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Abstrak 

Orang yang menderita diabetes melitus akan terganggu penglihatannya dandapat merusak 

matanya. Penderita diabetes melitus sering berganti ukuran lensakacamatanya, pemakaian 

kacamatadapat sementara, sedikit rabun dan kadangkala mata bisa kembali normal, dikarenakan 

perubahan kadar gula darah yangberpengaruhterhadap dayalihatmatanya. 

Denganpolaperubahankearahmoderndiperkirakanpadatahun-tahunmendatang penyakit 

diabetes melitus juga sebagai penyebab utama menurunyatajampenglihatan danmengakibatkan 

kebutaandi Indonesia. 

 

Kata Kunci: LENSA 

 

Pendahuluan 

Mata merupakan satu-satunya bagian 

tubuh yang dapat memperlihatkan pembuluh 

darah dan jaringan sistem saraf pusat secara 

langsung (Vaughan, 2007: 28). Mata 

merupakan bagian tubuh yang sangat peka dan 

berguna bagi kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu, kita harus melindungi mata kita 

dengan baik. Bila tidak maka tajam 

penglihatan mata akan menurun akhirnya 

menjadi hambatan dan halangan dalam 

melakukan aktivitas kehidupan. Penurunan 

penglihatan mata bisa disebabkan oleh 

kelainan refraksi, trauma, maupun penyakit. 

Kelainan refraksi disini terbagi atas tiga yaitu 

myopia, hypermetropia, dan astigmat. 

Penurunan penglihatan mata disebabkan 

trauma seperti benturan, terpukul, terjatuh. 

Penurunan penglihatan mata disebabkan 

penyakit seperti diabetes melitus (Ilmu 

Penyakit Mata, 2008 : 76). Diabetes melitus 

merupakan suatu penyakit menahun yang 

ditandai oleh kadar glukosa darah melebihi 

normal dan gangguan metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein yang 

disebabkan oleh kekurangan hormon insulin. 

Insulin adalah hormon pankreas, zat utama 

yang bertanggung jawab mempertahankan 

kadar gula darah (Mengenal Diabetes Melitus, 

2012 : 16). 

Diabetes melitus adalah suatu 

gangguan metabolik kompleks yang mengenai 

pembuluh-pembuluh darah kecil dan sering 

menyebabkan kerusakan jaringan yang luas 

termasuk mata (Vaughan, 2007 : 319). 

Menurut survei yang dilakukan oleh 

organisasi kesehatan dunia (WHO), 

memperkirakan bahwa terdapat antara 27 

sampai 35 juta orang buta di seluruh dunia. 

Angka ini meningkat sampai paling sedikit 42 

juta apabila kriteria diperluas untuk 

mencakup ketajaman penglihatan 6/60 atau 

kurang 90% orang buta hidup di negara 

sedang berkembang, umumnya di Asia sekitar 

20 juta dan Afrika adalah 10-40 kali lebih 

tinggi dibandingkan dengan resiko di Negara 

berkembang di Amerika dan Eropa. Penduduk 

Indonesia yang mengalami kebuataan dan 

penyebab kebutaan yang terbesar adalah 

katarak 0,78 %, glaukoma 0,20 %, kelainan 

refraksi 0,14 %, gangguan retina 0,13 % dan 

kelainan kornea 0,10 % (Vaughan, 2000). 

Prevalensi diabetes melitus di masyarakat 

Indonesia yang dikutip dari berbagai hasil 

penelitian yang telah dilakukan adalah sebesar 

1,5 – 2,3 % pada penduduk usia lebih dari 15 

tahun angka kejadian ini diperkirakan akan 

terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini 

dapat dilihat dari angka kejadian diabetes 

melitus di Jakarta pada tahun 1982 sebesar 1,7 

% menjadi 5,7 % pada tahun 1993. Dari angka 

kejadian tersebut diabetes melitus tipe 2 lebih 

sering terjadi dibandingkan diabetes melitus 

tipe 1. 

