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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Glaukoma adalah penyakit mata dimana terjadi kerusakan saraf optik yang 

diikuti gangguan pada lapang pandang yang khas. Kondisi ini utamanya 

diakibatkan oleh tekanan bola mata yang meninggi yang biasanya disebabkan oleh 

hambatan pengeluaran cairan bola mata (humour aquous). Penyebab lain 

kerusakan saraf optik, antara lain gangguan suplai darah ke serat saraf optik dan 

kelemahan/ masalah saraf optiknya sendiri (Oktariana, 2015). 

 Glaukoma dapat diklasifikasikan menjadi glaukoma primer, glaukoma 

sekunder dan glaukoma kongenital. Glaukoma primer adalah glaukoma yang tidak 

diketahui penyebabnya. Glaukoma primer terdiri dari glaukoma primer sudut 

terbuka (primary angle closure glaucoma) dan glaukoma primer sudut tertutup 

(primary angle closure glaucoma). Sebagian besar glaukoma merupakan 

glaukoma primer. Orang keturunan Asia lebih sering menderita glaukoma sudut 

tertutup, sedangkan orang keturunan Afrika dan Eropa lebih sering menderita 

glaukoma sudut terbuka (Oktariana, 2015). 

 Berdasarkan Survei Kesehatan Indera tahun 1993-1996, sebesar 1,5% 

penduduk Indonesia mengalami kebutaan dengan prevalensi kebutaan akibat 

glaukoma sebesar 0,20%. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, 

responden yang pernah didiagnosis glaukoma oleh tenaga kesehatan sebesar 
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0,46%, tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (1,85%), berturut-turut diikuti Provinsi 

Aceh (1,28%), Kepulauan Riau (1,26%), Sulawesi Tengah (1,21%), Sumatera 

Barat (1,14%) dan terendah di Provinsi Riau (0,04%). (Depkes RI 2008). 

Prevalensi glaukoma hasil Jakarta Urban Eye Health Study tahun 2008 adalah 

glaukoma primer sudut tertutup sebesar 1,89%, glaukoma primer sudut terbuka 

0,48% dan glaukoma sekunder 0,16% atau keseluruhannya 2,53%. 

 Glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua terbanyak setelah katarak 

di seluruh dunia. Berbeda dengan katarak, kebutaan yang diakibatkan glaukoma 

bersifat permanen, atau tidak dapat diperbaiki (irreversible). Berdasarkan data 

WHO 2010, diperkirakan sebanyak 3,2 juta orang mengalami kebutaan akibat 

glaukoma (Oktariana, 2015). 

 Pengobatan glaukoma sangat tergantung pada jenis glaukoma yang 

diderita. Secara umum pengobatan glaukoma dapat dibedakan menjadi terapi 

obat, laser dan operasi. Pada tahap awal biasanya diberikan obat-obatan berupa 

obat tetes dan obat minum. Obat tetes yang diberikan harus terus dipakai untuk 

mengontrol tekanan mata. Apabila dengan obat, glaukoma belum teratasi maka 

dapat dilakukan tindakan laser atau operasi (Oktariana, 2015). 

 Terapi glaukoma primer sudut tertutup akut adalah operasi iridektomi 

perifer atau laser iridotomi. Tujuan terapi glaukoma adalah menurunkan TIO 

(tekanan intraokular) dan mempertahankan fungsi penglihatan sentral yang baik 

pada penderita glaukoma (Stampar, et al., 1999). 
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TIO pasca operasi dipengaruhi oleh faktor sebelum operasi, faktor selama 

operasi (tindakan ketika dilakukan operasi), dan faktor setelah operasi (inflamasi 

dan komplikasi) (Trope, 2005). 

Agama Islam sangat menekankan agar manusia menjaga kesehatannya, juga 

menjaga setiap penyebab yang dapat menjadikannya menderita sakit. Bila 

seseorang sakit maka akan sangat mengganggu aktivitas fisiknya, termasuk 

ibadahnya yang tidak bisa dilakukan seperti orang sehat (Zuhroni, 2003). 

 Selain itu, agama Islam selalu mengajarkan umat-Nya untuk berusaha dan 

beikhtiar dalam segala macam cobaan. Perintah untuk berobat merupakan perintah 

dari Rasulullah SAW yang sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim. 

Perintah berobat ini mengandung unsur penolakan terhadap sikap pasrah, 

menyerah dan acuh tak acuh terhadap penyakit (Najib,1994). 

