada kelompok 
laki-laki lebih besar daripada perempuan dengan sebaran 
pada kelompok laki-laki 463–603 μm sedang pada 
perempuan 440–620 μm. Rerata ketebalan kornea sentral 

antara laki-laki dan perempuan pada penelitian ini tidak 
didapatkan perbedaan. Hal ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Garg et	 al. (2006) dan Basu et	 al.	
(2006) yang menyatakan tidak didapatkan hubungan antara 
rerata ketebalan kornea sentral dengan jenis kelamin Tapi 
pada penelitian Hahn, Azen et	al. mendapatkan perbedaan 
yang bermakna dengan rerata ketebalan kornea sentral pada 
laki-laki lebih tebal dari pada perempuan, walaupun mereka 
menegaskan adanya perbedaan ini tidak signifikan secara 
klinis.3,14 Tetapi pada penelitian Garg, Gupta et	al. (2006) 
tidak menemukan adanya korelasi yang signifikan antara 
rerata ketebalan kornea sentral dengan jenis kelamin.3

Sebelum melakukan uji statistik dilakukan uji normalitas 
data yang ada yakni data variabel tekanan intraokuler dan 
rerata ketebalan kornea sentral. Distribusi data variabel 
TIO normal tapi distribusi tabel ketebalan kornea sentral 
tidak normal. Maka dilakukan uji statistik Uji Korelasi 
dari Spearman. Hasilnya didapatkan signifikansi p:0,024 
dengan r:0,249. Hal ini berarti didapatkan korelasi yang 
bermakna (p < 0,05) antara TIO dan ketebalan kornea 
sentral dengan nilai koefisien korelasi 0,249 (lemah). Hal 
yang sama ditemukan juga penelitian Hahn, Azen et	al. 
(2003).14 Pada penelitian Mohamed, Hasan et	al. (2009) 
didapatkan korelasi positif yang kuat antara rerata ketebalan 
kornea sentral dan tekanan intraokuler (p	< 0,001, r = 0,72).9 

Implikasi klinis dari hubungan antara rerata ketebalan 
kornea sentral dan tekanan intraokuler adalah tekanan 
intraokuler aktual (yang didapat dari pengukuran tonometer 
aplanasi Goldmann) tergantung pada rigiditas kornea 
yang berhubungan dengan ketebalan kornea sentral.14 
Normogram untuk koreksi pengukuran tekanan intraokuler 
tidak valid untuk tiap individu pasien dan seharusnya tidak 
dipakai secara klinis karena ada faktor-faktor lain yang 
memengaruhi seperti hidrasi kornea dan viskoelastisitas 
kornea (Corneal	Hysteresis).

Tekanan intraokuler didapatkan secara tidak langsung 
dari pengukuran yang cepat dan didasarkan pada sejumlah 
asumsi tentang deformabilitas kornea. Deformabilitas 
kornea merupakan hasil akhir dari tekanan intraokuler 
aktual, tegangan permukaan, kurvatura kornea dan 
kemampuan elastisitas dari kornea. Elastisitas kornea 
dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya ketebalan 
kornea, komposisi kolagen, densitas kekompakan dari fibril 
kolagen, hidrasi dan matriks ekstraseluler lainnya yang 
berbeda tiap individu.

Dari kelompok subjek dengan GSTP dan NTG 
dilakukan pengelompokan berdasarkan umur, yakni antara 
yang kurang atau sama dengan 60 tahun dan lebih dari 60 
tahun. Didapatkan kelompok GSTP dengan 25 subjek dan 
kelompok NTG 15 subjek, dengan perbandingan rerata 
ketebalan kornea sentral 531,88 ± 39,29: 498,20 ± 33,59.
Dilakukan uji normalitas, didapatkan distribusi data normal 
dilanjutkan dengan uji statistik menggunakan Uji t	test tidak 
berpasangan. Hasil komparasi tersebut didapatkan bahwa 
rerata ketebalan kornea sentral kelompok GSTP dan NTG 
dengan umur diatas 60,1 tahun berbeda bermakna dengan 
kelompok umur di bawahnya.
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Pada kelompok HTO didapatkan rerata ketebalan 
kornea sentral lebih tinggi dari GSTP dan NTG. Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Copt et	al. 
(1999), yang mendapatkan rerata ketebalan kornea sentral 
pada HTO (583 ± 34) lebih tebal daripada ketebalan 
kornea sentral pada GSTP (543 ± 35) dan NTG (521 ± 
31).7 Herndon et	al. (1997) mendapatkan rerata ketebalan 
kornea sentral pada kelompok HTO lebih tinggi secara 
signifikan dibandingkan dengan rerata ketebalan kornea 
sentral kelompok glaukoma dan kontrol.4

Kelompok NTG mempunyai rerata ketebalan kornea 
sentral yang paling rendah pada penelitian ini. Hal ini 
juga didapatkan pada penelitian, Copt RP, Thomas R	et	al.  
bahwa rerata ketebalan kornea sentral pada kelompok NTG 
lebih rendah dari GSTP dan kontrol.7

Didapatkan hasil bermakna pada komparasi antara 
kelompok NTG dan HTO dengan p:0,012 dan sig. (2_tailed): 
0,013 sedang komparasi antara GSTP dan NTG serta 
GSTP dan HTO tidak didapatkan adanya perbedaan yang 
bermakna. Hal ini berbeda dengan study	yang dilakukan 
oleh Copt et	al. di Switzerland pada tahun 1997–1998 yang 
menyimpulkan bahwa rerata ketebalan kornea sentral pada 
kelompok NTG lebih rendah secara bermakna dibandingkan 
dengan GSTP dan kontrol (p < 0,001).7 Sedangkan rerata 
ketebalan kornea sentral pada kelompok HTO lebih besar 
secara bermakna daripada kelompok GSTP dan kontrol  
(p < 0,001). 

kesimpulan 

Semakin bertambah usia semakin menurun rerata 
ketebalan kornea sentralnya. Rerata ketebalan kornea 
sentral pada umur di atas 60 tahun pada pasien glaukoma 
lebih rendah bila dibandingkan umur di bawah 60 tahun. 
Tidak didapatkan perbedaan rerata ketebalan kornea sentral 
antara laki-laki dan perempuan. Tekanan intraokuler 
dipengaruhi oleh rerata ketebalan kornea sentral. Rerata 
ketebalan kornea sentral pada GSTP berbeda dengan NTG 
pada usia diatas 60 tahun. Didapatkan perbedaan rerata 
ketebalan kornea sentral pada NTG dan HTO. 
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