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Abstrak 

Kelainan refraksi biasa disebabkan oleh adanya faktor kebiasaan membaca terlalu dekat 

sehingga menyebabkan kelelahan pada mata (astenopia) dan radiasi cahaya yang berlebihan yang 

diterima mata, di antaranya adalah radiasi cahaya komputer dan televise, Pada gangguan yang 

disebabkan komputer.(Gondhowiharjo,2009) 

Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit menahan yang ditandai oleh kadar glukosa 

darah melibihi normal dan gangguan metabolis karbohidrat,lemak dan protein yang disebabkan yang 

disebabkan oleh kekurangan hormon insulin.insulin adalah hormon pankreas,zat utama yang 

bertanggung jawab mempertahankan kadar gula darah.(WN.Ambarwati 2012)  

 

Kata Kunci: Tajam Penglihatan  

 

PENDAHULUAN 

Penglihatan adalah salah satu faktor 

yang sangat penting dalam seluruh aspek 

kehidupan termasuk diantaranya pada proses 

pendidikan. Penglihatan juga merupakan jalur 

informasi utama, oleh karena itu keterlambatan 

melakukan koreksi terutama pada anak usia 

sekolah akan sangat mempengaruhi 

kemampuan menyerap materi pembelajaran 

dan berkurangnya potensi untuk meningkatkan 

kecerdasan (Depkes RI, 2009).  

Meskipun fungsinya bagi kehidupan 

manusia sangat penting, namun sering kali 

kesehatan mata kurang terperhatikan, sehingga 

banyak penyakit yang menyerang mata tidak 

diobati dengan baik dan menyebabkan 

gangguan penglihatan (kelainan refraksi) 

sampai kebutaan. (Depkes RI,2009) Kelainan 

refraksi merupakan kelainan pembiasan sinar 

pada mata sehingga sinar tidak difokuskan 

pada retina.  

Kelainan refraksi biasa disebabkan oleh 

adanya faktor kebiasaan membaca terlalu dekat 

sehingga menyebabkan kelelahan pada mata 

(astenopia) dan radiasi cahaya yang berlebihan 

yang diterima mata, di antaranya adalah radiasi 

cahaya komputer dan televise, Pada gangguan 

yang disebabkan 

komputer.(Gondhowiharjo,2009) 

Diabetes mellitus merupakan suatu 

penyakit menahan yang ditandai oleh kadar 

glukosa darah melibihi normal dan gangguan 

metabolis karbohidrat,lemak dan protein yang 

disebabkan yang disebabkan oleh kekurangan 

hormon insulin.insulin adalah hormon 

pankreas,zat utama yang bertanggung jawab 

mempertahankan kadar gula 

darah.(WN.Ambarwati 2012)  

Diabetes mellitus adalah suatu gangguan 

metabolik komplek yang mengenai pembuluh 

darah kecil dan sering menyebabkan keruskan 

jaringan yang luas termasuk mata.(Teguh 

Sutanto 2010)  

Menurut survei yang dilakukan oleh 

organisasi kesehatan dunia 

(WHO),memperkirakan bahwa terdapat antara 

27 sampai 35 juta orang buta diseluruh 

dunia.angka ini meningkat sampai paling 

sedikit 42 juta apabila kriteria diperluas untuk 

ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang 

90%orang buta berkembang.umumnya sekitar 

20 juta dan di afrika 10-40 kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan resiko di Negara 

berkembang di amerika dan eropa.penduduk 

Indonesia yang mengalami kebutaan yang 

terbesar adalah katarak 0,78%,gloukoma 0,20 

%,kelainan refraksi 0,14 %,ganguan retina 

0,13%,kornea 0,10%(Vaughan,2000).  

Prevalensi dimasyarakat Indonesia yang 

dikutip dari berbagai hasil penelitian yang telah 

sebesar 15-23% pada penduduk usia lebih dari 

15 tahun angka kejadian ini perkirakan akan 
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terus meningkat dari tahun ke 

tahun.peningkatan prevalensi data penderita 

DM diatas salah satunya yaitu provinsi jawa 

tengah,yang mencapai 152,075 kasus jumlah 

penderita DM tertinggi sebanyak 5,919 jiwa 

dikota semarang (profil kesehatan kabupaten 

sukoharjo pada tahun 2013 penderita DM 

sebanyak 5,672 3 orang .kacamatan sukahorjo 

merupakan salah satu 2 kacamatan yang 

memiliki kasus lansia yang menderita diabetes 

melitus terdapat di kelurahan gayam dengan 

jumlah kasus 77(profil puskesmas sukahorjo 

2013)angka kejadian penderita Dm yang besar 

berpengaruh peningkatan komplikasi menurut 

soewondo dkk(2010).dalam purwanti (2013) 