Semua orang yang menderita diabetes 

melitus tipe 1 dan tipe 2 beresiko mengalami 
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komplikasi diabetes pada mata. Itu sebabnya 

semua orang dengan diabetes harus 

mendapatkan pemeriksaan mata sedini 

mungkin dan mengenali gejala awal . Orang 

yang menderita diabetes melitus akan 

terganggu penglihatannya dan dapat merusak 

matanya. Penderita diabetes melitus sering 

berganti ukuran lensa kacamatanya, 

pemakaian kacamata dapat sementara, sedikit 

rabun dan kadang kala mata bisa kembali 

normal, dikarenakan perubahan kadar gula 

darah yang berpengaruh terhadap daya lihat 

matanya. Dengan pola perubahan kearah 

modern diperkirakan pada tahun-tahun 

mendatang penyakit diabetes melitus juga 

sebagai penyebab utama menurunya tajam 

penglihatan dan mengakibatkan kebutaan di 

Indonesia. 

 

Tajam penglihatan perlu dicatat pada 

setiap mata yang memberikan keluhan mata. 

Untuk mengetahui tajam penglihatan 

seseorang dapat dilakukan dengan snellen dan 

bila penglihatan kurang maka tajam 

penglihatan diukur dengan menentukan 

kemampuan melihat jumlah jari hitung 

jari,atau pun proyeksi sinar. (L.Mihardja 2015 

) 

Proses terjadinya penglihatan 

1. Cahaya yang dipancarkan oleh benda yang 

menjadi objek penglihatan manusia itu 

harus dapat dimasuki bola mata 

2. Sistemoptis bola mata harus cukup ke 

jernihannya dan mampu memfokuskan 

cahaya tepat pada retina  

3. Sel-sel reseptor retina sebagai bagian dari 

sistem syarat penglihatan harus mampu 

mengubah rangsangan cahaya menjadi 

input syaraf dan meneruskan ke otak untuk 

diolah menjadi sensasi penglihatan, karena 

hakikatnya penglihatan itu terjadi bukan 

bola mata melainkan di otak 

Kemampuan mata melihat benda atau secara 

rinci sebuah objek secara kuantitatif 

ditentukan dengan 2 cara 

1. Sebanding dengan sudut resolusi minimum 

(dalam busur menit),ini merupakan tajam 

penglihatan resolusi. Disebut juga resolusi 

minimum tajam penglihatan.  

2. Dengan fraksi Snellen. Ini ditentukan 

dengan mem pergunakan huruf atau objek 

ekuivalen lainnya 

 

Penyebab Ganguan tajam penglihatan 

Kelainan non refraksi 9 Adalah penurunan 

tajam penglihatan yang disertai dengan 

kelainan organik pada mata seperti diabetes 

jika akibat adanya kelaianan non refraksi 

maka harus terlebih dahulu di rujuk ke dokter 

mata 

 

1.Kelainan refraksi 

Kondisi dimana cahaya yang masuk kedalam 

mata yang tidak dapat difokuskan dengan jelas 

hal ini membuat bayangan benda terlihat 

buram atau tidak tajam penyebabnya bisa 

karenapanjang bola mata  terlalu panjang atau 

bahkan terlalu pendek ,perubahan bentuk 

kornea dan dan penuaian lensa  

2.Refraksi  

Refraksi adalah pembiasaan sinar dari suatu 

medium kemedium lain yang berbeda indeks 

biasnya hasilnya pembiasaan sinar mata 

ditentukan oleh media penglihatan yang 

terdiri atas kornea,cairan mata (aqueous),lensa 

badan kaca (vitreous) dan panjangnya sumbu 

bola mata(S.Nurwinda 2013). 

 

PemeriksaanTajam penglihatan 

Pemeriksaan tajam penglihatan 

merupakan pemeriksaan fungsimata, 

gangguan penglihatan memerlukan 

pemeriksaan untuk mengetahui sebab 

kelainan mata yang mengakibatkan turunnya 

tajam penglihatan. Biasnya pemeriksaan 

tajam penglihatan ditentukan dengan melihat 

kemampuan mata membaca huruf berbagai 

ukuran pada jarak baku, hasilnya dinyatakan 

dengan angka pecahan 20/20 untuk 

penglihatannormal.pada keadaan ini mata 

yang dapat melihat huruf pada jarak 20 kaki 

untuk penglihatan normal. Pada keadaan ini 

mata dapat melihat huruf pada jarak 20 kaki 

yang seharusnya dapat dilihat pada jarak. 

