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abstract
This	is	a	longitudinal	observational	study	to	prove	the	correlation	between	central	corneal	thickness	of	Diabetic	patients	type	2,	

before	and	after	phacoemulsification.	Ultrasound	pachymetry	were	performed	preoperativelly	and	postoperatively	on	day	1	and	day	
8	in	48	patient.	The	sample	was	divided	into	two	groups	of	patients	:	30	of	them	were	non-diabetic	patients,	and	18	were	diabetic	
patients.	The	average		central	corneal	thickness	preoperative	was	541.33	±	37.30	µm,	at	1	day	postoperative	was	645.67	±	82.93	
µm,	and	at	8	day	postoperative	was	562.00	±	50.33	µm	in	diabetic	patients.	The	average	central	corneal	thickness	preoperative	was		
514.13	±	30.61	µm,	at	1	day	postoperative	was	589.77	±	66.69	µm,	and	at	8	day	postoperative	was	530.50	±	34.54	µm	in	non-diabetic		
patients.	The	increase	in	central	corneal	thickness	before	and	after	phacoemulsification	performed	on	the	1st	and	8th	postoperative	
days	 found	 in	 diabetic	 patients	 compared	 to	 non-diabetic	 patients	 was	 statistically	 significant	 (p	 <	 0.05,	 t-test).	 In	 Conclusions	
Phacoemulsification	had	increased	central	corneal	thickness	in	diabetic	patients	when	compared	with	non-diabetic	patients.
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pendahuluan

Diabetes pada mata merupakan respon endorgan 
dari efek sistemik yang ditimbulkan oleh Diabetes 
Melitus (DM). Morbiditas yang terjadi pada mata berupa 
abnormalitas mayor dari retina serta perubahan kelopak 
mata, otot ekstra okuler, lapisan air mata, kornea, iris, lensa 
dan saraf kranial. DM dapat memengaruhi setiap lapisan 
dari kornea.1 Bukti klinis menunjukkan bahwa pasien 
dengan DM mempunyai fungsi kornea yang abnormal 
sehingga sering terjadi erosi kornea yang berulang, defek 
epitel yang persisten, edema kornea yang persisten dan 
peningkatan permeabilitas endotel terhadap fluoresin 
setelah operasi intra okuler. Setelah operasi katarak, sel 
endotel penderita DM lebih banyak mengalami kerusakan 
dan penyembuhan edema korneanya lebih lama. Selain itu 
beberapa penelitian menunjukkan terjadi peningkatan risiko 
dekompensasi kornea setelah argon laseriridektomi.2

Berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan adanya 
kecenderungan peningkatan angka insiden dan prevalensi 
DM tipe 2 di berbagai penjuru dunia. Untuk Indonesia, 

World Health Organization (WHO) memprediksi kenaikan 
jumlah pasien dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 21,3 
juta pada tahun 2030. Dari data Badan Pusat Statistik tahun 
2003, diperkirakan jumlah penderita DM di daerah urban 
sekitar 8,2 juta sedangkan di daerah rural 5,5 juta. Diabetes 
di Indonesia terbanyak adalah jenis DM tipe 2, merupakan 
jenis penyakit diabetes yang mencakup lebih dari 90% 
seluruh populasi diabetes.3

bahan dan metode

Penelitian ini merupakan studi observasi longitudinal 
pada penderita katarak Diabetes Melitus tipe 2 dan 
penderita katarak non Diabetes Melitus sebagai kelompok 
kontrol. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai 
dengan Juni 2011 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya 
Pada pasien katarak Non Diabetes Melitus sampel diambil 
secara sistematic	ramdom	sampling, sedangkan pada pasien 
katarak Diabetes Melitus tipe 2 sampel diambil secara total	
sampling.
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Pemilihan sampel yang dilakukan dengan kriteria 
inklusi; usia 50–75 tahun, bersedia ikut dalam penelitian, 
Penderita katarak Non Diabetes Melitus, Penderita katarak 
Diabetes Melitus tipe 2, Penderita katarak senilis grade 
I–III. Kriteria eksklusi adalah; pernah dilakukan bedah 
refraktif, pernah dilakukan bedah intraokuler lainnya, 
terdapat riwayat uveitis anterior, distrofi kornea, penderita 
katarak komplikata. Kriteria Drop	Out; terdapat komplikasi 
durante operasi, penderita tidak datang saat kontrol, 
penderita tidak bersedia dilakukan pemeriksaan.