sebanyak 1785 penderita diabetes melitus di 

Indonesia yang mengalami komplikasi 

neuropati (63,5%)retinopati 

42%,nefropati,(7,3),makrovaskuler 

(6%),mikrovaskuler (6%)dan kaki diabetik 

(15%).adapun cara pencengahan komplikasi 

pada penderita Dm yaitu melakukan kontrol 

kadar gula darah periksa rutin gula darah.(J.lail 

2014) Semua orang yang mederita diabetes tipe 

1 tipe 2 berisiko mengalami komplikasi 

diabetes pada mata.itu disebabkan semua orang 

dengan diabetes pada mata.disebabkan semua 

orang dengan diabetes harus mendapatkan 

pemeriksaan mata sedini mungkin 

dan,mengenali gejala awal.(Teguh sutanto 

2010)  

Gula darah yang terus dibiarkan tinggi 

tanpa perawatan dapat menyebabkan banyak 

komplikasi diabetes.salah satunya adalah 

gangguan penglihatan.penurunan tajam 

penglihatan umumnya terjadi akibat proses 

penuaian.namun ,penyakit kronis seperti 

diabetes juga berkaitan erat dengan sejumlah 

kondisi yang dapat menurunkan 

penglihatan.oleh karena itu,menjadi tunanetra 

adalah komplikasi yang paling ditakuti dari 

diabetes.( Gondhowiharjo 2009)  

Sampai saat ini para ahli juga tengah 

meneliti obat untuk mengatasi ganguan 

penglihatan akibat diabetes.obat ini dibuat 

dalam bentuk suntikan mata yang berfungsi 

untuk menghalangi sinyal kimia yang 

merangsang pertumbuhan pembuluh 4 

darah,yang dikenal sebagai faktor 

pertumbuhan endotel vaskular 

VEGF(Purnamasari 2009)  

Hasil studi menunjukkan bahwa 

senyawa tersebut dapat mencengah kebocoran 

cairan pembuluh darah yang menyebabkan 

edema makula.namun.masih, dibutuhkan 

penelitian lebih lanjut untuk memastikan 

bahwa obat suntik mata ini benar –benar 

ampuh untuk mengobati ganguan penglihatan 

akibat komplikasi diabetes pada 

mata.(Elisabeth 2018)  

Diabetes melitus merupakan penyakit 

metabolik dan termasuk dalam penyakit kronis 

yang secara serius mempengaruhi aktifitas 

pasien.oleh karena itu akan berpengaruh pada 

Health Related Quality Of Life(HRQOL)(Issa 

dan Baiyewu,2006).Kualitas hidup (Quality 

OF Life)yang rendah akan mengganggu 

kontrol metabolisme sistem endokrin 

manusia(Shen dkk., 1999).Hal senada juga 

diungkapkan oleh Katsonos dkk(1997) bahwa 

kualitas hidup yang rendah dan status 

psikologis bias mempengaruhi kontrol 

metabolisme,oleh karena itu,salah satu sasaran 

terapi pada menejemen diabetes melitus adalah 

peningkatan kualitas hidup(Triplitt dkk.,2005).  

Kadar gula yang tinggi akan dibuang 

melalui air seni.dengan demikian air seni 

penderita diabetes akan mengandung gula 

sehingga sering dilebung atau dikerubuti 

semut,selanjutnya orang tersebut akan 

kekurangan energi/tenaga,mudah lelah dan 

lemas muda haus dan lapar sering kesemutan 

sering buang air kecil gatal gatal dan 

sebagainya.kandungan atau kadar gula 

penderita diabetes saat puasa adalah lebih dari 

126mg/dl dan saat tidak puasa atau normal 

lebih dari 200mg/dl.penyakit 5 yang akan 

ditimbulkan oleh penyakit yang akan 

ditimbulkan oleh penyakit gula darah ini 

adalah gangguan penglihatan 

mata,katarak,penyakit jantung,sakit 

ginjal,impotensi seksual,luka sulit sembuh dan 

membusuk /gangreneinfeksi paru –paru 

,gangguan pembuluh darah,stroke dan 

sebagainya.tidak jarang bagi penderita yang 

parah bias amputasi anggota tubuh karena 

pembusukan.oleh sebab itu sangat dianjurkan 

melakukan perawatan yang serius bagi 

penderita serta melaksanakan /menjalani gaya 

hidup yang sehat dan baik bagi yang masih 

sehat maupun yang sudah sakit.(L.Silalahi 

2017)  