Tajam penglihatan normal rata rata bervariasi 

antara 6/4 hingga 6/6 .Tajam penglihatan dan 

sering disebut visus adalah kemampuan 

seseorang untuk menganalis menterjemahkan 

obyek sekecil mungkin secara detail dengan 

kontras yang relatif tinggi pada jarak bahan 

baku.  

Pada pemeriksaan pendahuluan,visus yang 

diukur,visus tanpa koreksi, tujuannya adalah : 

1. Untuk menentukan dasar kemampuan 

penglihatan seseorang sebelum pemeriksa 

kelainan refraksi dilakukan.  
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2.  Hasil pengukuran visus ini nantinya dapat 

digunakan untuk membandingkannya 

dengan visus . Yaitu visus yang ditentukan 

/diukur pada saat pasien menggunakan 

kacamata, lensa kontak.  

3. Mengetahui apakah ada akibat kelainan 

mata ,terhadap tajam penglihatan. Bila 

terdapat gangguan tajam penglihatan 

berarti telah terjadi gangguan pada media 

penglihatan oleh penyakit atau kelainan. 

Untuk akibat ini sebaiknya diselidiki 

apakah terdapat pada kornea cairan mata, 

lensa  

4. Mengontrol pemeriksaan mata, dengan 

pemeriksaan berulang dapat diketahui 

kemajuan atau kemunduran yang 

diberikan. Pemeriksaan ini rutin pada 

setiap pada setiap penderita yang dapat 

dilakukan secara subyektif atau obyektif, 

Pemeriksaan tajam penglihatan sebaiknya 

dilakukan pada jarak 5 atau 6 meter karena 

pada jarak ini mata akan melihat benda 

dalam keadaan beristirahat atau tanpa 

akomodasi .pada pemeriksaan tajam 

penglihatan di pakai kartu baku atau 

standar, misalnya kartu baca snellen yang 

setiap hurufnya membentuk 11 sudut 5 

menit pada jarak tertentu hingga huruf 

pada baris tanda 60, berarti huruf tersebut 

membentuk sudut 5 menit pada jarak 60 

meter dan pada baris tanda 30,berarti 

huruftersebutmembentuk 5 menit pada 

jarak 6 meter. Sehingga huruf ini pada 

mata yang normal akan dapat dilihat 

dengan jelas dengan snellen standart ini 

dapat ditentukan tajam penglihatan atau 

kemampuan melihat seseorang seperti 

1) Bila tajam penglihatan 6/6 maka ia 

dapat melihat huruf pada jarak 6 meter 

,yang oleh mata normal huruf tersebut 

dapat dilihat pada jarak 6 meter.  

2) Bila pasien hanya dapat membaca 

dapat pada huruf baris yang 

menunjukan angka 30 berarti tajam 

Penglihatan pasien adalah 6/30  

3). Bila pasien hanya dapat membaca 

huruf pada baris yang menunjukkan 

angka 50, berarti tajam penglihatan 

pasien adalah 6/50 

4) Bila tajam penglihatan adalah 6/60 

berarti ia hanya  dapat terlihat pada 

jarak 6 meter yang oleh mata normal 

huruf tersebut dapat dilihat pada jarak 

60 meter  

5). Bila pasien tidak dapat menggenal 

huruf terbesar pada snellen maka 

dilakukan uji hitung jari –jari dapat 

dilihat terpisah oleh mata normal pada 

jarak 60 meter  

6). Bila pasien hanya dapat melihat atau 

menentukan jumlah jari yang 

diperlihatkan pada jarak 3 meter 

,maka dinyatakan tajam penglihatan 

3/60. dengan pengujian ini tajam 

penglihatan hanya dapat dinilai 

sampai 1/60 yang berarti hanya dapat 

menghitung jari pada jarak 1 meter.  

