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1.1 Latar Belakang 

 Pterigium berasal dari bahasa Yunani yaitu Pteron yang berarti sayap (wing). 

Pterigium merupakan jaringan fibrovaskuler yang mengilfiltrasi konjungtiva bulbi, pada 

permukaan kornea, bersifat degeratif dan invasif, umumnya bilateral di sisi nasal, 

biasanya berbentuk segitiga dengan kepala/apex menghadap ke sentral kornea dan 

basis menghadap lipatan semilunar pada kantus (Felmi et.al, 2014; Waller, 2004). 

 Etiologinya tidak diketahui dengan jelas dan diduga suatu neoplasma radang 

ataupun degenerasi. Diduga disebabkan iritasi yang terus menerus dari angin, sinar 

matahari, udara yang panas dan debu. Pada tahap awal pterigium penderita sering 

matanya terasa panas, perasaan mengganjal seperti adanya benda asing, sering merah 

dan terjadi kemunduran tajam pengelihatan akibat astigmat kornea. (Erry et.al, 2011; 

Ilyas dkk, 2000). 

   Pterigum tersebar di seluruh dunia, tetapi lebih banyak ditemukan pada daerah 

iklim panas dan kering. Prevalensinya juga tinggi di daerah berdebu dan berpasir (Felmi 

et.al, 2014; American academy of ophtalmology, 2006). Faktor yang sering 

mempengaruhi ialah letak suatu daerah yang dekat dengan garis katulistiwa yaitu yang 

daerah letaknya kurang 37° lintang utara dan selatan dari garis katulistiwa. Prevalensi 

tinggi sampai 22% didapati di daerah dekat garis katulistiwa dan kurang dari 2% pada 

daerah di atas lintang 40°. Penelitian case control di Australia, mengidentifikasi jumlah 

pterigium berdasarkan faktor resiko didapati 44 kali lebih banyak pada pasien yang 

bermukim di daerah tropis (kurang dari lintang 30°). 11 kali lebih banyak pada pekerja 

yang berhubungn dengan pasir, 9 kali pada pasien dengan riwayat tanpa pemakaian 



sunglasses dan 2 kali pada pasien tidak memakai topi dengan frekuensi lebih tinggi 

pada laki – laki. (Felmi et.al, 2014; Waller, 2004).  

 Berdasarkan letak Indonesia sebagai bagian negara beriklim tropis dan dengan 

paparan sinar UV yang tinggi, angka kejadian pterigium cukup tinggi. Tingkat 

kekambuhan pada pasca ekstirpasi di Indonesia berkisar 35% - 52%. Data di RSCM 

angka kekambuhan pterigium mencapai 65,1% pada penderita di bawah usia 40 tahun 

dan sebesar 12,5% di atas 40 tahun. (Ekantini et.al, 2006). 

 Kekambuhan pterigium merupakan pertumbuhan kembali jaringan 

fibrovaskuler konjingtiva ke kornea pada bekas pembedahan. Pterigium dinyatakan 

kambuh apabila setelah dilakukan operasi pengangkatan ditemukan pertumbuhan 

kembali jaringan pterigium yang disertai pertumbuhan kembali neovaskularisasi yang 

menjalar ke arah kornea. Jangka waktu terjadinya kekambuhan pada berbagai studi 

disebutkan antara 1 – 2 bulan sesudah pengangkatan. (Monika, 2008; Wiyarso, 1996).  

Bila terjadi gangguan pengelihatan akibat terjadinya astigmatisme ireguler atau 

pterigium yang telah menutupi media pengelihatan dilakukan tindakan bedah berupa 

avulsi pterigium. Sedapat mungkin setelah avulsi pterigium, bagian konjungtiva bekas  

pterigium tersebut ditutupi dengan cangkok konjungtiva yang diambil dari konjungtiva 

bagian superior untuk menurunkan angka kekambuhan. Tujuan utama pengangkatan 

pterigium adalah memberikan hasil yang baik secara kosmetik, mengupayakan 

komplikasi seminimal mungkin, angka kekambuhan yang rendah. (Ilyas,2011).  

 Tantangan utama dari terapi pembedahan pterigium adalah kekambuhan,di 

buktikan dengan pertumbuhan fibrovaskular di limbus ke kornea. Banyak teknik bedah 

telah digunakan, meskipun tidak ada yang diterima secara universal karenatingkat 

kekambuhan yang bervariasi. Terlepas dari teknik yang digunakan, eksisipterigium 

adalah langkah pertama untuk perbaikan.  Banyak dokter mata lebih memilih untuk 



memisahkan ujung pterigium dari kornea yang mendasarinya. Keuntungan termasuk 

epithelisasi yang lebih cepat, jaringan parutyang minimal dan halus dari permukaan 

kornea (American Academy of Oplthalmology, 2005). 