Diabetes mellitus sering disebut dengan 

peniru besar yaitu penyakit yang dapat 
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menyerang semua organ tubuh dan 

menimbulkan berbagai keluhan.penyakit ini 

timbul secara perlahan –lahan sehinga 

seseorang tidak menyadari adanya berbagai 

perubahan dalam dirinya.perubahan seperti 

minum menjadi lebih banyak buang air kecil 

menjadi lebih sering dan berat badan yang 

terus menurun berlangsung cukup lama dan 

biasanya cenderung tidak 

diperhatikan,(soegondo 2016) 

 

Tajam Penglihatan 

Definisi Tajam Penglihatan 

Tajam penglihatan merupakan 

indikator primer, kesehatan mata adalah dan 

sistem visual. Tajam penglihatan didefinisikan 

sebagai kemampuan seseorang untuk suatu 

objek. Pemeriksaan tajam penglihatan pada 

anak memerlukan teknik, metode tertentu dan 

tergantung pada pasien untuk menentukan 

tajam penglihatan dari seseorang selalu di 

lakukan dengan monokuler dimana 

pemeriksaan dilakukan dengan satu mata saja 

sedang kan mata yang sebelahnya ditutup. Hal 

ini dilakukan karena visus mata kiri dan mata 

kanan kadang tidak sama atau koreksi yang 

berbeda. Tajam penglihatan menggunakan 

kedua mata atau binokuler biasanya lebih baik 

5-10% (M.Azam 2012)  

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 
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.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.  

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 

   

Kadar Gula Darah 

Untuk kesehatan tubuh, kadar gula 

(glukosa ) yang ada di dalam darah harus 

seimbang dijaga dan dikontrol, dalam artian 

tidak boleh terlalu tinggi dan juga tidak boleh 

terlalu rendah dari ambang normal. Seperti 

telah disebutkan sebelumnya kadar gula darah 

di pengaruhi oleh hormone, insulin, insulin 

mengangkut glukosa sebagai energi atau 

makanannya. Tanpa adanya insulin sel-sel 

tubuh tidak bias memanfaatkan glukosa yang 

ada didalam darah (Ha Rahmy)  

Kadar gula darah manusia menurut 

WHO adalah 60-120mg/dL pada 

waktupuasadibawah 140mg/dL dua jam 

sesudah makan . Kadar gula darah normal 

adalah suatu kondisi dimana kadar glukosa 
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darah yang ada mempunyai resiko kecil untuk 

dapat berkembang menjadi penyakit. 

Sebaliknya jika gula darahnya melebih 140 

mg/dL seseorang mempunyai resiko tinggi 

untuk terjangkit diabetes dan komplikasi 

lainnya. Kedua kondisinya yang disebut diatas 

yaitu hiperglikemia dan hipoglikemia adalah 

ganguan kadar gula darah. Disebut gangguan 

karena dapat menimbulkan berbagi penyakit. 

(P.Aulya 2016) 

 

Fungsi Kadar Gula Darah 

Fungsi utamanya gula darah manusia 

ibarat sedang mempersiapkan peperangan 

dengan pihak musuh seorang jendela tentunya 

akan mempersiapkan segala sesuatu-nya. 

Strategi perang disusun prajurit disiapkan 

kordinasi dilakukan. Fungsi utama gula darah 

tubuh ialah untuk menghasilkan energi. Bila 

tubuh di ibaratkan mobil maka gula darah 

adalah bensinnya. Gula yang berasal dari 

makanan akan  masuk kedalam aliran darah. 

Kemudian gula –gula tersebut akan masuk ke 

dalam otot . Didalam otot dan seluruh sel –

seltubuh gula akan diubah menjadi 

energi.Energi ini yang menjamin kelangsungan 

hidup sel-sel menghasilkan panas tubuh, 

menghasilkan gerekan tubuh dan 

sebagainya.(A.Luki sari 2005) 

 

Klasifikasikadar gula darah 

1. Kadar gula darah normal  

Kadar gula darah didalam tubuh akan 

berubah setiap waktu.  Setiap sebelum 

makan kadar gula darah akan berubah 

dapat meningkatkan atau menurun, ada 

beberapa kadar gula normal yang dapat 

diukur dalam waktu yang berbeda-beda.  