7). Dengan uji lambaian tangan, maka 

dapat dinyatakan tajam penglihatan 

pasien yang lebih buruk dari pada 

1/60. Mata normal dapat melihat 

lambaian tangan pada jarak 300 

meter. Bila mata hanya dapat melihat 

adanya sinar pada jarak tidak 

terhingga 

8).Bila Penglihatan Sama sekali tidak 

mengenal adanya sinar maka 

dikatakan penglihatannya adalah 0 

(nol) atau buta total 

 

Penentuan Tajam Penglihatan (Visus) 

Dalam penentuan tajam 

penglihatan (visus) ada 4 yaitu 

sebagai berikut: 

1. Snellen chart (ototyp) 

Dalam penulisan visus terdapat beberapa 

notasi atau cara penulisan, yaitu: 

 

Meter Feet Desimal v. angel 

(menit) 

v. 

efesiensi 

6/6 20/20 1,0 1,0‟ 100% 

6/7,5 20/25 0,8 1,25‟ 95% 

6/9 20/30 0,6 1,5‟ 91,4% 

6/12 20/40 0,5 2,0‟ 83,6% 

6/18 20/70 0,3 3,0‟ 69,9% 

6/24 20/80 0,25 4,0‟ 58,5% 

6/30 20/100 0,2 5,0‟ 50% 

6/60 20/200 0,1 10,0‟ 20% 

6/120 20/400 0,05 20,0‟ 10% 
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Tabel 1 Penentuan tajam penglihatan 

(visus) 

 

2. Finger counting (hitungan jari) Dalam 

penentuan visus cara penulisan untuk 

finger counting (hitungan jari) adalah 

5/60, 4/60, 3/60, 2/60 dan 1/60. 

3. Hand movement (gerakan tangan) Dalam 

penentuan visus cara penulisan untuk 

hand movement (gerakan tangan) adalah 

1/300. 

4. Light perception (cahaya) 

 

Dalam penentuan visus cara penulisan untuk 

light perception (cahaya) adalah 1/~ atau LP 

(+) bila sinar cahaya terlihat dan LP (-) bila 

sinar cahaya tidak terlihat. 

 

Anatomi Bola Mata 

Bola mata berbentuk hampir bulat, dengan 

diameter anteroposterior sekitar 24,2 mm 

(Vaughan, 2007 : 5). 

 

 

Gambar 1 Anatomi bola mata 

 

Dari gambar di atas bagian-bagian anatomi 

bola mata dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sklera 

Sklera adalah pembungkus pelindung 

mata berwarna putih di bagian luar. 

2. Kornea 

Kornea adalah selaput bening mata yang 

tembus cahaya bagian depan. 

3. Aqueous Humor 

Aqueous humor adalah suatu cairan 

jernih yang mengisi bilik mata depan. 

4. Iris 

Iris bekerja sebagai pengatur jumlah 

cahaya yang masuk ke mata. 

5. Badan bersilia 

6. Pupil 

Pupil berfungsi mengatur banyak 

sedikitnya cahaya yang diperlukan mata. 

7. Koroid 

8. Ligamen penggantung 

9. Lensa 

Lensa zat tembus cahaya berbentuk 

seperti cakram yang dapat menebal 

dan menipis pada saat terjadinya 

akomodasi. 

10. Vitreous Humor 

11. Cakram optik (bintik buta) 

12. Saraf optik 

13. Fovea (pusat medan visual) 

14. Arteri pusat dan vena retina 

15. Retina 

Retina atau selaput jala, merupakan 

bagian mata yang mengandung reseptor 

yang menerima rangsangan cahaya. 

Retina terdiri atas beberapa lapisan 

yaitu: 

a. Lapisan fotoreseptor, Merupakan 

lapis terluar retina yang terdiri 

atas sel batang dan sel kerucut. 

b. Membran limitan eksterna 

c. Lapis nukleus luar dan lapis nucleus 

dalam 

d. Lapis pleksiform luar dan lapis 

pleksiform dalam 

e. Lapis sel ganglion 

f. Lapis serabut saraf 

g. Membran limitan interna 

 

Kadar Gula Darah 

Dalam ilmu kedokteran, gula darah 

adalah istilah yang mengacu kepada tingkat 

glukosa di dalam darah. Konsentrasi gula 

darah diatur dengan ketat di dalam tubuh. 

Glukosa yang dialirkan melalui darah adalah 

sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. 