 Salah satu teknik pembedahan yang sering digunakan adalah teknik konjungtival 

autograft. Prosedur ini melibatkan pengambilan autograft, biasanya dari konjungtiva 

bulbi superotemporal, dan dijahit di atas sklera yang telah dieksisi pterigium tersebut. 

Komplikasi jarang terjadi dan untuk hasil yang optimal ditekankan pentingnya 

pembedahan secara hati-hati jaringan Tenon's dari graft konjungtiva d, manipulasi 

minimal jaringan dan orientasi akurat dari graft tersebut. Lawrence W. Hirst, MBBS, 

dari Australia merekomendasikan menggunakan sayatan besar untuk eksisi pterigium 

dan telah dilaporkan angka kekambuhan sangat rendah dengan teknik ini. (Holland & 

Mannis, 2002).  

  Selain teknik konjungtival autograft, teknik pembedahan dengan mencangkok 

membran amnion juga sering digunakan. Mencangkok membran amnion telah 

digunakan untuk mencegah kekambuhan pterigium. Meskipun keuntungkan dari 

penggunaan membranamnion ini belum teridentifikasi, sebagian besar peneliti telah 

menyatakan bahwa membran amnion merupakan faktor penting untuk menghambat 

peradangan, fibrosis dan epithelialisai. (Donald, Sao-Bing&Jessica, 2005). Membran 

amnion biasanya ditempatkan di atas sklera, dengan membran basal menghadap ke atas 

dan stroma menghadap ke bawah. Beberapa studi terbaru telah menganjurkan 

penggunaan lem fibrin untuk membantu cangkok membran amnion menempel jaringan 

episcleral di bawahnya. Lem fibrin juga telah digunakan dalam autografts konjungtiva. 

(Holland & Mannis, 2002). 

 Pterigium didefinisikan sebagai suatu gangguan degeneratif permukaan mata dengan 

pertumbuhan fibrovaskular. Prevalensi pterigium meningkat dengan bertambahnya 



usia. Seiring dengan menuanya manusia maka akan dimulai juga tahap-tahap 

degeneratif seperti mulai menurunnya berbagai fungsi organ tubuh. Penuaan 

merupakan suatu proses multidimendional, yang tidak hanya terkait dengan faktor 

jasmani, tapi juga psikologis dan sosial (Febrianti, 2011). 

 Islam menjelaskan proses menua dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 54, 

bahwa fase-fase manusia dari suatu keadaan ke dalam keadaan yang lain. Fase awal dari 

keadaan lemah, lalu dijadikan keadaan kuat dan kembali kepada keadaan lemah. Setelah 

manusia dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan lemah, kecil dan tidak 

berkekuatan yang dimaksud ini adalah dalam keadaan lemah. Kemudian menjadi besar 

sedikit demi sedikit hingga menjadi anak, lalu menjadi remaja (masa pubertas), dan 

menjadi pemuda-pemudi yang dimaksud dengan keadaan kuat. Setelah itu, manusia 

menjadi dewasa lalu menua, terbatas dalam segala gerakan dan kekuatan. Hal inilah 

yang dikatakan kemudian menjadi lemah kembali (Azka, 2016). 

 Bagi umat Islam, dengan kondisi sehat setiap muslim dapat menunaikan 

kewajibannya, baik fungsinya sebagai pribadi, makhluk sosial, atau hamba Allah. Islam 

menetapkan tujuan kehadirannya untuk menjaga agama (Hifzh al-Dini), memelihara 

jiwa (Hifzh al-nafs), memelihara keturunan (Hifh al-Nasl), memelihara harta (Hifzh al-

Mal) dan memelihara akal (Hifzh al-Aql) (Zuhroni, 2010). 

 Memelihara jiwa diharuskan karena hal tersebut merupakan upaya 

penyembuhan dalam rangka mempertahankan eksistensi jiwanya. Menghindari 

kebiasaan-kebiasaan yang dapat memicu timbulnya pterigium kembali dalam rangka 

mengurangi angka kejadian pterigium dan menjaga kesehatan mata (Zahro, 2012). 

 Walaupun transplantasi organ atau jaringan itu sudah lama dikenal dan hingga 

dewasa ini terus berkembang dalam dunia kedokteran, namun tindakan ini masih harus 

dipertimbangkan dari segi non medik, yaitu dari segi agama. 



 Salah satu syarat penyumbangan organ tubuh manusia ialah organ yang 

disumbangkan bukan merupakan organ vital yang menentukan kelangsungan hidup 

pihak penyumbang karena akan mengakibatkan kematian pada pihak penyumbang, 

yang berarti dia telah membunuh dirinya sendiri (Zuhroni, 2008).  