Penderita Diabetes Melitus tipe 2 adalah penderita 
yang memenuhi kriteria diagnosis Diabetes Melitus, yaitu 
penderita dengan gejala khas (poliuria, polidipsia, polifagia 
dan penurunan berat badan) dengan pemeriksaan glukosa 
plasma acak  200 mg/dl (11.1 mmol/l). Atau penderita 
dengan gula darah puasa > 126 mg/dl (7.0 mmol/l), atau GD 
2 jam PP > 200 mg/dl selama Tes Toleransi Glukosa Oral 
(TTGO). Atau penderita DM tipe 2 yang sudah mendapat 
terapi obat diabetes. Pada penderita diabetes maupun 
non diabetes yang memenuhi kriteria sampel dilakukan 
fakoemulsifikasi dan pemasangan lensa intra okular oleh 
dua operator.

Pachymetry adalah alat untuk mengukur ketebalan 
kornea, yang digunakan pada penelitian adalah pachymetry 
ultrasonik merk TOMEY Model SP-3000. Pemeriksaan 
ketebalan kornea sentral dengan pachymetry. Yang dicatat 
adalah pemeriksaan ketebalan kornea sentral sebelum 
operasi, dan pemeriksaan ketebalan kornea setelah operasi 
pada hari 1 dan 8. Cara pemeriksaan dengan menggunakan 
pachymetry yaitu diberikan tetes mata anestesi topikal free 
preservative terlebih dahulu. Pasien diminta melihat lurus 
ke depan dan tidak berkedip selama pengambilan data. 
Probe	ultrasonic dipegang tegak lurus kornea dan diambil 
10 kali pengukuran dan nilai yang diambil adalah rata-rata 
5 nilai yang terendah.4

Data yang terkumpul dikelompokkan, ditabulasi dan 
dilakukan komparasi 2 kelompok dengan uji T student 
dan uji Anova sama subjek untuk komparasi antar waktu 
pengamatan. Analisis statistik menggunakan SPSS 17.0.

hasil 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan 
Juni 2011 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, 
didapatkan 18 penderita katarak dengan diabetes melitus 
tipe 2 (37,5%) dan 30 penderita katarak tanpa diabetes 
melitus (62,5%). Jumlah subjek laki-laki lebih banyak 

dari perempuan pada kedua kelompok, laki-laki pada 
kelompok DM adalah 11 (39,3%) orang dari 18 orang dan 
pada kelompok non DM adalah 17 (60,7%) orang dari  
30 orang.

Pada penelitian ini subjek memiliki umur minimal 
50 tahun dan umur maksimal 75 tahun dengan rerata 
umur keseluruhan 62,33  7,42 tahun. Rerata umur 
pada kelompok DM adalah 61,56  7,90 tahun dan pada 
kelompok non DM adalah 62,80  7,22 tahun. Analisis 
dengan t	 test tidak didapatkan adanya perbedaan rerata 
umur pada kelompok DM dan pada kelompok non DM  
(p = 0,580). Berdasarkan kelompok umur, pada kelompok 
DM terbanyak adalah umur 59–67 tahun sebanyak 7 orang 
(38,89 %), sedangkan pada kelompok non DM terbanyak 
adalah umur 59–67 sebanyak 11 orang (36,67 %).

Pada penelitian ini rerata ketebalan kornea sentral pada 
kelompok subjek dengan DM yang paling kecil adalah 
516,4  23,38 μm pada kelompok umur 68–75 tahun, 
sedangkan rerata ketebalan kornea sentral pada kelompok 
subjek non DM yang paling kecil adalah 501,55  16,93 
μm pada kelompok umur 59  67 tahun.

