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ABSTRAK 
 

OLLY CONGGA. Hubungan Presbiopia Terhadap Ketajaman Stereopsis 
Dekat Pada Kelainan Refraksi (dibimbing oleh Marliyanti Nurrahma Akib 
dan Yunita) 
 

Stereopsis merupakan tingkat tertinggi dari penglihatan tunggal 
binokular. Penelitian ini bertujuan mengetahui adanya hubungan prebiopia 
terhadap ketajaman stereopsis dekat pada kelompok tanpa kelainan 
refraksi dan dengan kelainan refraksi. 

Penelitian ini merupakan penelitian uji klinis termodifikasi yang 
dilakukan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat di Makassar selama dua 
bulan. Terdapat 65 orang usia 40 – 60 tahun yang memenuhi kriteria inklusi 
yang terdiri dari 23 orang laki-laki (35,4%) dan 42 orang perempuan 
(64,6%). Pengukuran tajam stereopsis dekat dilakukan terhadap tiga 
kelompok kategori, yaitu pada kelompok usia, kelompok emetropia, dan 
kelompok ametropia. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan tajam 
stereopsis dekat sebelum dan sesudah dilakukan koreksi subjektif 
kacamata bifokal (p<0,001). Demikian juga pada kelompok umur, terdapat 
penurunan ketajaman stereopsis dekat pada kelompok umur 56 – 60 tahun 
dibandingkan kelompok umur 40 – 45 tahun, (p = 0,037). Hasil analisis 
statistik menemukan perbandingan tajam stereopsis dekat antara penderita 
presbiopia emetrop terhadap penderita presbiopia ametrop dimana 
terdapat perbedaan perbaikan tajam stereopsis dekat pada penderita miop 
(p = 0,021) dan hipermetrop (p = 0,004), namun tidak bernilai signifikan 
pada penderita astigmat with-the-rule dan against-the-rule (p = 1,0 dan p = 
0,335, masing - masing). 

 
 
Kata kunci : presbiopia, ketajaman stereopsis dekat, kelainan refraksi 
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ABSTRACT 

 

OLLY CONGGA. The Relationship Between Presbyopia and Near 
Stereoacuity in Refractive Errors (Supervised by Marliyanti Nurrahma Akib 
dan Yunita) 
 

Stereopsis is the highest level of binocular vision. This study aims to 
determine the relationship between presbyopia and near stereoacuity on 
emmetropia and ammetropia groups. 

This is a modified clinical trial study conducted at Balai Kesehatan 
Mata Masyarakat in Makassar for two months. There are 65 people aged 
40-60 years who meet inclusion criteria consisting of 23 men (35.4%) and 
42 women (64.6%). Near stereoacuity measurements were performed on 
three categorical groups, namely in the age group, the emmetropic group, 
and the ametropic group. 

The results showed there was a significant difference of near 
stereoacuity before and after subjective correction of bifocal lenses (p < 
0.0001). Likewise in the age group, there was a decrease in near 
stereoacuity to the age group 56-60 years compared to the age group 40-
45 years, (p = 0.037). The results of statistical analysis found a comparison 
of near stereoacuity between patients in emmetropic group against 
ametropic group where there was a significant value of near stereoacuity 
improvement between subjects with myopia (p = 0.021) and subjects with 
hypermetropia (p = 0.004), but there was no significant value in astigmat 
with-the-rule and against-the-rule groups (p = 1.0 and p = 0.335, 
respectively) compared with emmetropic group. 

 
 
Keywords: presbyopia, near stereoacuity, refractive errors 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Proporsi penduduk usia produktif dalam suatu populasi di Indonesia 

saat ini terus bertambah. Hasil Badan Pusat Statistik Kependudukan tahun 

2010 menemukan jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa 

yang tersebar di 6 pulau utama. Dari jumlah penduduk tersebut, terbanyak 

pada usia produktif 15 - 64 tahun dengan jumlah 124.538.849 jiwa (Badan 

Pusat Statistik, 2010). Di Sulawesi Selatan sendiri, khususnya kota 

Makassar, jumlah penduduk pada tahun 2015 mencapai 1.449.401 jiwa, 

dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,41% per tahun. Jumlah 

penduduk berusia 40 – 59 tahun adalah sebesar 287.612 jiwa yang terdiri 

dari laki-laki 140.070 jiwa dan perempuan 147.542 jiwa (Badan Pusat 

Statistik Kota Makassar, 2016).  

Penurunan fungsi penglihatan pada usia lanjut sudah banyak 

diketahui dan mendapat perhatian khusus pada populasi tua. Penurunan 

fungsi penglihatan ini disebut dengan presbiopia. Fungsi penglihatan yang 

dimaksud dalam hal ini adalah menurunnya amplitudo akomodasi yang 

mendukung proses akomodasi mata pada penglihatan jarak dekat (Rubin 

et al., 1997; Haegerstrom-Portnoy et al., 1999). Kelompok usia presbiopia 

dimulai pada saat memasuki pertengahan usia produktif hingga lanjut usia. 
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Khan dan Usmanghani (2013) mengatakan bahwa kelompok usia 

presbiopia menyerang lebih dari 1 milyar penduduk di dunia. Sebanyak 517 

juta penduduk tidak memiliki koreksi penglihatan dekat yang adekuat, 

sedangkan 410 juta penduduk mengalami cacat penglihatan dekat yang 

signifikan karena presbiopia yang tidak pernah terkoreksi. 

Sebanyak 67% subjek presbiopia dan 94% subjek dengan cacat 

penglihatan jauh - dekat tidak memiliki akses yang sama untuk koreksi 

kacamata bifokal baik di negara maju maupun di negara berkembang. Bila 

angka kejadian cacat penglihatan dekat akibat kelainan refraksi dekat yang 

tidak terkoreksi (410 juta) ditambahkan pada jumlah kebutaan atau 

kerusakan penglihatan akibat kelainan refraksi jauh yang tidak terkoreksi 

(153 juta), maka jumlah penduduk yang tidak memperoleh manfaat dari 

koreksi kacamata diperkirakan berjumlah 563 juta jiwa. Jika tujuan akhir 

Vision 2020 adalah untuk menghilangkan kebutaan dan kerusakan 

penglihatan yang bisa diobati, dalam hal ini akibat kelainan refraksi yang 

tidak terkoreksi, maka dibutuhkan perencanaan yang meliputi sumber daya 

manusia, kacamata, dan sistem transportasi bagi setengah milyar jiwa 

yang membutuhkan (Khan dan Usmanghani, 2013).  

Neal et al. (2016) mengatakan gejala presbiopia mulai muncul 

setelah usia 40 tahun. Onset presbiopia dipengaruhi oleh fungsi 

penglihatan lainnya seperti sensitivitas kontras, sensitivitas silau (glare), 

stereopsis, dan lapangan pandangan yang juga berperan bahkan pada 

orang dengan penglihatan dekat yang normal (Rubin et al., 1997).  
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Stereopsis penting dalam kehidupan, khususnya untuk tugas-tugas 

yang membutuhkan keahlian manipulasi halus, koordinasi mata-tangan, 

dan diskriminasi spasial, seperti memasukkan benang ke dalam jarum, 

menentukan jarak antara mobil yang satu dengan mobil yang lain pada 

jalan raya yang padat untuk berpindah jalur, atlet olahraga yang 

membutuhkan ketajaman stereopsis yang baik seperti sepak bola, bisbol, 

dan bola basket, profesi pilot, tentara, polisi, dan banyak profesi lainnya. 

Meskipun demikian, stereopsis mempunyai keterbatasan, yaitu stereopsis 

tidak memberikan informasi kedalaman relatif jika jaraknya melewati 3000 

kaki (Ciuffreda et al., 2002). 

Sering kali, ketajaman stereopsis berkurang oleh beberapa faktor 

yang mengganggu kualitas bayangan retina pada satu atau kedua mata. 

Sebagai contoh, optical defocus bayangan di retina yang terjadi akibat 

kelainan refraksi yang tidak terkoreksi akan mengurangi derajat ketajaman 

stereopsis berdasarkan besar derajat defokus bayangan yang terjadi. Oleh 

karena itu, untuk mencapai binocular vision dan ketajaman stereopsis yang 

optimal maka diperlukan koreksi refraksi akurat pada setiap mata 

(Harwerth 2011).  

Hubungan antara kualitas bayangan dan tajam streopsis telah diteliti 

oleh beberapa penulis (Mather dan Smith 2000; Wilcox et al., 2000; 

Jimenez et al., 2008; Odell et al., 2009). Namun kesimpulan mereka tidak 

konsisten dan terdapat ketidaksesuaian antara variabel yang diteliti, mulai 

dari efek marginal buram pada streopsis hingga ketergantungan tajam 
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penglihatan terhadap stimulasi buram. Peneliti lain menemukan hubungan 

antara tajam penglihatan dan tajam stereopsis (Lam et al., 1996; Menon et 

al., 1997). Sejak tahun 1960, sejumlah penelitian sebelumnya telah 

mencari pengaruh presbiopia terhadap tajam stereopsis, namun tidak 

semua penelitian menarik kesimpulan yang sama bahwa tajam stereopsis 

menurun seiring usia (Zaroff et al., 2003). Sampai saat ini belum ada data 

yang tersedia di Indonesia mengenai hubungan antara presbiopia dan 

ketajaman stereopsis dekat. Hal ini menjadi latar belakang peneliti untuk 

mengangkat masalah tersebut untuk diteliti lebih lanjut. 

 
B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

dikemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana hubungan antara presbiopia tanpa kelainan refraksi 

terhadap ketajaman stereopsis dekat ? 

