
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laser assisted in situ keratomileusis (LASIK) merupakan gabungan dari 

teknik bedah lamelar dengan presisi laser excimer photoablation untuk 

mengkoreksi miopia, hiperopia, dan astigmatisme. Saat ini tehnik ini sangat 

diminati oleh penderita gangguan refraksi karena penderita tidak lagi perlu 

memakai kacamata dan tidak perlu perawatan intensif dibandingkan pengguna 

lensa kontak. Namun, dibalik keunggulan yang dimiliki, mata kering adalah 

komplikasi yang dapat terjadi pasca operasi LASIK karena pada proses 

pembedahan LASIK terjadi kerusakan saraf sensorik pada kornea Beberapa 

pasien dilakukan operasi LASIK dengan flap tebal karena pertimbangan 

keamanan, namun flap tebal memberikan resiko terpotongnya saraf sensoris 

kornea yang lebih besar sehingga kemungkinan terjadinya sindroma mata kering 

lebih besar. (Titiyal, et al., 2003; Azar, Koch, 2003; Mian, et al., 2009; Schtein, 

2011). 

Gejala ini sering dikeluhkan oleh pasien-pasien pasca LASIK. Menurut 

Schtein, mata kering pasca operasi LASIK biasanya paling parah dirasakan pada 

bulan pertama setelah operasi. Sekitar 95% dari pasien mengalami gejala mata 

kering seketika setelah menjalani bedah refraktif kornea. Pada bulan pertama 

pasca LASIK dilaporkan sekitar 60% dari pasien merasakan mata kering, 

kemudian pada sebagian besar pasien 6-12 bulan setelah LASIK lebih baik 



daripada bulan pertama. Pada International Dry Eye Workshop, prevalensi 

terjadinya sindroma mata kering pada pasien LASIK tanpa riwayat sindroma mata 

kering sangat bervariasi, antara 0,25% hingga 48%. De Paiva menemukan insiden 

sindroma mata kering hingga 33,36% pada 6 bulan pasca LASIK. Sementara 

Mian mengemukakan bahwa pada LASIK dengan flap tebal (130µm) terjadi 

penurunan TBUT pada 24.8% kasus, dibandingkan LASIK dengan flap tipis 

(100µm) terjadi pada 10% kasus 1 bulan pasca LASIK (Lemp, 2007; Mian, et al., 

2009; Schtein, 2011). 

Penatalaksanaan yang tepat dapat mencegah terjadinya komplikasi lebih 

lanjut yang dapat terjadi, antara lain erosi kornea rekuren yang dapat 

menyebabkan keluhan nyeri pada mata. Selain itu dapat juga terjadi keratitis 

infeksi, namun kasus ini jarang ditemui (Schallhorn, et al., 2006). 

 Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka penting bagi dokter mata untuk 

memberikan edukasi yang baik mengenai gejala-gejala yang dapat timbul pasca 

operasi LASIK pada flap tipis dan flap tebal serta menjelaskan tatalaksana yang 

tepat untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk meneliti mengenai perbandingan hasil tes Shirmer dan TBUT pra 

dan pasca LASIK antara flap tipis dan flap tebal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat penurunan hasil tes Schirmer I pasca LASIK dengan flap 

tipis? 

2. Apakah terdapat penurunan TBUT pasca LASIK dengan flap tipis? 



3. Apakah terdapat penurunan hasil tes Schirmer I pasca LASIK dengan flap 

tebal? 

4. Apakah terdapat penurunan TBUT pasca LASIK dengan flap tebal? 

5. Apakah terdapat perbedaan penurunan hasil tes Schirmer I pasca LASIK 

antara flap tipis dan flap tebal? 

6. Apakah terdapat perbedaan penurunan TBUT pasca LASIK antara flap 

tipis dan flap tebal? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Membuktikan adanya perbedaan penurunan hasil tes Schirmer I dan TBUT 

pasca LASIK antara flap tipis dan flap tebal  

 

1.3.2  Tujuan khusus 

1. Menilai penurunan hasil tes Schirmer I pasca LASIK dengan flap tipis 

2. Menilai penurunan TBUT pasca LASIK dengan flap tipis 

3. Menilai penurunan hasil tes Schirmer I pasca LASIK dengan flap tebal  

4. Menilai penurunan TBUT pasca LASIK dengan flap tebal 

5.  Membandingkan penurunan hasil tes Schirmer I pasca LASIK antara flap 

tipis dan flap tebal  

6. Membandingkan penurunan TBUT pasca LASIK antara flap tipis dan flap 

tebal 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada dokter spesialis mata 

tentang kemungkinan terjadinya penurunan tes Schirmer I dan TBUT pasca 

LASIK 

2. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada dokter spesialis mata 

tentang risiko terjadinya sindroma mata kering yang lebih berat pada 

penderita pasca LASIK dengan flap tebal 

1.4.2 Manfaat praktis 

Dengan mengetahui penurunan tes Schirmer I dan TBUT pasca LASIK 

dan resiko terjadinya terjadinya sindroma mata kering lebih berat pada penderita 

pasca LASIK dengan flap tebal maka dokter spesialis mata dapat lebih waspada 

sehingga dapat mencegah dan menanggulanginya dengan lebih baik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