Tabel 1. Distribusi subjek berdasarkan kelompok umur

Umur 
(tahun)

Diabetes Melitus
Total

+ –

50–58 6 (40 %) 9 (60 %) 15 (100 %)
59–67 7 (38,89 %) 11 (61,11 %) 18 (100 %)
68–75 5 (33,33 %) 10 (66,67 %) 15 (100 %)

Total 18 (37,5 %) 30 (62,5 %) 48 (100 %)

Tabel 2. Distribusi subjek berdasarkan kelompok umur dan 
ketebalan kornea sentral sebelum operasi pada 
penderita katarak DM dan penderita katarak non 
DM

Umur 
(tahun)

Ketebalan Kornea Sentral (µm)

MD Non DM

X SD X SD

50–58 555,67 47,11 522,78 25,21

59–67 546,86 36,18 501,55 16,93

68–75 516,4 23,38 520,2 42,74

Total 541,33 37,30 514,13 30,61

Tabel 3. Distribusi subjek berdasarkan gradasi katarak pada kelompok DM dan pada kelompok Non DM

Kelompok
Gradasi Katarak

Total
1 2 3

DM 2 (11,1%) 6 (33,3%) 10 (55,6%) 18 (100,0%)
Non DM 2 (6,7%) 13 (43,3%) 15 (50,0%) 30 (100,0%)

Total 4 (8,3%) 19 (39,65%) 25 (52,1%) 48 (100,0%)

c2 = 0,618  exact p = 0,741
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Pada penelitian ini, gradasi katarak dikategorikan 
menjadi grade 1, 2, dan 3. Pada Tabel 5 tampak bahwa 
gradasi katarak banyak adalah grade 3 dengan jumlah 
keseluruhan 25 orang (52,1%), di mana pada kelompok 
dengan diabetes melitus adalah 10 orang (55,6%) dan pada 
kelompok tanpa diabetes melitus adalah 15 orang (50%). 

Analisis statistika dengan uji chi-square, tidak didapatkan 
perbedaan yang bermakna antara gradasi katarak pada 
kelompok DM dan kelompok Non DM.

Pada penelitian ini, rerata ketebalan kornea sentral 
sebelum operasi adalah 541,33  37,30 μm dengan 
ketebalan minimal 470 μm dan ketebalan maksimal 607 
μm. Setelah operasi hari ke-1, terjadi peningkatan rerata 
ketebalan kornea sentral 645,67  82,93 μm dengan 
ketebalan minimal 537 μm dan ketebalan maksimal 816 
μm dan setelah operasi hari ke-8 rerata ketebalan kornea 
sentral menjadi 562  50,33 μm dengan ketebalan minimal  
490 μm dan ketebalan maksimal 663 μm (Tabel 6 dan 
gambar 1). Analisis statistik dengan menggunakan paired	
t	 test dan same	 subject	 Anova menunjukkan adanya 
perbedaan ketebalan kornea sentral sebelum dan sesudah 
operasi hari ke-1 dan hari ke-8 yang signifikan (p = 0.000) 
(Tabel 6). 

Pada penelitian ini, rerata ketebalan kornea sentral 
sebelum operasi adalah 514,13  30,61 μm dengan 
ketebalan minimal 468 μm dan ketebalan maksimal  
579 μm. Setelah operasi hari ke-1, terjadi peningkatan 
rerata ketebalan kornea sentral 589,77  66,69 μm dengan 
ketebalan minimal 493 μm dan ketebalan maksimal 744 μm 

Tabel 4. Perbandingan ketebalan kornea sentral sebelum dan sesudah operasi hari ke-1 dan ke-8 pada kelompok DM

Waktu Pengukuran n
Ketebalan Kornea Sentral(µm) Same subject 

AnovaX SD Min Maks

Pre Op 18 541,33 a 37,30 470 607
F	=	42,328
p	=	0,000*Post Op hr-1 18 645,67 b 82,93 537 816

Post Op hr-8 18 562,00 c 50,33 490 663

Keterangan: * signifikan pada  = 0,05 a, b, c superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan antar waktu pengamatan 

Gambar 1. Ketebalan kornea sentral sebelum dan sesudah 
operasi hari ke-1 dan ke-8 pada kelompok DM

Tabel 5. Perbandingan ketebalan kornea sentral sebelum dan sesudah operasi hari ke-1 dan ke-8 pada kelompok Non DM

Waktu Pengukuran N
Ketebalan Kornea Sentral (µm) Same subject 

AnovaX SD Min Maks

Pre Op 30 514,13 a 30,61 468 579
F	=	43,435
p	=	0,000*

Post Op hr-1 30 589,77 b 66,69 493 744
Post Op hr-8 30 530,50 c 34,54 468 613

Keterangan: * signifikan pada  = 0,05 a, b, c superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan antar waktu pengamatan 