2. Bagaimana hubungan antara presbiopia yang disertai kelainan 

refraksi terhadap ketajaman stereopsis dekat ? 

3. Bagaimana hubungan antara jarak antara kedua pupil terhadap 

ketajaman stereopsis dekat ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 
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 Mengetahui perubahan ketajaman stereopsis dekat pada penderita 

presbiopia dengan dan tanpa kelainan refraksi. 

 

2. Tujuan Khusus 

1. Menilai ukuran ketajaman stereopsis dekat pada penderita 

presbiopia 

2. Menilai ukuran jarak antara kedua pupil pada penderita presbiopia 

3. Menilai hubungan antara ketajaman stereopsis dekat dan jarak 

antara kedua pupil pada penderita presbiopia 

4. Menilai ukuran ketajaman stereopsis dekat pada penderita 

presbiopia tanpa kelainan refraksi 

5. Menilai ukuran ketajaman stereopsis dekat pada penderita 

presbiopia dengan kelainan refraksi 

6. Menilai besar perubahan ketajaman stereopsis dekat sebelum dan 

setelah dilakukan koreksi kacamata bifokal pada kedua mata 

7. Menganalisis hubungan perbaikan ketajaman stereopsis dekat 

antara penderita presbiopia dengan emetropia terhadap penderita 

presbiopia dengan miopia, presbiopia dengan hipermetrop, dan 

presbiopia dengan astigmat terhadap ketajaman stereopsis dekat 

 

D. HIPOTESIS PENELITIAN 

1. Ketajaman stereopsis dekat menurun pada usia 40 tahun ke atas  
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2. Semakin besar jarak antara kedua pupil, semakin baik ketajaman 

stereopsis dekat 

3. Ketajaman stereopsis dekat lebih baik pada penderita presbiopia 

tanpa kelainan refraksi 

4. Ketajaman stereopsis dekat lebih rendah pada penderita presbiopia 

dengan kelainan refraksi 

5. Ketajaman stereopsis dekat lebih baik setelah dilakukan kacamata 

koreksi bifokal 

6. Ketajaman stereopsis dekat lebih baik pada penderita presbiopia 

dengan emetropia dibandingkan penderita presbiopia dengan 

hipermetrop, penderita presbiopia dengan astigmat, dan penderita 

presbiopia dengan miopia 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1.  Aspek Pengembangan Ilmu 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi ilmiah 

mengenai tajam stereopsis dekat terhadap kelainan refraksi pada 

penderita presbiopia. 

2. Dapat memberikan informasi kepada spesialis mata lainnya tentang 

pentingnya koreksi kelainan refraksi pada presbiopia.  
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3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ketajaman stereopsis 

dan kelainan refraksi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

2.  Aspek Aplikasi Klinis 

Relevansi klinis dari penelitian ini dikaitkan dengan pengukuran 

ketajaman stereopsis untuk penegakan diagnosis, dan manajemen follow-

up pada banyak kasus oftalmologi dan neurologi yang memiliki probabilitas 

tinggi terhadap kerusakan penglihatan binokular seperti strabismus dan 

ambliopia, katarak dan pseudofakia, penyakit neurologi dan psikiatri seperti 

multiple sklerosis, skizofrenia, serebral palsi, dan autisme. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Proses Akomodasi 

Ketika mata membutuhkan fokus pada suatu objek dekat, muskulus 

siliaris menerima sinyal untuk berkontraksi. Proses akomodasi melibatkan 

fungsi kerja okulomotoris dari sistem saraf kranial III yang disebut near 

triad: proses konvergensi, akomodasi, dan miosis pupil yang terjadi saat 

melihat pada jarak dekat. Zonula zinnii yang menghubungkan muskulus 

siliaris ke lensa menjadi kendur dan lensa menjadi lebih cembung dengan 

kekuatan penuh. Saat itu terlihat permukaan anterior lensa di bagian 

tengah lebih menonjol, sedangkan bagian perifer sedikit lebih menikung 

untuk mengurangi abrasi sferis.  

 
Gambar 1. Variasi diameter pupil berdasarkan intensitas cahaya (Idrees, 2015) 

Pupil berkontraksi selama akomodasi untuk meningkatkan 

kedalaman pandangan dan lebih lanjut mengurangi aberasi sferis. Serat 

otot radial berkontraksi dalam cahaya redup sedangkan serat otot srkular 
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berkontraksi dalam cahaya terang. Idrees (2015), Winn dkk (1994) 

mengatakan bahwa diameter pupil menurun seiring pertambahan usia. Hal 

ini sesuai dengan kesimpulan yang ditemukan oleh Birren (1955), 

Kadlecova dkk (1958), Seitz (1957), dan Lowenfeld (1979). Bersamaan 

dengan proses aging, jumlah dan kekuatan sel-sel otot yang bekerja dalam 

dilatasi pupil semakin berkurang disertai peningkatan ketebalan dan 

kekakuan serat kolagen. Dengan demikian akan memperlambat kerja 

dilatasi pupil ketika berubah dari cahaya terang ke cahaya redup (senile 

miosis). 

 
Gambar 2. Perubahan usia terhadap diameter pupil diukur berdasar respon individu 

terhadap cahaya terang dan redup (Meisami dkk, 2007) 

 

Senile miosis khususnya terlihat pada saat cahaya remang dan 

menurun bertahap seiring pertambahan usia, mulai dari ukuran diameter 

mean 8 mm pada usia dekade ketiga, 6 mm pada usia dekade ketujuh, dan 

5 mm pada dekade kesepuluh. Atrofi pada serat radier pada otot dilator 

pupil menyebabkan kerja dominan dari otot sfingter pupil pada usia tua 

sehingga terjadi konstriksi pupil persisten (Meisami dkk, 2007). Lowenfeld 
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1979, Kornzweig 1954, Kumnick 1956, Schafer dkk 1970, Pressman dkk 

1986, Korczyn dkk 1976 mengatakan bahwa atrofi relatif otot dilator 

terhadap otot sfingter pupil, rigiditas iris, penurunan tonus saraf simpatis, 

kurangnya inhibisi parasimpatis, dan kelelahan kronik juga terjadi pada 

senile miosis. 

Tabel 1. Rerata amplitudo akomomdasi untuk setiap perbedaan usia (Neal 
et al., 2016) 

 

 

Ukuran dan respon pupil manusia diatur oleh kerja antagonis otot 

sfingter dan dilator pupil yang dikontrol masing – masing oleh saraf simpatis 

dan parasimpatis. Beberapa faktor diketahui mempengaruhi ukuran pupil, 

seperti kadar iluminasi retina (Wyatt dan Musselman, 1981), status 

akomodasi (Fry 1945, Marg dan Morgan 1949), dan kondisi emosional 

(Hess 1972). 
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Respon akomodasi berasal dari peningkatan konveksitas lensa 

(terutama permukaan anterior). Hal ini diekspresikan melalui amplitudo 

akomodasi (dalam ukuran dioptri) atau range of accommodation, yaitu jarak 

antara pungtum remotum dan pungtum proksimum sejauh mata dapat 

mempertahankan fokus (titik dekat). Amplitudo akomodasi merupakan 

pengukuran titik terdekat yang bisa dicapai oleh mata saat fokus. Oleh 

karena itu penilaian ini diukur setelah dilakukan pemeriksaan refraksi (Neal 

et al., 2016, Evans 2007). 

Gejala presbiopia biasanya dimulai pada usia 40 tahun. Onset usia 

bergantung pada keadaan penyerta kelainan refraksi, kedalaman fokus 

(ukuran pupil), kegiatan sehari-hari pasien, dan variabel lainnya. Tabel 1 

menunjukkan penurunan amplitudo akomodasi seiring pertambahan usia. 

(Neal et al., 2016) 

Sayangnya, kemampuan mata untuk berakomodasi berkurang 

seiring pertambahan usia (presbiopia). Teori umum terbanyak yang 

menjelaskan hilangnya kemampuan akomodasi adalah penurunan secara 

kontinyu elastisitas lensa yang disebabkan oleh perubahan komposisi 

kimiawi. Fenomena ini disebut presbiop dan diterapi dengan kacamata 

baca (Neal et al., 2016; Katz et al., 2003; Miller 2005).  

Howard dan Rogers (1995) mengemukakan bahwa proses 

akomodasi dalam dioptri merupakan resiprokal jarak pandang dalam 

meter. Jadi dibutuhkan akomodasi sebesar 2 dioptri agar objek pada jarak 

0.5 meter dapat terlihat jelas. Proses konvergensi dalam akomodasi 
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menggunakan vergensi horizontal. Agar vergensi horizontal setara dengan 

akomodasi maka dispesifikasikan dalam meteran sudut. Satu meter sudut 

konvergensi merupakan konvergensi yang dibutuhkan dalam fiksasi 

binokular suatu objek pada jarak 1 meter bidang datar. Sudut vergensi 

dalam derajat berkorespondensi dengan sudut meter dalam M, dengan 

antara kedua pupil (a) dalam meter, maka diperoleh rumus sebagai berikut: 

2 tan-1 aM / 2 

Jadi, konvergensi dalam derajat berkorespondensi dengan 1 meter 

sudut dengan antara kedua pupil. Dalam praktik klinis konvergensi 

dispesifikasikan oleh pengukuran ketiga yang dikenal dengan prisma 

dioptric. Prisma dengan kekuatan 1 prisma dioptri menggantikan aksis 

visual 1 cm pada jarak 1 m. Sudut konvergensi dalam dioptri merupakan 

jarak interokular dalam sentimeter dibagi dengan jarak pandang dalam 

meter. Jadi, seseorang dengan jarak interokular atau antara kedua pupil 

6,5 cm akan menggunakan konvergensi sebesar 6.5 D ketika melakukan 

fiksasi objek pada garis tengah jarak 1 meter.  

