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ABSTRAK 

 

PERBEDAAN TEKANAN INTRAOKULER PASCA OPERASI 

IRIDEKTOMI PERIFER DAN LASER IRIDOTOMI PADA  

GLAUKOMA PRIMER SUDUT TERTUTUP DITINJAU  

DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM 

 

 

Glaukoma merupakan penyakit kelainan pada mata yang ditandai dengan meningkatnya tekanan 

bola mata, atrofi papil saraf optik, dan menciutnya lapang pandang. Peninggian intraokuler ini 

disebabkan oleh bertambahnya produksi cairan mata oleh badan siliar atau karena berkurangnya 

pengeluaran cairan mata didaerah sudut bilik mata atau di celah pupil.  

Tujuan pembuatan skripsi ini untuk mengetauhi perbedaan tekanan intraokuler pasca operasi 

iridektomi perifer dan laser iridektomi pada glaukoma primer sudut tertutup ditinjau dari 

kedokteran dan Islam.  

Ditinjau dari kedokteran, operasi iridektomi dan laser iridotomi merupakan terapi yang dianjurkan 

sebagai terapi pada glaukoma primer sudut tertutup, penelitian dan mekanisme kerja laser 

iridotomi terbukti lebih baik karena laser iridotomi banyak keunggulan dan memiliki komplikasi 

yang lebih sedikit dibandingkan operasi iridektomi perifer.  

Menurut pandangan islam pada prinsipnya syariat Islam menganjurkan belajar ilmu kedokteran 

dan memperaktekkannya karena tujuannya untuk kemaslahatan manusia, bermanfaat bagi mereka 

dan kesehatan tubuh mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh kalangan medis adalah 

dengan operasi maupun laser maka termasuk dalam anjuran tersebut. Berobat dengan operasi 

iridektomi perifer maupun laser iridotomi diperbolehkan jika lebih banyak mendapatkan maslahat 

daripada mudarat dan bertujuan untuk pengobatan maka (hukumnya) tidak makruh dalam keadaan 

tersebut.  

Ilmu kedokteran dan Islam sepakat terhadap tatalaksana tindakan berupa operasi iridektomi perifer 

maupun laser iridotomi pada glaukoma primer sudut tertutup yang tindakan tatalaksana tersebut 

merupakan bentuk ikhtiar dari seorang manusia untuk mencari cara memperoleh kesembuhan. 

Islam sangat mendukung perkembangan kemajuan teknologi kesehatan dalam mencari pengobatan 

penyakit yang akan membantu manusia dalam menjalankan amal ibadahnya. 

Disarankan pada kalangan medis, agar terus membekali diri dengan ilmu kedokteran dan agama 

agar mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perbedaan tekanan intraokuler 

pasca operasi iridektomi dan laser iridotomi pada glaukoma primer sudut tertutup.  
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