Tabel 6. Perbandingan ketebalan kornea sentral sebelum dan sesudah operasi hari ke-1 dan hari ke-8 antara kelompok DM dan 
kelompok Non DM

Waktu 
Pengukuran

Kelompok n
Ketebalan Kornea Sentral (µm)

t-test
X SD

Pre Op DM 18 541,33 37,30 t = 2,744

Non DM 30 514,13 30,61 p = 0,009*

Post Op hr-1 DM 18 645,67 82,93 t = 2,564

Non DM 30 589,77 66,69 p = 0,014*

Post Op hr-8 DM 18 562,00 50,33 t = 2,572

Non DM 30 530,50 34,54 p = 0,013*

Keterangan: * signifikan pada a = 0,05
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dan setelah operasi hari ke 8 rerata ketebalan kornea sentral 
menjadi 530,50  34,54 μm dengan ketebalan minimal  
469 μm dan ketebalan maksimal 613 μm (tabel 7 dan 
gambar 2). Analisis statistik dengan menggunakan paired		
t	 test dan same	 subject	 Anova menunjukkan adanya 
perbedaan ketebalan kornea sentral sebelum dan sesudah 
operasi hari ke-1 dan hari ke-8 yang signifikan (p = 0.000) 
(tabel 7). 

Pada penelitian ini, apabila rerata ketebalan kornea 
sentral antara kelompok DM dan kelompok Non DM 
dibandingkan dan dianalisis dengan menggunakan t-test, 
maka didapatkan perbedaan yang bermakna dengan p yang 
signifikan (p < 0,05), di mana sebelum operasi didapatkan 

Gambar 3. Ketebalan kornea sentral sebelum dan sesudah 
operasi hari ke-1 dan ke-8 pada kelompok DM dan 
kelompok Non DM

p = 0,009, setelah operasi hari 1 didapatkan p = 0,014, dan 
setelah operasi hari 8 didapatkan p = 0,013 (Tabel 8).

Pada penelitian ini terdapat, apabila dibandingkan 
dengan ketebalan kornea sentral sebelum operasi, terdapat 
peningkatan sebesar 75,64 μm (14,71%) pada hari ke-1 
setelah operasi dan 16,37 μm (3,18%) pada hari ke-8 
setelah operasi pada kelompok non DM dan pada kelompok  
DM terjadi peningkatan ketebalan kornea sentral sebesar 
104,34 μm (19,27%) pada hari ke-1 setelah operasi dan 
20,67 μm (3,81%) pada hari ke-8 setelah operasi (tabel 10). 
Apabila hari ke-1 setelah operasi dibandingkan dengan hari 
ke-8 setelah operasi, terjadi penurunan sebesar 83,67 μm 
(14,89%) pada kelompok DM dan 59,27 (11,17%) pada 
kelompok non DM (Tabel 10).

pembahasan

Pada penelitian ini didapatkan jumlah subjek dengan 
jenis kelamin laki-laki lebih banyak bila dibandingkan 
dengan jenis kelamin perempuan pada kedua kelompok, di 
mana pada kelompok subjek katarak dengan DM sebesar 
61,11% dan pada kelompok subjek katarak Non DM sebesar 
56,67%. Hal ini sesuai dengan penelitian Rajesh Parekh 
dan kawan-kawan di mana didapatkan 60,8% laki-laki 
pada pasien dengan DM dan 70% laki-laki pada pasien 
Non DM.5

Rerata umur subjek keseluruhan adalah 62,33 + 7,42 
tahun, di mana rerata umur pada kelompok dengan diabetes 
melitus adalah 61,56 + 7,90 tahun dan rerata umur pada 
kelompok non diabetes melitus adalah 62,80 + 7,22 tahun. 
Hal ini sesuai dengan penelitian B.K. Nayak dan Elesh 
Kumar Jain (2009) di mana didapatkan rerata umur pada 
grup A adalah 61,44 + 7,68 tahun dan rerata umur pada grup 
B adalah 63,36 + 10,27 tahun.6 Pada penelitian Morikubo 
Soichi dan kawan-kawan (2004) yang mendapatkan  
rerata umur pada kelompok dengan diabetes melitus 
adalah 68,6 + 8,8 tahun dan rerata umur pada kelompok 
non diabetes melitus adalah 68,8 +8,9 tahun.2 Dalam 
penelitian Sachin M. Salvi dan kawan-kawan (2007)  
di mana didapatkan rerata umur pasien 69,46 tahun.6,7,8,9,10 