 

B. Presbiopia 

 Pada tahun 2005, presbiopia diperkirakan menyerang 1.04 trilyun 

manusia di seluruh dunia, dengan 410 juta orang diklasifikasikan sebagai 

gangguan penglihatan akibat kurangnya koreksi dekat yang adekuat. Kata 

presbiopia berasal dari bahasa Yunani, presbys berarti “orang tua” dan 

sufiks neolatin -opia yang berarti penglihatan, atau dalam kamus medis 
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disebut sebagai “mata tua”. Presbiopia adalah kondisi dimana mata 

kehilangan kemampuan progresif untuk mengfokuskan objek dekat seiring 

pertambahan usia. Seperti uban atau keriput, presbiopia merupakan gejala 

yang terjadi akibat perjalanan alami proses penuaan. Hilangnya dukungan 

elastisitas lensa kristalina, kekuatan muskulus siliaris dihipotesiskan 

mendukung proses presbiopia. Pasien presbiopia sering menganggap 

bahwa penurunan tajam penglihatan dekat mewakili gangguan penglihatan 

yang akan mengganggu kualitas penglihatan. Sebenarnya, kehilangan 

daya akomodasi pada sistem visual dimulai sejak bayi, dan mulai disadari 

pada saat memasuki usia 40 tahun. Tanda pertama presbiopia adalah 

kelelahan mata, kesulitan melihat dalam cahaya buram, kesulitan 

mengokuskan objek berukuran kecil dan biasanya pertama kali disadari 

pada usia 40 tahun (Saladin 2005). 

 Jumlah kekuatan refraksi mata manusia ditentukan oleh hubungan 

antara kornea, lensa kristalina, dan panjang aksis bola mata. Penyebab 

utama presbiopia adalah hilangnya elastisitas lensa. Hal ini menjadi faktor 

yang berkontribusi pada ketidakmampuan lensa beradaptasi pada benda 

jarak dekat sehingga objek menjadi kabur. Kemampuan fokus pada objek 

dekat menurun sepanjang usia kehidupan, dari akomodasi sebesar 20 

dioptri (kemampuan untuk fokus sejauh 50 mm pada anak hingga 10 dioptri 

pada usia 25 tahun (100 mm), dan menurun tajam 0.5 hingga 1 dioptri pada 

usia 60 tahun (kemampuan untuk fokus dekat hanya sejauh 1 - 2 meter). 

Ekspektasi amplitudo akomodasi minimum dan maksimum akomodasi 
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dapat ditentukan menggunakan formula Hofstetter: Amplitudo yang 

diharapkan (D) = 19.5 - 0.3 x (usia dalam tahun), Amplitudo maksimum (D) 

= 25 - 0.4 x (usia dalam tahun), Amplitudo minimum (D) = 15 - 0.25 x (usia 

dalam tahun).  

 Pada usia 20 tahun, lensa kristalina masih lentur dan mudah 

berkontraksi dengan muskulus siliaris. Rerata amplitudo akomodasi pada 

usia ini adalah 11.0 ± 2.0 D. Pada usia 40 tahun, rerata amplitudo 

akomodasi menurun sebesar 6.0 ± 2.0 D, dan pada usia 2 tahun menjadi 

2.5 ± 1.5 D. seseorang yang tidak dapat mempertahankan akomodasi 

sebesar 3 dioptri sepanjang waktu dapat dikatakan mengalami gejala 

prebiopia (Khan dan Khan 2013). 

Selain tajam penglihatan, penurunan fungsi visual yang terjadi pada 

usia tua adalah sensitivitas kontras (Meisami dkk, 2007). Hal ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor: 

1. Perubahan refraksi berkas sinas yang dipantulkan oleh kornea dan 

lensa 

2. Penurunan akomodasi 

3. Kurangnya input cahaya yang diterima oleh retina akibat konstriksi pupil 

(senile miosis) 

4. Penurunan dalam densitas, jumlah, dan fungsi sel fotoreseptor, 

khususnya di fovea 

5. Perubahan aging pada struktur saraf pusat yang mengatur sistem visual. 
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Berkurangnya sensitivitas kontras pada usia tua terjadi karena 

beberapa faktor seperti mulai dari degradasi optik hingga hilangnya fungsi 

sel – sel neural di retina (Artal, 2008). Perlu diketahui bahwa dengan 

menghilangkan efek glare dan meningkatkan iluminasi retina dapat 

membantu meningkatkan tajam penglihatan secara khusus pada populasi 

usia tua (Meisami dkk, 2007). 

  

C. Miopia 

Miopia merupakan suatu kelainan refraksi dimana fokus bayangan 

yang masuk ke mata jatuh pada satu titik di depan retina, pada saat mata 

tidak berakomodasi. Miopia ditandai dengan kaburnya penglihatan jauh, 

atau lebih dikenal dengan sebutan ‘near-sightedness’. Penglihatan jauh 

yang kabur dapat diperbaiki dengan pemberian kacamata lensa negatif 

yang sesuai (lensa konkaf) atau prosedur modifikasi pada kornea dengan 

prinsif menurunkan kekuatan refraksi kornea (Goss 1997, Skuta 2008). 

 
Gambar 3. Miopia tanpa akomodasi. A. Sinar parallel yang datang dari jarak tidak 

terhingga difokuskan pada satu titik di anterior retina, menciptakan bayangan buram 
pada retina. B, sinar yang berasal dari satu titik di retina akan difokuskan pada titik ‘far 

point’ dari mata, di antara kornea dan titik jauh yang jaraknya tidak terhingga (< 6 meter) 
(American Academy of Ophthalmology, 2016;, Albert & Jacobiec, 2000). 
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D. Hipermetropia 

Hipermetropia atau yang juga dikenal dengan hiperopia atau ‘far-

sightedness’. Mata hipermetropia tidak memiliki kekuatan yang cukup bila 

dibandingkan aksis visual yang dimilikinya. Pada penderita hipermetropia, 

objek dari jarak tidak terhingga akan difokuskan pada satu titik di belakang 

retina; titik ‘far point’ berada di belakang retina. Efeknya bervariasi, 

tergantung dari besar kelainan hipermetropianya, usia penderita, status 

akomodatif dan sistem konvergensi, dan kebutuhan penderita dalam 

sistem visualnya. Penderita hipermetropia yang tidak terkoreksi dapat 

mengalami penglihatan kabur, astenopia, disfungsi akomodasi, disfungsi 

binocular, ambliopia, hingga strabismus (Moore B.D., dkk. 1997). 

 
Gambar 4. Hipermetropia tanpa akomodasi. A, Sinar parallel dari jarak tidak terhingga 

akan difokuskan pada satu titik di belakang retina, sehingga memberikan bayangan yang 
kabur pada retina. B, sinar yang berasal dari satu titik di retina akan berjalan divergen 
keluar dari mata, nampak berasal dari ‘far point’ di belakang mata (American Academy 

of Ophthalmology, 2016;, Albert & Jacobiec, 2000). 
 

Secara klinis, hipermetropia dibagi dalam tiga kategori: (Benjamin 

WJ, dkk., 2006) 

1) Hipermetropia simpel, oleh karena variasi normal biologis, bisa 

terjadi oleh karena kelainan pada aksial atau refraktif. 
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2) Hipermetropia patologis, disebabkan oleh adanya anatomi okular 

yang abnormal oleh karena malformasi, penyakit okular, atau 

trauma. 

3) Hipermetropia fungsional, oleh karena paralisis akomodasi. 

Hipermetropia juga dapat dikategorikan berdasarkan derajat 

kelainan refraksinya: (Moore B.D., dkk. 1997). 

1) Hipermetropia ringan, < +2.00 D 

2) Hipermetropia sedang, +2.25 - +5.00 D 

3) Hipermetropia berat, > +5.00 D 

Secara struktural, berhubungan dengan akomodasi dan fungsi 

penglihatan, hipermetropia diklasifikasikan menjadi: (Moore B.D., dkk. 

1997) 

1) Hipermetropia fakultatif, yaitu dapat dikompensasi dengan 

akomodasi 

2) Hipermetropia absolute, tidak dapat dikompensasi dengan 

akomodasi 

Klasifikasi hipermetropia juga dapat berdasarkan hasil yang 

didapatkan dengan dan tanpa sikloplegik: (Moore B.D., dkk. 1997) 

1) Hipermetropia manifest, pemeriksaan tanpa sikloplegik, hasilnya 

dapat berupa hipermetropia fakultatif maupun absolute 

2) Hipermetropia latent, dideteksi dengan menggunakan sikloplegik, 

dapat dihilangkan dengan akomodasi. 
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E. Astigmatisme 

Astigmatisme merupakan suatu keadaan dimana terdapat 

ketidakseragaman lengkung kornea atau lensa pada meridian yang 

berbeda, sehingga membuat bayangan tidak dapat difokuskan pada satu 

titik. Hal ini akan membuat distorsi pada penglihatan penderita. Astigmat 

bisa terjadi bersama dengan miopia dan hipermetropia. Mata yang 

astigmat dapat diklasifikasikan berdasarkan orientasi dan posisi relatif dari 

2 garis fokal yang terbentuk oleh karena adanya perbedaan kekuatan di 

meridiannya sebagai berikut: (American Academy of Ophthalmology, 2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Jenis – jenis kelainan astigmat: (a) Simple myopic astigmatism, (b) 
Compound myopic astigmatism, (c) Simple hyperopic astigmatism, (d) Compound 

hyperopic astigmatism, (e) Mixed astigmatism (American Academy of Ophthalmology, 
2009). 