 

Klasifikasi Kadar Gula Darah 

Kadar gula darah terbagi atas 3 yaitu: 

1. Kadar Gula Darah Normal 

Kadar gula darah di dalam tubuh akan 

berubah setiap waktu. Setiap sebelum 

makan dan sesudah makan kadar gula 

darah akan berubah dapat meningkat atau 

pun menurun. Ada beberapa kadar gula 

normal yang dapat diukur dalam waktu 

yang berbeda - beda: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteran
https://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
https://id.wikipedia.org/wiki/Darah
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a. Kadar gula darah normal puasa 

Kadar gula darah normal yang 

diukur pada saat puasa atau pada 

saat tubuh tidak diberikan asupan 

makanan untuk beberapa waktu, 

maka normalnya akan berukuran 70 

mg/dl hingga 100 mg/dl. 

b. Kadar gula darah normal setelah 

makan 

Kadar gula darah akan kembali 

berubah jika telah diberi asupan 

makanan ke dalam tubuh. Sehingga 

ketika darah diperiksa setelah 

makan maka kadar gula darah 

normal yang awalnya 70 mg/dl 

hingga 100 mg/dl dapat meningkat 

menjadi 140 mg/dl. 

c. Kadar gula darah sesaat 

Kadar gula darah normal sesaat 

merupakan kadar gula darah yang 

diukur setelah makan melebihi 

waktu 2 jam atau ketika tidak puasa. 

Kadar gula darah normal yang baik 

akan berada pada angka 70 mg/dl 

hingga 200 mg/dl 

2. Kadar Gula Darah Rendah 

Kadar gula darah rendah juga dapat 

dialami, hingga tubuh bisa merasakan 

gejala pusing kepala, berkeringat, 

gemetar, kesemutan, tidak dapat 

berkosentrasi. Jika kadar gula rendah, 

maka jika diukur berada pada angka 70 

mg/dl. 

3. Kadar Gula darah Tinggi 

Kadar gula darah yang tinggi atau kadar 

gula yang telah melebihi 200 mg/dl 

merupakan keadaan gula darah yang 

dapat memicu terjadinnya penyakit 

diabetes. Kadar gula darah menurut 

WHO adalah ketika orang sedang 

melakukan puasa kadar gula normal 

dalam tubuh adalah 4 – 7 mmol/l atau 

setara dengan 72 – 126 mg/dL, sedangkan 

setelah kurang lebih 90 menit kita makan, 

kadar gula darah yang normal dalam 

tubuh adalah 10 mmol/l atau setara 180 

mg/dL, dan pada malam hari kadar gula 

darah yang normal dalam tubuh kita 

adalah 8 mmol/l atau setara 144 mg/dL. 

International Diabetes Federation (IDF), 

American Diabetes Associatio (ADA), 

dan perkumpulan Endokrinologi 

Indonesia (Perkeni), sepakat bahwa 

apabila gula darah pada saat puasa berada 

di atas 126 mg/dl dan dua jam sesudah 

makan melampaui 200 mg/dl maka 

diagnosis diabetes bisa dipastikan 

(Diabetes bisa sembuh, 2015 : 

14).Apabila kadar gula darah puasa 

diantara 100-125 mg/dl, maka disebut 

keadaan glukosa puasa yang terganggu 

atau Impaired Fasting Glucose (IFG). 

Apabila kadar glukosa darah tidak 

normal namun belum termasuk kriteria 

diagnosis diabetes, misalnya glukosa 

darah puasa di bawah 126 mg/dl tetapi 

dua jam sesudah makan 140-199 mg/dl, 

maka keadaan ini disebut toleransi 

glukosa terganggu (TGT) atau Impaired 

Glucose Tolerance (IGT) (Diabetes bisa 

sembuh, 2015 : 15). 

 

Kadar 

Glukosa 

Darah 

Mg/dl Mmol/dl 

Normal 

Puasa 

2 jam sesudah 

makan 

 

< 100 

< 140 

 

< 5,6 

< 7,8 

Impaired 

Festing 

Glucose ( IFG 

) 

Puasa 

2 jam sesudah 

makan 

 

 100 & < 126 

< 140 

 

 5,6 & < 7,0 

< 7,8 

Impaired 

Glucose 

Tolerance ( 

IGT ) 

Puasa 

2 jam sesudah 

makan 

 

≤

 1

26 

 140 & < 

200 

 

≤

 7

,0 

 7,8 & < 

11,1 

Diabetes 

Melitus 

Puasa 

2 jam sesudah 

makan 

 

 126 

 200 

 

 7,0 

 11,1 

Tabel 2 Kadar gula darah 

 