2. kadar gula darah normal puasa 

kadar gula darah normal yang diukur 

pada saat puasa atau pada saat tubuh tidak 

diberikan asupan makanan untuk 

beberapa untuk, maka normalnya 14 akan 

berukuran 70mg/dl hingga 100mg kadar 

gula darah normal setelah makan kadar 

gula darah akan kembi berubah jika telah 

diberi asupan makanan dalam tubuh. 

Sehingga ketika darah diperiksa setelah 

makan maka kadar gula darah normal 

yang awalnya 70mg/dl hingga 100mg/dl 

dapat meningkat menjadi 140/dl kadar 

gula sesaat merupakan kadar gula darah 

yang diukur setelah melebihi waktu dua 

jam atau ketika tidak puasa kadar gula 

darah normal yang baik akan berada pada 

angka 70mg/dl hingga 200mg/dl  

3. Kadar gula darah rendah 

Kadar gula darah rendah juga dapat 

dialami hingga tubuh bias merasakan 

gejala pusing kepala, berkeringat, 

gemetar, kesemutan tidak dapat 

berkonsentrasi. Jika kadar gula darah 

rendah, maka jika diukur berada pada 

angka 70mg/d 

 

Obesitas dan pengaruhnya terhadap gula 

Obesitas adalah suatu penyakit yang 

multi faktorial dipengaruhi banyak faktor 

kronik dan dianggap merupakan suatu penyakit 

epidemik yang mengglobal. Saat ini obesitas 

bukan hanya masalah orang dewasa akan tetapi 

juga merupakan masalah pada usia muda 

seperti anak-anak dan remaja yang pada saat 

ini menunjukkan peningkatan 2 kali lipat 

dalam beberapa terakhir. 15 Penyebab obesitas 

umumnya diakibatkan oleh faktorgenetik dan 

lingkungan ,faktor lingkungan mencakup pola 

makanan dan ketidak keseimbangan antara 

asupan makanan dan penggunaan energi. 

Faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak 

sehat.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan 

jenis metode Deskriptif kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data  

 

Metode Pengumpulan data 

Metode dalam pengumpulan data ini yaitu 

dengan metode populasi dan sample.Metode 

populasi dan sample merupakan wilayah untuk 

objek penelitian baik benda.orang atau suatu 

hal lain yang didalamnya bisa diambil 

informasi penting 24 berupa data 

penelitian.dan populasi dan sample dalam 

penelitian ini adalah yang dicari yang penyakit 

Diabetes. 

 

Analisis Data 

       Tahap menganalisa data adalah tahap yang 

paling penting dan menentukan dalam suatu 

penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya 
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dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data 

ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Selain itu data diterjunkan 

dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk 

menjawab masalah yang diajukan dalam 

penelitian. 1 Untuk menggambarkan variabel –

variabel penelitian dan disajikan dalam bentuk 

tabulasi data dan di deskripsikan.  

2 Untuk melihat faktor faktor yang 

berhubungan dengan Diabetes dan gulah darah.  

3 Untuk melihat faktor yang paling 

mempengaruhi terjadinya Dengan Diabetes 

dan Gula darah 

 

Hasil Penelitian 

 Pembahasan hasil penelitian 

 

Jenis 

Kelamin 

Responden Persentase 

Laki Laki 12 40% 

Perempuan 18 60% 

 

Tabel 2.1diatas dapat kita ketahui bahwa 

responden paling banyak menurut kategori 

jenis kelamin adalah perempuan sebanyak 18 

orang (60%) sedangkan Laki laki 12 orang 

(40% ) 

KGD 6/6-

6/12 

6/12-

6/60 

6/60-

1/60 

1/60-

0 200 

< 

200vis

us 

Ringa

n 

Sedan

g 

Sedan

g 

Sang

at 

Buru

k 

> 

200vis

us 

Ringa

n 

Sedan

g 

Sedan

g 

Sang

at 

Buru

k 

 

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  

1. Pada keterangan pertama KGD 200 dari 

visus 6/12– 6/60 maka masih sedang  

2. Pada keterangan kedua KGD >200 dari 

visus 6/12– 6/60 maka masih sedang 

3.   Pada keterangan ketiga KGD dari visus 6/6 

0-1/60 maka masih Sedang  

4.   Pada Keterangan keempat KGD  dari Visus 

1/60-0 maka sangat buruk 

 