  

a b 

c 

d e 



 

 

19 

1) Simple myopic astigmatism bila satu garis fokal berada di depan dan 

lainnya di retina. 

2) Compound myopic astigmatism bila kedua garis fokal berada di depan 

retina. 

3) Simple hyperopic astigmatism bila satu garis fokal berada di retina dan 

lainnya di belakang retina. 

4) Compound hyperopic astigmatism bila kedua garis fokal berada di 

belakang retina. 

5) Mixed astigmatism, bila satu garis fokal berada di depan, dan lainnya 

di belakang retina. 

Berdasaran garis principal meridiannya, astigmatisma dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut (American Academy of Ophthalmology, 

2016): 

1) Regular astigmatism, bila meridian prinsipal memiliki orientasi yang sama 

pada tiap titik yang melewati pupil, dan bila kekuatan astigmat sama pada 

tiap point. Regular astigmatism ini akan terbagi lagi menjadi: 

o With-the-rule (tipe yang paling sering ditemukan pada anak-anak), 

bila meridian vertikal lebih cembung (seperti bentuk bola rugby yang 

dibaringkan), dan koreksi lensa silindris yang diberikan mendekati 

atau pada aksis silinder minus 180o ± 30o atau aksis aksis silinder 

positif 90o ± 30o. 

o Against-the-rule (tipe yang paling sering pada orang dewasa), bila 

meridian horisontal lebih cembung (seperti bentuk bola rugby yang 
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ditegakkan), dan koreksi lensa silindris yang diberikan mendekati 

atau pada aksis silinder minus 90o ± 30o atau aksis silinder positif 

180o ± 30o. 

2) Irreguler astigmatism, bila ada perbedaan orientasi meridian prinsipal 

atau besar astigmat dari titik satu ke yang lainnya saat melewati pupil. 

 
F. Binocular Single Vision 

Secara harfiah, binocular vision berarti penglihatan dengan 2 mata, 

hal ini merupakan komponen istimewa dari penglihatan. Kedalaman 

persepsi pada kondisi binokular sangat berbeda dan jauh lebih kaya 

dibandingkan penglihatan dengan satu mata. Setiap organisme secara 

nyata mendapakan keuntungan dengan memiliki dua mata dibandingkan 

satu mata. Sebagai contoh, diperkirakan bahwa binocular vision 

merupakan komponen penting karena 75 – 80 persen neuron pada korteks 

visual primer mendapatkan input dari kedua mata.  

 
Gambar 6. (a) Luas penglihatan burung dan hewan yang menjadi mangsa atau diburu 

adalah besar (panoramik) pada kedua sisi mata dengan pandangan binokular yang 
sedikit. (b) Luas penglihatan burung atau hewan pemangsa memiliki pandangan 

binokular dengan stereopsis untuk ketajaman persepsi kedalaman (Sharma 2015). 
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Binocular vision merupakan pemberian alami kepada manusia yang 

memberikan predikat supremasi di kerajaan mamalia. Binatang predator 

seperti elang, burung hantu, singa, atau kucing memiliki kedua mata yang 

terletak di depan (frontally placed). Bandingkan dengan mangsa mereka 

seperti burung pipit, rusa, sapi, atau hewan lain memiliki mata yang terletak 

di bagian lateral satu sama lain (laterally placed). Mata yang terletak di 

kedua sisi yang berlainan akan memberi keuntungan lapangan pandang 

panoramik yang lebih besar namun sedikit persepsi kedalaman yang 

dihasilkan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan hewan tersebut untuk 

menjaga diri dari hewan pemburunya. Namun, mata yang terletak di depan 

memberikan presisi ketajaman persepsi kedalaman untuk menerkam 

mangsa. Manusia dan beberapa jenis kera memiliki binocular vision yang 

lebih baik (Sharma 2015).  

 
Gambar 7. Diagram di atas menunjukkan luas penglihatan binokular. Luas lapangan 

sentral 120o adalah penglihatan binokular yang memiliki stereopsis. Pada setiap ujung 
30o merupakan penglihatan temporal monokular. Bintik buta pada setiap mata biasanya 

tidak terlihat karena masuk dalam area binokular (Sharma 2015).  
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Binocular vision merepresentasikan suatu organisasi yang sangat 

terkoordinir dari proses sensoris dan motorik, dan jika salah satu komponen 

dari organisasi ini mengalami kegagalan, maka binocular vision dan 

stereopsis akan berkompromi sampai tingkatan tertentu (Steinman 2000, 

Harwerth 2011). 

 

1. Aspek Sensoris 

Objek di sekitar berlokalisasi dengan dua cara: satu bersifat relatif 

terhadap yang lainnya dan disebut lokalisasi relatif (relative localization) 

dan yang lainnya bersifat relatif terhadap diri kita dan disebut lokalisasi 

egosentris (egocentric localization). Lokalisasi egosentris digunakan ketika 

kita mengatakan: meja terletak di depan saya atau lampu berada di sebelah 

kanan saya dan seterusnya, ini merupakan referensi terhadap diri kita. 

 
Gambar 8. Spatial localization. (a) lokalisasi di sekitar kita bersifat egosetris (relatif 

terhadap diri sendiri) dan mengarah langsung, A atau di sebelah kanan A, C, atau di 
sebelah kiri A, B; (b) Lokalisasi mata relatif terhadap fovea (Sharma 2015). 

 
Lokalisasi langsung dari titik di fovea ini disebut dengan arah visual 

primer (primary visual direction). Dengan demikian, untuk membentuk 

suatu arah visual yang sama yang berasal dari kedua arah visual primer, 
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maka bayangan akan dibentuk secara imajiner di sentral melalui proses 

cyclopean eye (Sharma 2015, Steinman 2000, Bhola 2014).  

Semua titik di retina pada kedua mata, yang masing-masing memiliki 

lokalisasi relatif terhadap fovea, akan saling tumpang tindih pada mata 

yang satu. Ini yang disebut dengan titik korespondensi, karena setiap titik 

akan saling berkorespondensi atau saling mentransmisikan informasi 

antara kedua mata (gambar 17). Setiap titik akan berkorespondensi 

dengan titik korespondensinya sendiri. Jadi semua titik yang lain akan 

disebut titik disparity (Sharma 2015, Steinman 2000, Bhola 2014). 

Korespondensi retina yang normal terjadi bila objek memberikan 

bayangan pada masing-masing fovea yang bersesuaian pada kedua mata. 

Situasi ini akan memungkinkan terjadinya penyatuan bayangan menjadi 

persepsi binokuler tunggal. Jika area korespondensi retina pada kedua 

mata bekerja sama dengan baik, maka akan terjadi korespondensi retina 

yang normal. Namun, jika terjadi gangguan pada kerja sama tersebut maka 

akan terjadi anomalous retinal correspondence (Liesegang 2016). 

 
Gambar 9. Hubungan antara horopter (H), area panum (PA) pada normal retinal 

correspondence (a) dan anomalous retinal correspondence (b) FL FR adalah fovea di 
mata kiri dan mata kanan, PFR adalah pseudofovea. PH dan PPA merupakan 

pseudohoropter dan pseudo-area panum (Sharma 2015). 



 

 

24 

2. Binocular Disparity 

Arah visual dan titik korespondensi retina merupakan landasan yang 

akan membentuk persepsi kita mengenai jarak dan kedalaman. Titik 

korespondensi dapat diibaratkan sebagai titik nol, di mana bayangan yang 

jatuh pada titik ini akan digambarkan seolah-olah berasal dari objek dengan 

arah visual yang sama. Persepsi kedalaman akan timbul bila terjadi 

stimulasi pada titik lain yang bukan titik korespondensi retina. Bayangan 

yang ditimbulkan oleh objek tunggal yang tidak menstimulasi titik 

korespondensi retina kedua mata disebut disparate. Jika dilihat secara 

monokuler menggunakan kedua mata secara bergantian, bayangan 

tersebut akan terlihat berada pada arah visual yang berbeda. Perbedaan 

posisi terhadap titik korespondensi antara bayangan yang terbentuk pada 

kedua mata disebut binocular disparity. Binocular disparity akan 

memberikan persepsi yang lebih baik mengenai gambaran tiga dimensi 

atau stereopsis (Steinman 2000, Albert dan Jakobiec 1994). 

 
Gambar 10. Binocular disparity (Kolb dan Fernandez 2005) 
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Disparitas retina vertikal bersama dengan disparitas retina 

horisontal memberikan penilaian kortikal posisi mata (dari retina saja). 

Ukuran disparitas retina vertikal dapat disimpulkan hanya dari disparitas 

retina horisontal karena disparitas vertikal menyesuaikan daerah persepsi 

korteks pada titik korespondensi di atas atau di bawah sensor korteks 

horisontal.  

Howard dan Rogers (1995) juga menjelaskan bahwa jika 

pengukuran binocular disparity dimasukan dalam ukuran radians (µ), maka 

hasil yang diperoleh merupakan perhitungan antara jarak titik fiksasi objek 

di depan mata (D), jarak antara kedua pupil (a) dengan rumus sebagai 

berikut: 

µ =	
𝑎	d
𝐷& 	 

Untuk setiap ukuran jarak dalam konvergensi, disparity antara 

bayangan objek bersifat proporsional terhadap jarak interokular mata (jarak 

antara kedua pupil) dan jarak antara objek dan titik konvergensi. Jadi, 

kedalaman antara 2 objek yang dibutuhkan untuk menghasilkan disparity 

meningkat secara cepat seiring bertambahnya jarak ke objek dalam hal ini 

adalah penglihatan dekat. 

