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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Latar Belakang 

Ektopia lentis  merupakan disposisi atau malposisi krisalin lensa mata dari 

posisi normalnya akibat lemah atau rusaknya zonula zinii (Ilyas, 2010). Gejala yang 

mengiringi terjadinya ektopia lentis meliputi penurunan penglihatan yang 

bervariasi derajat keparahannya bergantung pada disposisi lensa dan abnormalitas 

yang mendasari. Ektopia lentis parsial atau total dapat bersifat herediter atau 

disebabkan oleh trauma (Vaughan et.al, 2010).  

Ektopia lentis merupakan kondisi yang jarang terjadi pada populasi umum 

sehingga sulit sekali mengumpulkan data insidensi penderitanya. Di Amerika, 

insidensi ektopia lentis pada populasi umum tidak diketahui. Namun, diketahui 

bahwa penyebab tersering ektopia lentis ialah trauma yang menyumbang lebih 

daripada setengah kasus disposisi lensa (Eifrig, 2011). Laki-laki lebih berpeluang 

terkena trauma daripada perempuan sehingga insidensi pada laki-laki lebih banyak 

dibanding perempuan. Ektopia lentis dapat terjadi pada semua usia, dapat terjadi 

saat lahir atau saat onset tertentu dalam kehidupan seseorang (Nelson L, 2012). 

Kerusakan atau kelemahan pada zonula zinii yang signifikan dapat 

menyebabkan kelainan refraksi dan anisometropia. Jika hal ini terjadi pada anak 

akan meningkatkan risiko terjadinya amblyopia. Ektopia lentis pada penderita 

katarak akan meningkatkan kesulitan ekstraksi katarak dengan implantasi lensa 

intraocular (Kim EJ, et al, 2014).  
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Pengobatan ektopia lentis bergantung pada penyebab yang mendasari, 

terdiri dari konservatif dan intervensi bedah. Tindakan konservatif dapat berupa 

pemberian lensa kontak, terapi diet, atau terapi farmakologis. Intervensi bedah 

meliputi tindakan iridektomi atau lensectomy yang terutama bertujuan untuk 

mencegah terjadinya komplikasi (Eifrig, 2011). 

Operasi capsular tension ring merupakan suatu tindakan bedah dengan cara 

memasukan cincin ke dalam kapsular lensa yang berguna untuk mempertahankan 

bentuk dan integritasnya guna mengompensasi kelemahan zonular (Chang P, et al, 

2016). Operasi capsular tension ring membantu untuk menghindari dislokasi 

intraocular lensa karena melemahnya serat zonular pada beberapa pasien dan 

memberikan keamanan jangka panjang (Wu WJ, et al, 2007).  

Operasi capsular tension ring dapat menjadi alternatif untuk terapi ektopia 

lentis karena dapat menstabilkan kapsular lensa, menurunkan insiden kontraksi 

kapsul, dan meningkatkan sentralisasi intraokular lensa (Kim EJ, et al, 2014). 

Namun seberapa besar efektivitasnya dibandingkan dengan keamanannya perlu 

untuk dibahas lebih lanjut pada studi literatur ini. 

Menurut pandangan Islam, ektopia lentis merupakan salah satu penyakit 

pada mata yang dapat terjadi pada semua usia dan dapat menimbulkan penurunan 

penglihatan serta menimbulkan komplikasi kebutaan bila tidak segera ditangani. 

Dalam Islam terjadinya kebutaan dapat menghambat pencapaian tujuan syariat 

Islam (Maqashid as-Syariah), yang meliputi pemeliharaan nyawa (hifzh al-Nafs), 

akal (hifzh al-’aql), harta (hifzh al-mal), dan agama (hifzh al-din) (Zuhroni, 2010). 

Oleh karena itu, hukum dilakukannya pengobatan pada ektopia lentis bersifat wajib 

dikarenakan penyakit mampu mengancam fungsi penglihatan yang sangat penting 
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bagi kehidupan pasien, sebagaimana perintah Rasulullah dalam berbagai literatur 

Islam mengenai pentingnya berobat ketika sakit (Abduh, 2010). 

Operasi capsular tension ring merupakan salah satu tindakan bedah untuk 

terapi ektopia lentis. Dalam menentukan terapi, Islam mengutamakan prinsip 

menarik maslahah (manfaat) dan menolak mafsadah (kerusakan), sehingga segala 

jenis terapi yang bermanfaat boleh diterapkan, sebaliknya terapi yang menimbulkan 

kerugian hukumnya haram. Oleh karena itu, operasi capsular tension ring untuk 

terapi ektopia lentis perlu mempertimbangkan efektivitas terapi, bagaimana cara 

kerjanya, bagaimana prosedur pelaksanaannya, adakah efek samping yang 

membahayakan, serta terjangkau atau tidaknya terapi tersebut dari segi biaya dan 

jarak lokasinya (Hawari, 2008). 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul “Efektivitas Prosedur Capsular Tension Ring Sebagai 

Terapi Bedah Pada Ectopic Lentis Menurut Pandangan Kedokteran Dan 

Islam”. 

 
1.2. Permasalahan 

1.   Bagaimana mekanisme patofisiologi ektopia lentis ?  

2.   Bagaimana efektivitas operasi capsular tension ring sebagai terapi ektopia 

lentis? 

3.   Bagaimana pandangan Islam mengenai efektivitas operasi capsular tension 

ring sebagai terapi ektopia lentis ?  

 
1.3. Tujuan 

1. Tujuan Umum 



4 
 

Memahami dan mampu menjelaskan mengenai efektivitas operasi capsular 

tension ring sebagai terapi ektopia lentis menurut pandangan kedokteran 

dan Islam. 

 
2. Tujuan Khusus 

1.   Memahami dan mampu menjelaskan mengenai mekanisme patofisiologi 

ektopia lentis.  

2.   Memahami dan mampu menjelaskan mengenai efektivitas operasi capsular 

tension ring sebagai terapi ektopia lentis. 

3.   Memahami dan mampu menjelaskan pandangan Islam mengenai efektivitas 

operasi capsular tension ring sebagai terapi ektopia lentis 

 
1.4. Manfaat 

1.   Bagi Penulis  

Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai efektivitas operasi capsular 

tension ring sebagai terapi ektopia lentis menurut pandangan kedokteran 

dan Islam, serta menambah pengalaman dalam membuat karya ilmiah 

yang baik dan benar.  

2.   Bagi Universitas YARSI  

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan di perpustakaan YARSI serta menjadi bahan masukan bagi 

civitas akademika mengenai efektivitas operasi capsular tension ring 

sebagai terapi ektopia lentis menurut pandangan kedokteran dan Islam. 

3.   Bagi Masyarakat  
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Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah pengetahuan 

masyarakat mengenai efektivitas operasi capsular tension ring sebagai 

terapi ektopia lentis menurut pandangan kedokteran dan Islam. 

	  