Gambar 2. Ketebalan kornea sentral sebelum dan sesudah 
operasi hari ke-1 dan ke-8 pada kelompok Non 
DM

Tabel 7. Perubahan ketebalan kornea sentral pada kelompok 
DM dan kelompok Non DM

Δ
Ketebalan Kornea Sentral (μm)

DM Non DM

Pre op–Post op 1 104,34 (+19,27%) 75,64 (+14,71%)

Post	op	1–Post	op	8 -83,67 (-14,89%) -59,27 (-11,17%)

Pre op–Post op 8 20,67 (+3,81%) 16,37 (+3,18%)

Gambar 4. Perubahan ketebalan kornea sentral pada kelompok 
DM dan kelompok Non DM
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Dalam penelitian ini tidak terdapat korelasi antara rerata 
umur pada kelompok dengan diabetes melitus dan pada 
kelompok tanpa diabetes melitus pada penelitian ini.

Pada penelitian ini, kelompok dengan diabetes melitus 
terbanyak adalah umur 59–67 tahun sebesar 38,89% dan 
pada kelompok tanpa diabetes melitus terbanyak adalah 
umur 59–67 sebesar 36,67%. Pada penelitian Rajesh Parekh 
dan kawan-kawan, kelompok dengan diabetes melitus 
terbanyak adalah umur 51–60 tahun sebesar 40% dan pada 
kelompok tanpa diabetes melitus terbanyak adalah umur 
51–60 tahun sebesar 34%.5

Rerata ketebalan kornea sentral sebelum operasi pada 
kelompok subjek dengan DM yang paling rendah terdapat 
pada kelompok umur 68–75 tahun dan pada kelompok 
subjek non DM yang paling rendah terdapat pada kelompok 
umur 59–67 tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian Abdul 
Choliq (2010) yang mendapatkan rerata ketebalan kornea 
sentral pada kelompok umur < 60 tahun adalah 544,43 
 40,74 μm dan pada kelompok umur > 60 tahun adalah  
519  39,69 μm yang dengan analisis statistik t	 test 
didapatkan perbedaan yang bermakna (p = 0,006; p < 
0,05), penelitian Hahn dan kawan-kawan (2003) yang 
mendapatkan rerata ketebalan kornea sentral subjek 
latinos pada umur 70 tahun atau lebih secara signifikan 
lebih rendah dari normal di mana juga didapat pada etnis 
lainnya.11,12

Ada dua penjelasan yang mungkin menurut Hahn 
menyebabkan penurunan ketebalan kornea sentral tersebut, 
pertama karena adanya penurunan densitas keratosit dan 
rusaknya serabut-serabut kolagen pada kornea tersebut. 
Kedua karena faktor lingkungan di mana f pada yang lebih 
tua mendapatkan paparan yang lebih lama yang dapat 
memengaruhi struktur dan integritas dari kornea.11

Pada penelitian ini, gradasi katarak terbanyak adalah 
grade 3 dengan keseluruhan 52,1%, di mana pada kelompok 
dengan diabetes melitus adalah 55,6% dan pada kelompok 
tanpa diabetes melitus adalah 50%. Hal ini kemungkinan 
besar oleh karena faktor usia penderita yang berkisar 
antara umur 50–75 tahun, di mana katarak senilis akan 
bertambah gradasinya sesuai dengan bertambahnya umur. 
Dan dari hasil analisis statistika dengan uji chi-square, 
tidak didapatkan perbedaan yang bermakna antara gradasi 
katarak pada kelompok DM dan kelompok Non DM. Jadi 
tidak terdapat korelasi antara gradasi katarak pada kelompok 
DM dan kelompok Non DM pada penelitian ini. 