 

3. Aspek Motoris 

Aspek motoris penglihatan binokular terdiri dari adaptasi motoris 

berupa fusi, postur kepala (head posture), mekanisme bintik buta (blind 
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spot mechanism) (Sharma 2015). Fusi merupakan kemampuan kedua 

mata untuk mengendalikan kecenderungan mata menjadi juling. Selama 

fusi kuat, maka juling akan bersifat laten (heteroforia) dan tidak 

bermanifestasi (heterotropia). Fusi membutuhkan input binokular sehingga 

bila kita menutup mata maka fusi menjadi pecah. Usaha fusi ini, jika 

terbeban lebih dari kadar toleransinya maka akan memberikan gejala 

astenopia (Liesegang 2016, Sharma 2015). 

 
G. Stereopsis 

 Stereopsis merupakan suatu kemampuan dalam menggabungkan 

gambaran yang terbentuk pada masing-masing retina sehingga dihasilkan 

persepsi kedalaman obyek secara binokuler, misalnya berupa gambaran 

tiga dimensi. Stereopsis merupakan fungsi visual binokuler yang tertinggi 

yang mampu meningkatkan kualitas penglihatan (Prieto 2000, Bhola 2014, 

Liesegang 2011, Albert dan Jakobiec 1994). Persepsi kedalaman penting 

pada banyak pekerjaan, contoh, dalam bidang produksi (manufacturing), 

kontruksi (construction), dan industri kesehatan (Long dan Siu, 2005). 

 Stereopsis terjadi bila bayangan pada masing-masing mata jatuh 

pada titik non korespondensi retina yang saling berdekatan dan masih 

berada dalam area fusional panum. Bila terdapat dua objek yang berbeda, 

di mana salah satu berada lebih dekat dengan kita, akan timbul persepsi 

kedalaman yang berbeda dari kedua objek tersebut. Saat mata kita 
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terfiksasi pada objek yang lebih dekat, bayangannya akan jatuh pada titik 

korespondensi retina yang terletak pada horopter, sehingga objek tersebut 

akan dipersepsikan sebagai objek tunggal. Bayangan dari objek yang 

kedua akan jatuh pada titik non korespondensi retina, namun tetap berada 

dalam area fusional panum sehingga tetap dipersepsikan sebagai 

bayangan tunggal. Namun bayangan tunggal tersebut akan terlihat berada 

pada jarak yang berbeda dibandingkan bayangan yang pertama (Steinman 

2000). 

 Persepsi kedalaman dan stereopsis tidak dapat disamakan. 

Persepsi kedalaman merupakan persepsi subjektif dari jarak antara 

pengamat dan obyek. Sedangkan stereopsis adalah sensasi binokuler dari 

kedalaman yang relatif yang disebabkan oleh perbedaan gambaran pada 

masing-masing retina.  

Stidwill dan Fletcher (2011) mengatakan bahwa jarak terjauh suatu 

stereopsis dapat bekerja bergantung pada jarak antara kedua pupil subjek 

dan derajat ketajaman stereopsisnya. Jarak (d) dapat ditemukan 

menggunakan rumus: 

d = 	
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘	𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎	𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎	𝑝𝑢𝑝𝑖𝑙

𝑘𝑒𝑡𝑎𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛	𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑜𝑝𝑠𝑖𝑠	𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚	𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑠	 

Dengan nilai normal suatu ketajaman stereopsis yang baik dapat 

mencapai 10 sec of arc dan pada manusia dengan fungsi stereopsis yang 

normal, ketajaman stereopsis akan hilang pada jaran 1,2 km. 
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H. Hal - hal Yang Mempengaruhi Stereopsis 

Stereopsis merupakan persepsi kedalaman yang muncul terhadap 

disparity retina. Stereopsis normal dibutuhkan pada lapangan pekerjaan 

tertentu, seperti pilot dan tentara. Stereopsis didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk mendeteksi perbedaan kedalaman antara dua objek. 

Tajam stereopsis dapat diukur dengan formula berikut (Lam et al. 1996): 

Ketajaman	stereopsis = 	
180	x	DP	x	d	x	3600
π	x	(jarak	tes)& 	𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑	𝑜𝑓	𝑎𝑟𝑐 

Tajam stereopsis bergantung pada jarak antara kedua pupil (DP), 

jarak antara kedua objek (d), dan jarak objek dari mata. Persepsi 

kedalaman berbeda dari penglihatan stereoskopis karena persepsi 

kedalaman dapat dicapai dengan monocular cue sedangkan penglihatan 

stereoskopis merujuk pada persepsi kedalaman dari retinal disparity. 

Jarak antara kedua pupil (interpupillary distance) merupakan jarak 

antara kedua titik sentral pupil. Titik ini yang membentuk dua bayangan 

imajiner di retina yang kemudian membentuk persepsi kedalaman di otak. 

Pengukuran tajam stereopsis dekat dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

meliputi Titmus fly test, Randot stereo vision test, Frisby near stereotest, 

dan Howard dolman test. Pengukuran jarak antara kedua pupil yang tidak 

tepat dapat memberikan efek prismatik pada mata sehingga menggangu 

ketajaman stereopsis pada saat memakai kacamata ukur. 

Eom dkk (2013) mengatakan bahwa berdasarkan formula disparitas 

binokular, potensi ketajaman stereopsis dekat meningkat seiring 
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bertambahnya jarak antara kedua pupil. Hasil ini disebabkan karena 

bertambahnya jarak antara kedua pupil membuat area binocular disparity 

semakin besar. Namun, hasil penelitiannya tidak menemukan adanya 

perbedaan bermakna pada tajam stereposis jauh dan dekat pada 

kelompok jarak antara kedua pupil yang kecil dan jarak antara kedua pupil 

yang besar. 

 
Gambar 11. Formula untuk tajam stereopsis. dL perbedaan persepsi kedalaman, L jarak 

pandang, PD jarak antara kedua pupil (Frisby, 2007) 
 

 
Semakin jauh jarak kedua mata, maka sudut disparitas semakin 

besar sehingga potensi stereoskopis semakin besar. Sebagai tambahan, 

semakin dekat objek ke mata, semakin besar sudut disparitasnya, dengan 

demikian pandangan stereoskopis semakin baik (Kenneth dan Wright, 

2006). Berdasarkan formula ketajaman stereopsis oleh Frisby dkk (2007), 

jika peserta dapat mengidentifikasi gambar yang muncul pada jarak 6 

meter, maka ketajaman stereopsis adalah sebesar 5 arcsec. Lebih jauh lagi, 

ketika jarak antara kedua pupil antara 2 subjek berbeda sejauh 20 mm 

(misalnya 50 mm dan 70 mm), maka perbedaan tajam stereopsis yang 

terbentuk adalah sebesar 1,53 arcsec. 
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Dari perhitungan formula disparitas, ambang batas tajam stereopsis 

diperoleh diperoleh dengan menentukan jarak fiksasi objek dan jarak 

antara kedua pupil. Gockeln (1996) dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa varietasi jarak antara kedua pupil pada setiap individu harus 

dibedakan dengan perubahan jarak antara kedua pupil ketika terjadi 

perubahan konvergensi yang akan mengarah pada perubahan persepsi 

kedalaman. Cunha dan Correia (2015) menemukan adanya korelasi 

langsung yang kuat antara penambahan jarak antara kedua pupil dan 

konvergensi. Rerata jarak antara kedua pupil pada subjek presbiopia 

kelompok perempuan lebih kecil dibandingkan kelompok laki – laki. 

Tabel 2. Rentang jarak ukur masing-masing pemeriksaan tajam stereopsis    
(Lam et al. 1996) 

 

 

Rentang pemeriksaan tajam stereopsis diberikan pada tabel 2. Jika 

salah satu mata menerima bayangan buram, fusi akan sulit membentuk 
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bayangan tiga dimensi sehingga sensitivitas kedalaman akan berkurang. 

Jika kedua mata menerima bayangan kabur yang sama, kedua bayangan 

tersebut akan sama-sama berfusi membentuk bayangan tiga dimensi yang 

kabur, meskipun dengan persepsi kedalaman yang kabur juga. Faktor lain 

yang juga mempengaruhi tajam stereopsis selain kelainan refraksi adalah 

mata dominan, foria, dan akomodasi. Ukuran pupil dan akomodasi 

dikontrol oleh ruangan dan pencahayaan instrumen, dan jarak 

pemeriksaan. 

Pemeriksaan stereoskopis seperti Titmus dan Randot stereotest 

(RDS) sering digunakan untuk skrining atau praktik klinis (Fricke 1997). 

RDS pertama kali diperkenalkan oleh Julesz tahun 1960 dengan model 

tanpa kontur monokular. Dengan tidak adanya kontur, maka tidak ada 

bentuk persepsi yang terjadi sampai disparity retina horisontal mengambil 

alih. Proses ini disebut sebagai stereopsis global. Yang termasuk RDS 

adalah pemeriksaan stereopsis Lang dan Frisby. Stereopsis lokal 

mendefinisikan analisis proses disparity retina yang tidak memerlukan 

referensi tertentu di area retina. Proses ini cukup untuk menganalisis kontur 

stereogram. Random-dot dan kontur stereotest memiliki kemampuan 

mendeteks pasien dengan penglihatan kabur. Pemeriksaan RDS termasuk 

Random-Dot E, TNO, Frisby, dan Lang stereotest. Untuk pemeriksaan 

kontur stereogram yang paling banyak dipakai adalah Titmus stereotest. 
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I. Macam-Macam Stereotes 

1. Titmus Stereotes 

Terdiri dari Gambar lalat, lingkaran wirt, dan hewan-hewan. 