 Islam memerintahkan agar setiap penyakit diobati. Membirkan penyakit 

bersarang didalam tubuh dapat berakibat fatal, yaitu kematian. Membiarkan diri 

terjerumus dalam kematian adalah perbuatan terlarang. Transplantasi merupakan 

salah satu pengobatan. Dalam kaidah metode pengambilan hukum disebutkan Al-haslu 

fil mu’amalati al-ibaahah illa ma dalla daliilun ‘ala nahyi. (pada prinsipnya, urusan 

muamalah (duniawi) itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya). 

Maksudnya, urusan duniawi silakan dilakukan selama tidak ada dalil baik Al Quran 

ataupun hadits yang melarangnya.  

 Mengenai bahan yang digunakan untuk melakukan transplantasi konjungtiva 

dalam hal ini dengan menggunakan membran amnion yang merupakan berasal dari 

plasenta manusia, menurut fatwa MUI No.2/MunasVI/MUI/2000, penggunaan bahan 

yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia, hukumnya adalah haram. 

Baik kosmetika luar maupun dalam tubuh. Keputusan fatwa MUI 

No.2/MunasVI/MUI/2000 ditetapkan hal – hal berikut : yang dimaksud dengan 

penggunaan obat – obatan adalah mengkonsumsinya sebagai pengobatan, dan bukan 

menggunakan obat pada bagian luar tubuh: penggunaan air seni adalah meminumnya 

sebagai obat; penggunaan kosmetika adalah memakai alat kosmetika pada bagian luar 

tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit, agar tetap menjadi baik dan indah. Al 

– Istihalah adalah perubahan suatu benda menjadi benda lain yang berbeda dalam 

semua sifat – sifatnya dan menimbulkan akibat hukum dari benda najis atau benda 

mutanajis menjadi benda suci dan dari benda yang diharamkan menjadi benda yang 



dibolehkan (mubah). Penggunaan obat – obatan yang mengandung atau berasal dari 

bagian organ tubuh manusia, hukumnya adalah haram. Kecuali dalam keadaan darurat 

dan diduga kuat dapat menyembuhkan menurut keterangan dokter ahli terpecaya. 

Penggunaan air seni manusia hukumnya adalah haram. Kecuali dalam keadaan daryrat 

dan diduga kuat dapat dapat menyembuhkan menurut keterangan dokter ahli 

terpecaya. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian 

organisme manusia, hukumnya adalah haram. 

 Berdasarkan uraian di atas penulis akan mengangkat masalah tersebut dalam 

penulisan skripsi dengan judul “Perbandingan Efektivitas Metode Transplantasi 

Autograft Konjungtiva dengan Transplantasi Membran Amnion Dalam Mencegah 

Kekambuhan Pterigium Primer Ditinjau dari Kedokteran dan Islam ”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan timbul dari uraian di atas, yaitu: 

1. Bagaimana teknik transplantasi autograft pada operasi pterigium? 

2. Bagaimana teknik transplantasi membran amnion pada operasi pterigium? 

3. Bagaimana perbandingan efektivitas teknik transplantasi autograft dan teknik 

transplantasi membran amnion terhadap kekambuhan pterigium ? 

4. Bagaimana pandangan Islam tentang Perbandingan efektivitas metode 

transplantasi autograft konjungtiva dengan transplantasi membran amnion 

dalam mencegah kekambuhan pterigium primer ? 

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 



Secara umum tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui efektivitas penggunaan 

teknik lem fibrin pasca operasi pterigium primer ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui informasi dan dapat menjelaskan tentang teknik transplantasi 

autograft pada operasi pterigium. 

2. Mengetahui informasi dan mampu menjelaskan tentang teknik transplantasi 

membran amnion pada operasi pterigium. 

3. Mengetahui dan mampu menjelaskan tentang perbandingan teknik transplantasi 

autograft dan teknik transplantasi membran amnion pada operasi pterigium 

terhadap kekambuhan pterigium. 

4. Mengetahui informasi dan mampu menjelaskan perbandingan teknik 

transplantasi autograft dan teknik transplantasi membran amnion pada operasi 

pterigium terhadap kekambuhan pterigium.menurut Islam. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Bagi Penulis 

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai dokter muslim Fakultas 

Kedokteran Universitas YARSI. 

2. Menambah wawasan pengetahuan mengenai perbandingan teknik transplantasi 

autograft dan teknik transplantasi membran amnion pada operasi pterigium 

terhadap kekambuhan pterigium. 

1.4.2 Bagi Universitas 

Diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan sumber acuan dalam 

melakukan suatu penelitian ataupun menyusun suatu makalah ilmiah. 

 



1.4.3 Bagi Masyarakat 

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan pengetahuan 

masyarakat mengenai perbandingan teknik transplantasi autograft dan sehingga dapat 

menurunkan angka kesakitan penyakit tersebut di masyarakat.teknik transplantasi membran 

amnion pada operasi pterigium terhadap kekambuhan pterigium. 