 Bedah medis dan laser termasuk bagian dari pengobatan. Secara umum, 

pengobatan termasuk disyariatkan dalam Islam namun ulama berbeda tentang 

hukumnya. hukum bedah medis, secara umum sangat tergantung dengan keadaan 

dan kondisi pasien. Secara khusus ulama sepakat membolehkan operasi medis 

rekonstruksi anggota tubuh yang mengalami masalah tertentu. Menurut para 

ulama, memperbaiki dan memulihkan kembali fungsi organ yang rusak, baik 

bawaan sejak lahir maupun adanya kecelakaan, dan hal-hal sejenis itu dibenarkan, 

karena niat dan motivasi utamanya adalah pengobatan. Diantara ayat yang 

dijadikan sebagai pembolehan terhadap operasi medis, dianggap sebagai upaya 

menjaga kehidupan dan menghindari kebinasaan atau mafsadah, antara lain 

tercakup dalam Q.S. al-Maidah (5):32. Allah menghargai setiap bentuk upaya 
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mempertahankan kehidupan manusia, menjauhkan diri dari hal yang 

membinasakan. Operasi medis dilakukan dalam rangka tujuan tersebut. Bnyak 

jenis penyakit yang pengobatannya hanya dengan operasi, bahkan kadang-kadang 

jika itu tidak dilakukan atau terlambat dilakukan akan mengancam kehidupannya, 

dengan dioperasi akhirnya dapat tertolong. 

Berdasarkan hal inilah, penulis berharap skripsi ini dapat membantu dalam 

memahami secara komprehensif mengenai operasi iridektomi perifer dan laser 

iridotomi sebagai terapi untuk penyakit glaukoma primer sudut tertutup, termasuk 

perbedaan tekanan intraokular, potensi keuntungan dan kerugiannya serta 

pandangan Islam mengenai penerapan operasi iridektomi perifer dan laser 

iridotomi bagi penderita glaukoma primer sudut tertutup di masyarakat luas. 

 

1.2 Permasalahan 

1. Bagaimana tekanan intraokuler pada glaukoma primer sudut tertutup? 

2. Bagaimana tekanan intraokuler pasca operasi iridektomi perifer maupun 

dampak pada glaukoma primer sudut tertutup? 

3. Bagaimana tekanan intraokuler pasca laser iridotomi maupun dampak 

pada glaukoma primer sudut tertutup? 

4. Bagaimana tinjauan Islam terhadap perbedaan operasi iridektomi perifer 

dan laser iridotomi pada glaukoma primer sudut tertutup? 

 

 

 



 5 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Agar masyarakat lebih mengetahui tentang perbedaan tekanan 

intraokuler pasca operasi iridektomi perifer dan laser iridotomi pada 

glaukoma primer sudut tertutup. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui tekanan intraokuler pada glaukoma primer sudut 

tertutup. 

2. Mengetahui tekanan intraokuler pasca operasi iridektomi perifer dan 

dampak yang didapat pada glaukoma primer sudut tertutup. 

3. Mengetahui tekanan intraokuler pasca laser iridotomi dan dampak 

yang didapat pada glaukoma primer sudut tertutup.  

4. Mengetahui tinjauan Islam terhadap perbedaan operasi iridektomi 

perifer dan laser iridotomi pada glaukoma primer sudut tertutup.  

 

1.4 Manfaat  

1. Bagi penulis, diharapkan menambah pengetahuan mengenai perbedaan 

tekanan intraokuler pasca operasi iridektomi perifer dan laser iridotomi 

pada glaukoma primer sudut tertutup dari sudut pandang kedokteran dan 

Islam, serta cara pembuatan karya ilmiah yang baik dan benar. 

2. Bagi Universitas YARSI, untuk menambah karya tulis dan sumber 

pengetahuan tentang perbedaan tekanan intraokular pasca operasi 
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iridektomi dan laser iridotomi pada glaukoma primer sudut tertutup 

ditinjau dari kedokteran dan Islam, sehingga bermanfaat untuk civitas 

akademika, khususnya mahasiswa kedokteran.  

3. Bagi masyarakat, diharapkan skripsi ini bermanfaat untuk mengetahui 

lebih lanjut manfaat dan kekurangan mengenai perbedaan tekanan 

intraokuler pasca operasi iridektomi perifer dan laser iridotomi pada 

glaukoma primer sudut tertutup ditinjau dari kedokteran dan Islam serta 

dapat mengaplikasikannya.  