Disparitas dipresentasikan melalui teknik vektografik dan masing-masing 

bagian mengandung kontur visual monocular. Target lalat, mempunyai 

disparitas 3600 second of arc, tujuannya murni untuk skrining. Yang 

terlihat, sayap lalat seperti mengambang keluar dari tes plane. Target 

hewan menampilkan disparitas dalam jarak menengah (100, 200, dan 400 

second of arc). Tugas pasien untuk mengidentifikasi hewan mana yang 

terlihat mengambang di atas tes plane. Target lingkaran wirt untuk 

pengukuran ambang batas dekat, dimana tiap set memberikan level 

disparitas hingga ke 40 second of arc. Kekurangan terbesar pada target 

lingkaran wirt adalah pasien dapat melewati tes hanya dengan satu mata 

yang terbuka, mengindikasikan adanya monocular cue. Karena itu, pasien 

dengan ketajaman penglihatan yang baik pada salah satu mata dapat 

melewati tes lingkaran wirt hingga 140 second of arc. Adanya kontur visual 

monokular di dalam target bukan berarti dapat meniadakan adanya 

strabismus atau strabismus ambliopia pada pasien. (Fricke TR.1997) 

 

2. Frisby Stereotes 

Frisby stereotes dipilih menjadi metode yang cepat, sederhana, dan 

dapat diandalkan dalam menentukan ketajaman stereopsis. Pemeriksaan 
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ini merupakan pemeriksaan hybrid berbasis random-dot stereogram yang 

memberikan apresiasi kedalaman melalui proses binocular disparity. 

Pemeriksaan ini terdiri dari tiga plat persegi dengan berbagai ketebalan (6 

mm, 3mm, dan 1 mm). Pada setiap plat terdapat empat persegi dengan 

ukuran masing-masing 6 cm dengan segitiga biru di dalamnya. Pada 

daerah sentral di salah satu bangunan persegi terdapat lingkaran 

berukuran 3 cm yang tercetak terbalik sehingga memberi kesan ‘lubang’ 

atau ‘lingkaran yang tertarik keluar’ (Wright dan Wormald 1992, Fricke 

1997). Disparitas lingkaran tergantung dari tebalnya plate, jarak tes 

presentasi, dan antara kedua pupil pasien. Tugas pasien untuk 

mengidentifikasi lingkaran yang terlihat secara stereoskopik dalam plate 

persegi. Pembuat Frisby stereotes menyatakan monocular cue yang 

muncul hanya motion parallax, hal ini dengan mudah dikontrol dengan 

membatasi pergerakan relatif antara pasien dengan tes plate.  

 

3. Randot Stereotes 

Randot stereotes terdiri dari Skrining plate RDS, bersama-sama 

dengan bagian modifikasi hewan, dan lingkaran wirt untuk pengukuran 

ketajaman stereopsis (stereoacuity) dekat. Tes menggunakan metode 

vektografik untuk menimbulkan disparitas, jadi pasien membutuhkan 

kacamata filter polarisasi. Plate skrining RDS menampilkan disparitas 

dalam rentang 250 hingga 500 second of arc dan melibatkan pengenalan 

bentuk yang mudah. Bagian hewan melibatkan beberapa disparitas seperti 
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bagian dari titmus stereotes. Hanya perbedaannya adanya tambahan latar 

random-dot. Ambang Randot plate menampilkan 3 lingkaran yang terlihat 

monokular, salah satunya mempunyai disparitas ketika dilihat secara 

binokular melalui kacamata filter. Ada 10 set masing-masing berisi 3 

lingkaran yang menampilkan rentang disparitas dari 400 hingga 20 second 

of arc, dan tugas pasien adalah mengidentifikasi lingkaran mana pada tiap 

set yang mempunyai kedalaman stereoskopik. Desain latar random-dot 

dan modifikasi lingkaran menyamarkan perpindahan dari lingkaran yang 

mempunyai disparitas, sehingga pasien tidak bisa menggunakan 

monocular cue untuk lulus tes lingkaran Randot. (Fricke TR.1997). 

 

4. TNO Stereotes 

TNO tes menggunakan teknik anaglifik dan pola random-dot untuk 

menampilkan ketajaman stereopsis untuk tes skrining dengan disparitas 

besar (kira-kira 2000 second of arc) dan disparitas yang kecil (480 hingga 

15 second of arc). Plate skrining didesain khusus untuk memudahkan 

respon yang jelas dari anak-anak. Plate menampilkan beberapa tugas, 

melibatkan penentuan bentuk pada permukaan tes plate 2 dimensi. 

Skrining plate berisi bentuk monokular yang terlihat sehingga anak-anak 

yang tidak bisa mendeteksi disparitas tidak tahu kalau mereka gagal dalam 

tes. Plate kuantitatif tidak mengandung bentuk monocular yang terlihat dan 

memperlihatkan cakram dengan bagian yang hilang sebesar 60 derajat 

pada salah satu dari 4 kemungkinan posisi. Pasien ditugaskan untuk 
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menentukan bagian yang hilang dari cakram. Teknik anaglifik digunakan 

oleh TNO stereotes untuk menampilkan disparitas, mungkin dapat 

menimbulkan artefak di dalam tes. Diketahui bahwa gangguan warna pada 

mata dapat diinduksi oleh filter merah/hijau yang mempengaruhi hasil dari 

TNO stereotes menyebabkan tes yang menggunakan kacamata filter 

polarisasi seharusnya lebih akurat. (Fricke TR.1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 12. Macam – macam stereotes: (a) Titmus Stereotes, (b) Frisby Stereotes, (c) 
TNO stereotes, (d) Randot stereotes, (e) Lang Stereotes II (Fricke 1997). 

a b 

c 

d e 
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5. Lang Stereotes 

Lang stereotes hanya digunakan untuk skrining penglihatan, dimana 

pasien mengidentifikasi bentuk streoskopik yang mudah. Bintang sebagai 

bentuk monokular yang terlihat disertakan untuk skrining, sehingga anak-

anak yang tidak mempunyai stereopsis tidak menampilkan disparitas 

sehingga kacamata filter tidak dibutuhkan. Lang test tidak dapat digunakan 

untuk memeriksa ketajaman stereopsis. (Fricke TR.1997) 

 
J. Stereopsis Pada Kelainan Refraksi 

Hubungan antara kelainan refraksi dan ketajaman stereopsis secara 

klinis menarik karena bisa digunakan untuk mengevaluasi refraksi 

binokular. Kelainan refraksi yang seimbang pada tiap mata umumnya 

menyebabkan sedikit perubahan pada ketajaman stereopsis, di sisi lain 

kelainan refraksi yang tidak seimbang antara kedua mata biasanya 

menghasilkan penurunan ketajaman stereopsis yang cukup signifikan 

(Larson WL.1983). Penglihatan kabur merupakan sensasi subjektif yang 

dihasilkan dari berkurangnya gradien iluminasi retina ketika persepsi 

kedalaman tidak dicapai. Wensveen et al. (2001) menemukan bahwa 

defokus monokular sebesar 1.5 D memberi efek permanen terhadap 

sensitivitas disparity pada monyet muda, khususnya pada frekuensi higher 

spatial. Ini menunjukkan bahwa, anisometropia yang tidak terkoreksi dapat 

memberi perubahan permanen pada kemampuan seseorang untuk 

mendeteksi dan memproses disparity binokular untuk persepsi kedalaman.  
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Penglihatan kabur kedua mata atau penurunan tajam penglihatan 

akan mengurangi kemampuan seseorang untuk mendeteksi disparity dan 

memproses disparity horisontal. Ketika kemampuan mata gagal 

mendeteksi disparity maka fixation disparity akan meningkat untuk 

mempertahankan output kontrol vergensi yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan tingkat vergensi tertentu. Yang menarik adalah, 

penglihatan kabur pada satu mata cenderung tidak menyeimbangkan 

fixation disparity pada kebanyakan kasus misalignment yang sudah 

bermanifestasi sehingga terjadilah proses aktivas supresi (Fredenberg dan 

Harwerth 2001). Borish (1997) memberikan kriteria batasan status refraksi 

minimum tanpa koreksi yang dapat ditolerir untuk membentuk stereopsis 

dalam tabel 3. 

Tabel 3. Batas kelainan refraksi yang tidak terkoreksi yang ditolerir pada 
proses akomodasi dan vergensi disparity (Saladin 2005). 

 

 

Tajam stereopsis dicapai dalam sebuah kondisi statis dan 

dipengaruhi oleh fixation disparity dan akomodasi. Fixation disparity 

berbanding terbalik dengan stereopsis dimana semakin tinggi fixation 

disparity maka semakin rendah tajam stereopsis yang dicapai. Demikian 

halnya dengan akomodasi. Pada penglihatan dekat, gangguan akomodasi 
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yang masih bisa ditolerir adalah 0.50 ± 0.25 D (Saladin 2005). Rentang 

ketajaman stereopsis normal < 40 second of arc, equivocal 41-100 second 

of arc, Subnormal 101-400 second of arc, absen ( > 3000 second of arc 

dengan titmus stereotes dan > 2000 second of arc dengan TNO stereotes). 

(Lee JY.2013). Sejak diketahui bahwa fixation disparity dan tajam 

stereopsis saling berkaitan erat, banyak penulis melakukan penelitian sejak 

tahun 1960 untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Tabel 5 menyimpulkan 

hasil penelitian yang dipublikasikan sejak tahun 1960.  

Optical Defocus unilateral menghasilkan penurunan stereopsis yang 

lebih besar dibandingkan defokus bilateral simetris. Sebagai contoh, 

memperbaiki fokus pada satu mata, akan memberi efek paradox pada 

ketajaman stereopsis lebih berat dibandingkan defokus pada kedua mata. 