Alat Pengukur Kadar Gula Darah 

Alat yang digunakan untuk mengukur kadar 

gula darah adalah glucose meter/ glucometer. 
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Gambar 2 Alat pengukur kadar gula darah 

 

 

Diabetes Melitus 

Diabetes melitus adalah kelainan yang 

ditandai dengan kadar glukosa darah yang 

melebihi normal (hiperglikemia) dan 

gangguan metabolis karbohidrat, lemak dan 

protein yang disebabkan kekurangan hormon 

insulin, apabila dibiarkan tidak terkendali 

dapat terjadinya komplikasi kronik pada mata, 

ginjal, saraf dan pembuluh darah (Mengenal 

diabetes mellitus, 2012 : 16). 

Diabetes melitus adalah suatu 

gangguan metabolik kompleks yang 

mengenai pembuluh-pembuluh darah kecil 

yang sering menyebabkan kerusakan jaringan 

yang luas termasuk mata. Pada kasus-kasus 

diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, 

perubahan kadar glukosa darah dapat 

menyebabkan perubahan daya refraksi sampai 

sebesar 3 atau 4 dioptri (Vaughan, 2007 : 319). 

 

Faktor-Faktor Penyebab Diabetes Melitus 

Umumnya diabetes melitus 

disebabkan oleh rusaknya sebagian kecil atau 

sebagian besar dari sel-sel pada pancreas yang 

berfungsi menghasilkan insulin, akibatnya 

terjadi kekurangan insulin. Disamping itu 

diabetes melitus juga dapat terjadi karena 

gangguan terhadap fungsi insulin dalam 

memasukan glukosa ke dalam sel. Faktor 

pemicu penyakit tersebut, antara lain: 

 

1) Pola makan secara berlebihan 

2) Obesitas (kegemukan) 

3) Faktor genetis 

4) Bahan-bahan kimia dan obat-obatan 

5) Pola hidup 

6) usia 

7) Kehamilan, akan hilang setelah 

melahirkan 

 

Macam-Macam Diabetes Melitus 

Menurut penyebabnya diabetes dibagi 4 

macam berdasarkan American diabetes 

association, yaitu: 

1) Diabetes Melitus Tipe 1 

Diabetes tipe 1 adalah diabetes di mana 

pankreas sebagai pabrik insulin tidak 

dapat atau kurang mampu membuat 

insulin. Akibatnya, insulin tubuh kurang 

atau tidak ada sama sekali, gula akan 

menumpuk di dalam peredaran darah 

karena tidak dapat diangkut ke dalam sel. 

Penyakit ini biasanya timbul pada usia 

anak atau remaja, pada pria maupun 

wanita (Diabetes bisa sembuh, 2015 : 8). 

2) Diabetes Melitus Tipe 2 

Pada diabetes tipe 2, pankreas masih bisa 

membuat insulin, tetapi kualitas 

insulinnya buruk sehingga tidak dapat 

berfungsi dengan baik dan ujung-

ujungnya menyebabkan glukosa dalam 

darah meningkat. Kemungkinan lain 

terjadinya diabetes tipe 2 adalah sel-sel 

jaringan tubuh dan otot tidak peka atau 

sudah resisten terhadap insulin. Diabetes 

tipe 2 biasanya timbul pada usia di atas 

40 tahun, namun bisa juga timbul pada 

usia lebih muda atau sekitar 20 tahun 

(Diabetes bisa sembuh, 2015 : 9). 

3) Diabetes Melitus Pada Kehamilan 

Diabetes yang terjadi pada saat hamil 

disebut diabetes tipe gestasi. Keadaan ini 

terjadi karena pembentukan beberapa 

hormon pada wanita hamil yang 

menyebabkan resistensi insulin (Diabetes 

bisa sembuh, 2015 : 9). 

4) Diabetes Lain 

Diabetes yang terjadi sekunder atau 

akibat penyakit lain, yang mengganggu 

produksi insulin, atau memengaruhi kerja 

insulin. Disebabkan karena kelainan 

genetik, penyakit pancreas, efek obat-

obatan (Diabetes bisa sembuh, 2015 : 10). 