Pembahasan 

Ada dua kata yang penting yang tercantum 

dalam judul karya tulis ilmiah ini.Pertama ada 

kata insidensi adalah gambaran tentang 

frekuensi penderita baru suatu penyakit yang 

ditemukan pada suatu waktu tertentu disuatu 

kelompok masyarakat atau instansi.periode 

waktu yang biasa digunakan adalah satu 

tahun.kata kedua adalah retinopati diabetik 

adalah salah satu tahun.kata yang kedua adalah 

retinopati diabetik.retino diabetik adalah salah 

satu komplikasi mikrovaskular dari diabetes 

melitus.Retinopati ini merupakan komplikasi 

DM tersering pada mata yang menyebabkan 

kebutaan.Adapun maksud dari judul karya tulis 

ilmiah ini adalah gambaran tentang frekuensi 

penderita baru dari penyakit retinopati diabetik 

yang terdapat dalam lingkungan Rskm. 

Retinopati diabetik adalah yang paling ditakuti 

karena insedennya yang cukup tinggi dan 

prognosisnya kurang baik bagi 

penglihatan.berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di RSKM. Retinopatik diabetik 

adalah yang yang paling ditakuti karena 

insedennya yang cukup tinggi dan 

prognosisnya kurang baik bagi 

penglihatan.berdasarkan penelitian yang ini 

dilakukan di RSKM dapat disimpulkan bahwa 

jumlah pasien yang terkena retinopati diabetik 

lebih banyak dialami oleh wanita dengan 44 

orang. 30 sedangkan laki laki 10 orang 

.berdasarkan umur jumlah usia unsia sangat 

mendominasi dalam penyakit retino diabetik 

ini dengan dengan 53 orang dengan persentase 

99% sedangkan 1% untuk usia dewasa.untuk 

anak anak dan remaja tidak ada yang terjangkit 

retinopati diabetic.jadi dapat disimpulkan 

bahwah insedensi retinopati diabetik di RSKM 

tahun 2020 = 30 jumlah pasien retinopatik 

diabetik .semua orang tentu memiliki risiko 

terkena penyakit diabetes.namun berdasarkan 

data diabetes.mereka cenderung lebih tidak 

bergerak,tidak menghabiskan karbohidrat atau 

glukosa untuk physical insulin. Menurut 

spesialis endokrin Dr.Rey Panyusunan 

Sibarani SpPD-KEMD Faktor dari 

perempuannya itu sendiri kelihatannya kurang 

berolah raga,mereka cenderung lebih tidak 

bergerak,tidak mengahabiskan karbohidrat 

atau glukosa untuk fisik.faktor lain secara 

internal adalah insulin resistensi insulin yang 

akan meningkat ketika hamil.itulah sebabnya 

mengapa ibu hamil menjadi rentan terkena 

diabetes dibandingkan dengan laki laki ,karena 
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laki laki tidak pernah mengalami proses 

kehamilan sehingga tidak ada peningkatan 

resistensi insulin. Penyebab retinopati diabetic 

lamanya terpapar pada hiperglikemia 

(ckronis)menyebabkan perubahan fisiologis 

dan biokimia yang akhirnya menyebabkan 

kerusakan endotel pembuluh darah. Retinopati 

diabetik juga menyebabkan kebutaan yang 

paling sering dijumpai. 

 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang 

telah dilaksanakan,dapat disimpulkan  

1) Bahwa penelitan ini membuktikan adanya 

perbedaan bermakna pengukuran Schimer test  

2) Pada pasien retinopati diabetika non 

proliferative dan proliferatif.(proliferasi adalah 

Fase Penggulangan siklus sel tanpa hambatan.  

3) Tajam Penglihatan adalah indikator 

primer,kesehatan Mata.  

4) Dari hasi Penelitian diatas,ditemukan 

sebanyak 60% sedangkan yang Kadar Gula 

Dara 3% 

 

Saran 

1)Bagi optometri,seorang Optometri harus 

mampu melakukan pemeriksaaan refraksi 

dengan baik agar tidak terjadinya kesalahan 

dalam melakukan koreksi yang dapat 

mengakibatkan gangguan terhadap tajam 

penglihatan.  

2)Bagi kampus,untuk menambah literature 

perpustakaan dibidang penelitian mengenai 

prevalensi penglihatan tiga dimensi  

3)Bagi Peneliti,menambah wawasan tentang 

tajam penglihatan pada pasien. 32  

4)BagiMasyarakatMenambah Wawasan agar 

tentang Pengaruh Penyakit Diabetes Terhadap 

Turunnya Tajam Penglihatan. 
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