Dengan defokus unilateral, ketajaman stereopsis menurun seiring 

peningkatan besar defokus hingga stereopsis ditekan oleh perbedaan 

besar ketajaman refraksi interokular lebih dari 2 dioptri (Harwerth 2011). 

Akomodasi yang tidak tepat berdampak secara langsung terhadap 

stereopsis melalui efek kabur disparity dan secara tidak langsung melalui 

hubungan antara akomodasi dan vergensi. Kabur merupakan sensasi 

subjektif yang dihasilkan dari penurunan gradien iluminasi retina ketika 

persepsi kedalaman tidak tercapai. Fixation disparity didefinisikan sebagai 

ketidaksesuaian kedua mata sehingga mencegah bayangan dari kedua titik 

fiksasi jatuh tepat di titik korespondensi retina namun masih berada di 

wilayah panum. 
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Secara umum, stereopsis berkembang seiring pertambahan usia 

hingga usia pertengahan, bertahan stabil selama beberapa dekade 

kemudian menurun. Jani (1966) melaporkan bahwa kemampuan 

stereoskopis meningkat selama usia remaja, bertahan stabil hingga usia 

40 tahun, kemudian menurun secara perlahan. Osipov (1966) menemukan 

bahwa ambang stereoskopis pada anak usia 4 hingga 6 tahun rata-rata 80 

sec of arc, usia remaja 16 hingga 20 tahun rata-rata 60 sec of arc, dewasa 

muda dari usia 21 hingga 40 tahun menunjukkan rata-rata 45 sec of arc, 

kemudian ambang stereoskopis meningkat kembali, mencapai 60 sec of 

arc pada usia 60 tahun. Peningkatan kemampuan stereoskopis pada 

tahun-tahun pertama kehidupan muncul sebagai bentuk pembelajaran 

dalam menginterpretasian sensasi persepsi kedalaman yang muncul. 

Dapat juga muncul dari stablisasi akomodasi dan interaksi vergensi 

disparity yang muncul dari usia sekolah hingga pertengan usia 20-an. 

 

K. Stereopsis pada presbiopia 

Manusia memiliki kemampuan hebat untuk mengendalikan 

perbedaan penglihatan yang dihasilkan kedua mata (binocular disparity) 

dan menggunakan perbedaan tersebut untuk membentuk persepsi 

kedalaman dan bentuk tiga dimensi. Proses ini yang disebut dengan 

stereopsis (Howard dan Rogers 1995, Julesz 1971, Tyler 1991, 

Wheatsotne 1838).  



 

 

40 

 

Ta
be

l 4
. P

en
el

iti
an

 te
nt

an
g 

pe
nu

aa
n 

da
n 

ta
ja

m
 s

te
re

op
si

s 
(Z

ar
of

f e
t a

l. 
20

03
). 



 

 

41 

Sejumlah besar penelitian mengenai proses penuaan dan 

stereopsis telah bertumpu pada ketajaman stereopsis untuk menentukan 

perbedaan persepsi kedalaman terkecil yang dapat dideteksi oleh 

binocular disparity. Pada saat ini tidak ada jawaban jelas apakah 

peningkatan usia memiliki efek negatif yang besar terhadap ketajaman 

stereopsis atau apakah usia hanya memiliki efek minor atau tidak ada sama 

sekali terhadap ketajaman stereopsis. 

Norman dkk (2008) pada penelitian sebelumnya mengevaluasi 

dampak dari bertambahnya usia pada persepsi stereoskopis dari surface 

slant dan surface shape menemukan bahwa usia tidak mempengaruhi 

bagaimana observer meilhat kemiringan permukaan yang didefinisikan 

hanya dengan perbedaan binokular. Sebaliknya, Norman dkk (2000) dan 

Norman dkk (2006) menunjukkan bahwa penuaan menyebabkan 

penurunan signifikan pada kemampuan untuk besarnya kedalaman dari 

depan-belakang dan bentuk 3-D permukaan stereoskopik. 

Sistem stereoskopik tidak kebal terhadap efek peningkatan usia. 

Hasil penelitian Norman dkk (2000) menunjukkan bahwa pada jumlah 

disparitas binokular tertentu, subjek berusia lebih tua kurang merasakan 

kedalaman dibandingan dengan subjek usia lebih muda; Norman juga 

menunjukkan bahwa subjek berusia lebih tua lebih kurang sensitif terhadap 

kurvatura dari permukaan stereoskopik. Perbedaan kuantitatif terjadi 

antara subjek usia lebih muda dan subjek usia lebih tua ketika 

mendiskriminasi bentuk stereoskopik (Norman dkk, 2006). Ini menunjukkan 
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dengan jelas bahwa perubahan neural dan neurofisiologi berkaitan dengan 

penuaan (Leventhal dkk, 2003; Raz dkk, 2005; Resnick dkk, 2003; 

Schmolesky dkk, 2000; Smith dkk, 2007; Yu dkk, 2006) yang menyebabkan 

defisit pada beberapa aspek fungsi stereoskopik sementara aspek lainnya 

terpelihara dengan baik. Kami percaya bahwa penelitian selanjutnya 

diperlukan untuk menentukan apakah perbedaan usia terkait dengan 

stereopsis memiliki konsekuensi negatif bagi perilaku visual sehari-hari. 
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KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

    Variabel Bebas 

 

    Variabel Antara 

 

    Variabel tergantung 

 

 

 

Usia Presbiopia 

Kelainan Refraksi 
- Miopia 
- Hipermetropia 
- Astigmat 

Jarak Antara 
Kedua Pupil 

Tajam  
Stereopsis 

Dekat 

• Optical Defocus 

• Binocular Disparity 

• Gangguan 
Sensitivitas Kontras 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. BENTUK PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan metode 

modified clinical trial untuk mengetahui tingkat ketajaman stereopsis dekat 

pada usia 40 - 60 tahun dengan dan tanpa kelainan refraksi. 

 

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di lingkungan Balai Kesehatan Mata 

Masyarakat di Makassar yang berlangsung selama 3 bulan atau hingga 

sampel mencukupi. 

 

C. POPULASI DAN SAMPEL 

a. Populasi penelitian adalah subjek usia 40 - 60 tahun di Makassar. 

Populasi subjek adalah usia produktif 40 - 60 tahun di Makassar 

sesuai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Makassar 

adalah 287.612 jiwa. 

b. Sampel yang dimasukkan dalam penelitian adalah semua subyek 

usia 40 - 60 tahun yang memenuhi kriteria inklusi. Sampel penelitian 
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diperoleh dengan metode sampel minimum pada Tabel Wilcoxon 

Sign-Ranked Test. 

 

D. PERKIRAAN BESAR SAMPEL 

n = 15	x	jumlah	kelompok 

Berdasarkan Tabel Nilai kritis T pada Uji Tanda-peringkat 

Berpasangan Wilcoxon, dengan menggunakan a = 0.05 pada two-tailed 

test, dan memakai nilai sampel menengah pada 4 kelompok, maka 

diperoleh jumlah sampel sebesar 60 subjek. 

 

E. KRITERIA SAMPEL 

Terdiri dari 2 jenis: 

1. Kriteria inklusi:  

a. Usia 40 - 60 tahun. 

b. Bersedia ikut serta dalam penelitian. 

c. Sudah menggunakan kacamata koreksi minimal 3 bulan bagi 

penderita presbiop ametrop. 

d. Pengukuran kacamata koreksi mencapai best corrected visual 

acuity 0.0 logMAR. 

e. Bila pasien mengalami katarak ringan (LOCS 1 atau LOCS 2), dan 

dengan koreksi mencapai best corrected visual acuity 0.0 logMAR. 
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2. Kriteria eksklusi:  

a. Subjek dengan kekeruhan media refrakta yang tidak mencapai best 

corrected visual acuity 0.0 logMAR. 

b. Subjek dengan riwayat operasi intraokular pada satu atau dua mata  

c. Subjek dengan salah satu mata mengalami kecacatan permanen 

fungsi penglihatan (single eye) 

d. Subjek dengan strabismus 

e. Subjek dengan penyakit mata lain 

f. Subjek yang tidak kooperatif dalam pemeriksaan 

 

F. IJIN PENELITIAN DAN KELAIKAN ETIK 

Dalam penelitian ini, seluruh tindakan dilakukan atas persetujuan 

subjek melalui lembar informed consent setelah subjek menerima 

penjelasan atas tindakan yang akan dilakukan, serta setelah penelitian 

dinyatakan memenuhi persyaratan etik untuk dilaksanakan dari komisi etik 

penelitian kesehatan pada manusia Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin. 

 

G. IDENTIFIKASI VARIABEL 

1. Variabel bebas:  

a. Usia presbiopia 

b. Kelainan refraksi: miop, hipermetrop, astigmat 
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c. Jarak antara kedua pupil 

2. Variabel antara: 

a. Optical defocus 

b. Binocular disparity 

c. Gangguan sensitivitas kontras 

3. Variabel tergantung: ketajaman stereopsis dekat 

 

H. DEFINISI OPERASIONAL DAN KRITERIA OBJEKTIF 

1. Usia adalah usia subjek pada saat dilakukan penelitian yang dilihat dari 

data rekam medis, yang dinyatakan dalam tahun. 

2. Kelainan refraksi adalah kelainan tajam penglihatan yang diperoleh 

dari hasil pengukuran lensa menggunakan lensometer dari kacamata 

penderita presbiop ametrop dan dari pengukuran tajam penglihatan 

jauh dan dekat pada penderita presbiop ametrop dinyatakan dalam 

satuan dioptri. 