 

Komplikasi Diabetes Melitus Pada Mata 

Komplikasi pada mata yang disebabkan 

diabetes melitus mulai dari yang ringan 

hingga paling berat antara lain: 

1. Kelainan refraksi dan kacamata 

Kelainan ini merupakan komplikasi 

ringan yang hanya sementara 

menurunkan penglihatan dan dapat 

dibantu dengan merubah ukuran 

kacamata. Keluhan kabur disebabkan 

oleh lensa yang mencembung akibat 

perubahan kadar glukosa dalam darah. 
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Jika kadar glukosa darah kembali normal 

maka penglihatan penderita akan menjadi 

terang. Oleh karena itu penderita akan 

sering ganti ukuran kacamata bila gula 

darah tidak stabil. 

2. Pembengkakan lensa 

Pembengkakan Lensa disebabkan oleh 

menumpuknya kadar sorbitol (sugar 

alcohol) di dalam lensa, dengan proses 

osmose akan menarik air ke dalam 

lensasehingga lensa akan bengkak. Kadar 

gula darah yang tidak stabil ini 

menyebabkan bentuk lensa berubah 

menjadi cembung. 

3. Katarak 

 

Gambar 3 Keadaan lensa penderita katarak 

akibat diabetes  

 

Lensa yang biasanya jernih, bening, dan 

transparan berubah menjadi keruh 

sehingga menghambat masuknya sinar. 

Katarak akibat diabetes melitus sering 

terjadi pada orang yang masih muda dan 

umumnya terjadi pada kedua matanya. 

Peningkatan kadar sorbitol (sugar 

alcohol) dalam lensa yang sangat lama 

menyebabkan terjadinya kerusakan yang 

permanen pada serat dan protein lensa 

yang mengakibatkan kekeruhan pada 

lensa. 

 

4. Glaukoma 

Gambar 4 Glaukoma akibat diabetes 

Akibat tekanan dalam bola mata yang 

semakin tinggi, saraf mata menjadi rusak. 

Penderita diabetes sangat mudah 

mengalami glaucoma. 

 

5. Kelainan pada retina dan vitreous 

Seorang penderita diabetes melitus 

selama 5-10 tahun hampir pasti 

mengalami retinopati diabetik dan 

kelainan vitreous. Pada penderita 

diabetes melitus dapat menyebabkan 

perubahan dinding pembuluh darah kecil 

akibat abnormalitas gula darah 

Kerusakan pada pembuluh darah kecil 

dapat terjadi pada retinopati diabetik, terbagi 

menjadi 2 tipe yaitu : 

a. Non Proliferatif Retinopati Diabetik 

(NPDR), dimulai dari kasus ringan, 

sedang dan berat dengan atau tanpa 

edema makula, NPDR merupakan 

fase awal dari penyakit tersebut dan 

lebih sering terjadi. NPDR yang 

ringan biasanya belum mengganggu 

penglihatan. Penurunan penglihatan 

bila terjadi edema dari pusat 

penglihatan (makula), keadaan ini 

disebut Diabetic Macular Edema 

(DME). 

b. Proliferatif Retinopati Diabetik 

(PDR) adalah fase lanjut dari 

penyakit ini. Fase ini terjadi bila 

sudah terdapat pembuluh darah baru 

pada retina. Bisa terjadi perdarahan 

vitreous, sehingga dapat menambah 

penurunan penglihatan atau 

Traction Retinal Detachment. 
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Gambar 2.5 Keadaan retina dan vitreous 

 

Terjadinya Gangguan Penglihatan Akibat 

Diabetes Melitus 

Terjadi komplikasi pada mata yang 

disebut dengan retinopati diabetik. Keadaan 

ini, disebabkan rusaknya pembuluh darah 

yang memberi makan retina. Bentuk 

kerusakan bisa bocor dan keluar cairan atau 

darah yang membuat retina bengkak atau 

timbul endapan lemak yang disebut eksudat 

(Mengenal diabetes melitus, 2012 : 35). 

Retina adalah bagian mata tempat 

cahaya difokuskan setelah melewati lensa 

mata. Cahaya yang difokuskan akan 

membentuk bayangan yang akan dibawa ke 

otak oleh saraf optic. Bila pembuluh darah 

mata bocor atau terbentuk jaringan parut di 

retina, bayangan yang dikirim ke otak 

menjadi kabur (Mengenal diabetes melitus, 

2012 : 35). 