Ketebalan kornea sentral rata-rata kelompok non DM 
sebelum operasi adalah 514,13  30,61 μm dan rerata 
ketebalan kornea sentral kelompok DM sebelum operasi 
adalah 541,33  37,30 μm, di mana setelah dianalisis 
dengan menggunakan t-test, maka didapatkan perbedaan 
yang bermakna (p = 0,009; p < 0,05). Hal ini sesuai 
dengan penelitian Claramonte PJ dan kawan-kawan yang 
menemukan rerata ketebalan kornea sentral kelompok Non 
DM adalah 544,89  35,36 μm dan rerata ketebalan kornea 
sentral kelompok dengan DM adalah 571,96  26,81 μm 
yang didapatkan perbedaan statistik yang signifikan (p < 

0,001) dengan Student	 test	 <<t>>.13 Namun penelitian 
Morikubo Soichi dan kawan-kawan, menemukan rerata 
ketebalan kornea sentral kelompok non DM adalah  
541,9 ± 33,3 μm dan rerata ketebalan kornea sentral 
kelompok dengan DM adalah 544,0 ± 37,2 μm yang 
tidak didapatkan perbedaan yang signifikan dari analisis 
statistik.2

Mc Namara dan kawan-kawan mengemukakan bahwa 
struktur kornea terganggu pada pasien-pasien diabet, diduga 
hiperglikemia memengaruhi kontrol berlebihan hidrasi 
kornea, sehingga merubah ketebalan kornea pada pasien-
pasien diabet. Sonmez dan kawan-kawan berpendapat 
bahwa hiperglikemia adalah faktor utama yang terlibat 
dalam perubahan refraktif pada pasien-pasien diabet 
dan perubahan keratometrik terdeteksi oleh topografi 
kornea.14

Rerata ketebalan kornea sentral sebelum operasi  
adalah 541,33  37,30 μm, setelah operasi hari ke-1 
adalah 645,67  82,93 μm, dan setelah operasi hari ke-8 
adalah 562  50,33 μm, di mana dari hasil analisis statistik 
dengan menggunakan paired	t	test dan same	subject	Anova 
menunjukkan adanya perbedaan ketebalan kornea sentral 
sebelum dan sesudah operasi hari ke-1 dan hari ke-8 yang 
signifikan (p = 0,000). Jadi terdapat perbedaan ketebalan 
kornea sentral sebelum dan sesudah operasi hari ke-1 dan 
hari ke-8 pada penderita katarak DM tipe 2 dalam penelitian 
ini. Hal ini sesuai dengan penelitian Morikubo Soichi dan 
kawan-kawan (2004) di mana didapatkan peningkatan 
rerata ketebalan kornea sentral pada kelompok DM sebelum 
dan sesudah operasi hari ke-1 dan hari ke-8 yang signifikan 
(p = 0,03).2

Rerata ketebalan kornea sentral sebelum operasi adalah 
514,13  30,61 μm, setelah operasi hari ke-1 adalah 
589,77  66,69 μm, dan setelah operasi hari ke adalah 
530,50  34,54 μm, di mana dari hasil analisis statistik 
dengan menggunakan paired	 t	 test dan same	 subject	
Anova menunjukkan adanya perbedaan ketebalan kornea 
sentral sebelum dan sesudah operasi hari ke-1 dan hari 
ke-8 yang signifikan (p = 0,000; p < 0,05). Jadi terdapat 
perbedaan ketebalan kornea sentral sebelum dan sesudah 
operasi hari ke-1 dan hari ke-8 pada penderita katarak non 
DM dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan penelitian 
Victoria W.Y. Wong dan kawan-kawan (2007) yang 
mendapatkan rerata ketebalan kornea sentral sebelum 
operasi adalah 547  35 μm yang meningkat menjadi  
610  46 μm (+11,5%) setelah hari pertama pascaoperasi 
dan menjadi 586 44 μm (+7,1%) setelah hari ketujuh 
pascaoperasi di mana didapatkan perbedaan yang signifikan 
(p < 0,001) dengan analisis statistik Wilcoxon	 signed-
rank	 test, penelitian Sachin M. Salvi dan kawan-kawan 
(2007) yang mendapatkan rerata ketebalan kornea sentral 
sebelum operasi adalah 550,34 μm yang meningkat 
menjadi 585,82 μm (+6,44%) setelah hari pertama pasca 
operasi dan menjadi 548,33 μm (+0,57%) setelah hari 
ketujuh pascaoperasi, dan penelitian BK Nayak dan  
Elesh Kumar Jain (2009) yang mendapatkan pada grup 
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Arerata ketebalan kornea sentral sebelum operasi adalah 
514,16  34,34 μm yang meningkat menjadi 539,48  
47,40 μm setelah hari pertama pascaoperasi dan menjadi  
529,88  47,92 μm setelah hari ketujuh pascaoperasi 
dan pada grup Brerata ketebalan kornea sentral sebelum  
operasi adalah 503,80  40,71 μm yang meningkat menjadi 
533,4  46,40 μm setelah hari pertama pascaoperasi 
dan menjadi 523,64  45,82 μm setelah hari ketujuh 
pascaoperasi, di mana terdapat perbedaan yang signifikan  
(p < 0,01) pada kedua grup tersebut, namun perbedaan antara 
kedua grup tersebut tidak signifikan (p = 0,174).6,7,8