Normal vision diabetic vision 

 

Gambar 6 Diabetes melitus vision 

 

Gangguan penglihatan makin berat 

jika cairan yang bocor mengumpul di fovea, 

pusat retina yang menjalankan fungsi 

penglihatan sentral. Akibatnya, penglihatan 

kabur saat membaca, melihat objek yang 

dekat serta objek yang lurus di depan mata. 

Pembuluh darah yang rapuh bisa pecah, 

sehingga darah mengaburkan vitreous 

(Gambar 2.8). Hal ini menyebabkan cahaya 

yang menembus lensa terhalang dan tidak 

sampai ke retina atau mengalami distorsi. 

Jaringan parut yang terbentuk dari pembuluh 

darah yang pecah di korpus vitreum dapat 

mengerut dan menarik retina, sehingga retina 

lepas dari bagian belakang mata (Mengenal 

diabetes melitus, 2012 : 35). 

 

Gambar 7 Keadaan Vitreous 

 

KESIMPULAN 

1.  Tajam penglihatan adalah 

kemampuan seseorang atau penderita 

untuk dapat menterjemahkan dan melihat 

suatu objek tanpa akomodasi. 

Penglihatan terjadipada otak bukan pada 

mata, namun kejernihan sistem optis bola 

mata juga menentukan terjadinya 

penglihatan. Ada 2 hal yang dapat 

menjadi penyebab gangguan tajam 

penglihatanya itu kelainan refraksi, 

seperti myopia, hypermetropia, astigmat, 

dan kelainan non refraksi, seperti 

diabetes melitus. 

2. Diabetes melitus adalah suatu gangguan 

yang mengenai pembuluh-pembuluh 

darah kecil yang sering menyebabkan 

kerusakan, termasuk pada mata. Bentuk 

kerusakan bisa bocor dan keluar cairan 

atau darah yang membuat retina bengkak. 

Diabetes melitus terjadi saat ukuran 

kadar gula darah melebihi 200mg/dl. 

Pengukuran kadar gula darah diukur 

menggunakan alat 
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glucosemeter/glucometer. 

3. Dari kunjungan pasien diabetes melitus 

tersebut, saat mengalami kenaikan 

maupun penurunan kadar gula  darah 

akan  mengalami perubahan tajam 

penglihatan (visus) yang setiap orang 

berbeda-beda perubahannya yaitu 

1) saat kadar gula darah naik maupun 

turun visus  berubah dan hasil refraksi 

berubah, 

2) saat kadar gula darah naik maupun 

turun visus berubah dan hasil refraksi 

tidak berubah(tetap), 

3) saat kadar gula darah naik maupun 

turun visus berubah dan hasil refraksi 

tidak terkoreksi. Perubahan tersebut 

dikarenakan terjadinya retinopati 

diabetic, maupun retinopati diabetic 

disertai komplikasi yaitu komplikasi 

katarak. 

4. Dari ke 15 pasien tersebut ada 67% yang 

mengalami retinopati diabetic, dan 33% 

mengalami retinopati diabetic disertai 

komplikasi katarak. 

 

 

SARAN 

 Sesuai dengan penelitian maka 

peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Pasien diabetes melitus harus mengontrol 

kadar gula darahnya dengan cara 

merubah pola makan, menjaga asupan 

makanan yang akan dimakan 

2. Lakukan olahraga secara rutin, kurangi 

makan maupun minum yang 

mengandung gula terlalu banyak, 

sebaiknya cari makanan maupun 

minuman yang mengandung gula rendah 

3. Hindari ketegangan, jauhi stres. Kondisi 

rileks bukan saja membuat tekanan darah 

turun, kendali gula juga mnjadi lebih baik 

sehingga kesehatan mata juga lebih 

terpelihara 

4. Lakukan pengecekan gula darah rutin 

sebulan sekali, bila sudah menderita 

diabetes melitus lakukan pengecekan 

darah 2 minggu sekali 

5. Bila mata merasa melihat ada bintik 

hitam, melihat kabur, berbayang dan 

penglihatan ganda segeralah periksakan 

ke dokter mata, saat sudah terasa mata 

melihat kabur lakukan pengecekan secara 

rutin setiap 6 bulan sekali 
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