Pada penelitian ini, apabila rerata ketebalan kornea 
sentral antara kelompok DM dan kelompok non DM 
dibandingkan dan dianalisis dengan menggunakan t-test, 
hasilnya adalah sebelum operasi didapatkan p = 0,009, 
setelah operasi hari 1 didapatkan p = 0,014, dan setelah 
operasi hari 8 didapatkan p = 0,013, yang berarti terdapat 
perbedaan yang bermakna/signifikan antara kedua 
kelompok tersebut (p < 0,05). Jadi terdapat perbedaan 
ketebalan kornea sentral pada penderita katarak non DM 
dan penderita katarak diabetes melitus tipe 2 sebelum dan 
setelah fekoemulsifikasi, yang artinya hasil penelitian ini 
menerima hipotesa.

Hal ini sesuai dengan penelitian Morikubo Soichi dan 
kawan-kawan (2004) yang didapatkan peningkatan rerata 
ketebalan kornea sentral yang signifikan antara kelompok 
DM dan kelompok non DM (p = 0,03; p < 0,05) setelah 
operasi fakoemulsifikasi.2

Pada penelitian ini, peningkatan ketebalan kornea 
sentral paling besar terjadi pada hari pertama setelah 
operasi pada kedua kelompok, di mana terdapat perbedaan 
yang cukup besar antara kedua kelompok tersebut. Pada 
hari ke 8 setelah operasi terjadi penurunan ketebalan 
kornea sentral dari hari 1 setelah operasi, namun masih 
lebih tebal bila dibandingkan dengan sebelum operasi 
pada kedua kelompok. Hal tersebut terjadi oleh karena 
pada hari 1 setelah operasi, fungsi endotel kornea 
masih terganggu akibat tindakan fakoemulsifikasi yang 
menyebabkan gangguan pompa endotel kornea sehingga 
akhirnya menyebabkan edema kornea dengan akibat 
meningkatnya ketebalan kornea tersebut. Pada hari ke 8 
setelah operasi terjadi penurunan ketebalan kornea sentral 
bila dibandingkan dengan hari ke 1 setelah operasi, namun 
masih lebih tebal bila dibandingkan dengan ketebalan 
kornea sentral sebelum operasi. Penurunan ketebalan 
kornea sentral tersebut menunjukkan bahwa edema kornea 
yang terjadi setelah fakoemulsifikasi adalah reversibel. Pada 
kelompok DM perubahan ketebalan kornea sentral lebih 
besar bila dibandingkan dengan kelompok non DM yang 
kemungkinan disebabkan oleh gangguan fungsi endotel 
pada kelompok DM lebih dominan akibat komplikasi dari 
penyakit diabetes melitus tersebut. Perubahan ketebalan 
kornea sentral pada penelitian ini sesuai dengan penelitian 
Morikubo Soichi dan kawan-kawan (2004), Sachin M. 
Salvi dan kawan-kawan (2007), Victoria W.Y. Wong dan 
kawan-kawan (2007), dan B K Nayak dan Elesh Kumar Jain 

(2009) yang juga mendapatkan ketebalan kornea sentral 
paling besar terjadi pada hari pertama setelah operasi dan 
menurun pada hari ke-7 operasi namun masih lebih tebal 
dari ketebalan kornea sentral sebelum operasi.2,6,7,8

kesimpulan

Ketebalan kornea sentral pada penderita diabetes 
pascafakoemulsifikasi terjadi peningkatan yang bermakna 
dibandingkan penderita non Diabetes. Hal ini dimungkinkan 
oleh gangguan fungsi endotel pada penderita diabetes.
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