3. Miopia adalah suatu kelainan refraksi dimana fokus bayangan yang 

masuk ke mata jatuh pada satu titik di depan retina, pada saat mata 

tidak berakomodasi. 

Kriteria objektif miopia: 

o Miopia ringan, < (-3.00) D 

o Miopia sedang, -3.00 – (-6.00) D 

o Miopia berat, > (-6.00) D 
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4. Hipermetropia adalah suatu kelainan refraksi dimana fokus bayangan 

yang masuk ke mata jatuh pada satu titik di belakang retina, pada saat 

mata tidak berakomodasi. Kriteria objektif hipermetropia: 

a. Hipermetropia ringan, < +2.00 D 

b. Hipermetropia sedang, +2.25 - +5.00 D 

c. Hipermetropia berat, > +5.00 D 

5. Astigmat adalah suatu keadaan dimana terdapat ketidakseragaman 

lengkung kornea atau lensa pada meridian yang berbeda, sehingga 

membuat bayangan tidak dapat difokuskan pada satu titik. Hal ini akan 

membuat distorsi pada penglihatan penderita. Kriteria Objektif astigmat: 

1) Regular astigmatism, bila meridian prinsipal memiliki orientasi yang 

sama pada tiap titik yang melewati pupil, dan bila kekuatan astigmat 

sama pada tiap point. Regular astigmatism ini akan terbagi lagi 

menjadi: 

a. With-the-rule, bila meridian vertikal lebih cembung (seperti bentuk 

bola rugby yang dibaringkan), dan koreksi lensa silindris yang 

diberikan mendekati atau pada aksis silinder minus 180o ± 30o 

atau aksis silinder positif 90o ± 30o 

b. Against-the-rule, bila meridian horisontal lebih cembung (seperti 

bentuk bola rugby yang ditegakkan), dan koreksi lensa silindris 

yang diberikan mendekati atau pada aksis silinder minus 90o ± 30o 

atau aksis silinder positif 180o ± 30o. 
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2) Irreguler astigmatism, bila ada perbedaan orientasi meridian 

prinsipal atau besar astigmat dari titik satu ke yang lainnya saat 

melewati pupil.  

6. Visus adalah ketajaman penglihatan yang diperiksa menggunakan 

ETDRS chart dalam jarak 4 meter dengan satuan logMAR. 

7. Best corected visual acuity (BCVA) adalah hasil pemeriksaan visus 

yang didapatkan setelah subyek diberikan koreksi subjektif dalam 

satuan logMAR dengan nilai terukur 0.0 logMAR. 

8. Presbiopia adalah kelainan akomodasi akibat berkurangnya elastisitas 

fungsi muskulus siliaris, zonula zinni, dan lensa oleh karena faktor usia 

yang didapatkan dari hasil pemeriksaan tajam penglihatan dekat 

dengan menggunakan American Standard chart. 

9. Kacamata koreksi adalah kacamata bifokal atau progresif yang sudah 

digunakan oleh penderita minimal 3 bulan. 

10. Ketajaman stereopsis adalah perbedaan persepsi kedalaman terkecil 

yang bisa dilihat oleh kedua mata manusia (binokular), diukur 

menggunakan Frisby - near stereotes yang diproduksi oleh Clement 

Clarke International Ltd., London dengan satuan second of arc pada 

jarak 30, 50, dan 80 cm. 

Kriteria Objektif: 

Normal: ≤ 50 second of arc 

Moderat: > 50 - ≤ 200 second of arc,  

Berat : > 200 second of arc  
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I. SARANA PENELITIAN 

Alat: 

1. Lampu senter 

2. Slit lamp 

3. ETDRS Chart 

4. Frisby - near stereotes, Clement Clarke International Ltd., London 

5. American Standard Chart 

6. Trial frame dan trial lens 

7. Auto-Refrakto-Keratometri, Takagi Seiko Co., Ltd, Japan 

8. Lensometer, Inami & Co., Ltd, Japan 

9. Fixation target 

10. Occluder 

11. Penggaris dalam satuan milimeter 

 

J. PROSEDUR PENELITIAN 

1. Setiap subjek yang terpilih dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

2. Peneliti memberikan penjelasan kepada subjek yang bersedia 

mengikuti penelitian diminta untuk menandatangani surat informed 

consent untuk mengikuti penelitian. Jika subjek menolak untuk 

mengikuti penelitian maka akan dieksklusi.  

3. Mencatat identitas lengkap dan anamnesis dari setiap subjek yang 

dimasukkan dalam penelitian. 
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4. Dilakukan pemeriksaan segmen anterior dan kedudukan bola mata 

dengan menggunakan lampu senter dan slitlamp.  

5. Apabila pada pemeriksaan ini didapatkan adanya kekeruhan media 

refrakta yang tidak mencapai BCVA 0.0 logMAR, strabismus, dan 

infeksi maka subyek tersebut dieksklusi. Namun bila ditemukan katarak 

senil dengan LOCS 1 atau 2 dan mencapai BCVA 0.0 logMAR, maka 

akan dimasukkan dalam kriteria inklusi.  

6. Dilakukan pemeriksaan visus awal dengan menggunakan ETDRS 

chart tanpa kacamata pada jarak 4 m kemudian dengan kacamata 

habituasi subjek pada jarak 4 m. 

7. Dilakukan pemeriksaan tajam stereopsis dekat menggunakan Frisby - 

near stereotes dengan kacamata habituasi subjek pada jarak 30, 50, 

dan 80 cm. Sebelumnya dilakukan orientasi alat pemeriksaan dengan 

menyamakan persepsi antara pemeriksa dan subjek. 

8. Dilakukan pemeriksaan ukuran kacamata pasien dengan 

menggunakan lensometer. 

9. Dilakukan pengukuran jarak antara kedua pupil untuk menentukan titik 

fokus binocular disparity subjek dengan menggunakan penggaris. 

10. Dilakukan pemeriksaan auto – refraktometer untuk menilai kelainan 

refraksi pada subjek dengan visus awal tidak mencapai 0.0 logMAR. 

11. Bila kacamata yang telah digunakan lebih dari 6 bulan atau belum 

genap 6 bulan namun visus dengan kacamata tidak mencapai 0.0 

logMAR, maka dilakukan koreksi visus jauh dengan pemeriksaan 
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subjektif dan visus dekat dengan menggunakan American Standard 

chart. 

12. Dilakukan pemeriksaan tajam stereopsis setelah koreksi kacamata 

menggunakan Frisby - near stereotes pada jarak 30, 50, dan 80 cm. 

13. Dilakukan pencatatan hasil pemeriksaan dalam bentuk pelaporan yang 

lengkap. 
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K. ALUR PENELITIAN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Informed consent dan anamnesis terhadap subyek atau keluarga 

Koreksi visus 
dilakukan bila 

pemakaian 
kacamata > 6 
bulan atau < 6 

bulan atau 
katarak senil 

ringan LOCS 1 
atau 2 dgn visus 

< 0.0 logMAR  

Analisis data 

Pelaporan 

Catat hasil yang diperoleh (data) 

Pasien presbiopia dengan atau tanpa kelainan refraksi 
 

Eksklusi 
bila 

menolak 
ikut serta 

dalam 
penelitian Pemeriksaan segmen anterior bola mata dan 

kesejajaran bola mata dengan menggunakan 
lampu senter, occluder, dan slitlamp 

Eksklusi bila 
terdapat 

kekeruhan 
media refrakta 
dengan BCVA 
< 0.0 logMAR, 

riwayat 
operasi 

intraokular, 
strabismus, 
dan infeksi 

Pemeriksaan ketajaman stereopsis dekat menggunakan 
Frisby - near stereotes tanpa kacamata habituasi subjek 

pada jarak 30 cm, 50 cm, dan 80 cm. 

Mengukur jarak antara kedua pupil dan kekuatan lensa 
kacamata subjek dengan lensometer 

Pemeriksaan ketajaman stereopsis menggunakan Frisby - near stereotes 
dengan kacamata koreksi bifokal pada jarak 30 cm, 50 cm, dan 80 cm. 

Mengukur besar kelainan refraksi subjek pada mata 
kanan dan mata kiri menggunakan auto-refratometer 
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L. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

   Semua data yang diperoleh dicatat dalam formulir data penelitian, 

kemudian dikelompokkan berdasarkan tujuan dan jenis data. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan Statistical Package for Social Science 

(SPSS) versi 22. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dan 

analitik (uji statistik). Untuk uji statistik, digunakan uji komparasi t – test dan 

uji korelasi Pearson. Hasil uji dinyatakan signifikan jika nilai p < 0,05. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

Telah dilakukan penelitian eksperimental dengan metode modified 

clinical trial untuk menilai hubungan presbiopia terhadap ketajaman 

stereopsis dekat pada kelainan refraksi dengan rentang usia 40 - 60 tahun 

di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar selama periode Desember 

2017 sampai Januari 2018. Dari total 175 subjek berusia 40 – 60 tahun 

yang datang berobat di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar 

selama periode Desember 2017 sampai Januari 2018, ditemukan subjek 

dengan kekeruhan media refrakta sebanyak 108 orang, subjek dengan 

kelainan strabismik sebanyak 2 orang yang kemudian dieksklusi, dan 65 

subjek yang memenuhi kriteria inklusi. 

Tabel 5. Karakteristik Subjek Penelitian 
 

Variabel n % 
Jenis Kelamin   

Laki – laki 23 35,4 
Perempuan 42 64,6 

Usia   
40 – 45 tahun 22 33,8 
46 – 50 tahun 7 10,8 
51 – 55 tahun 16 24,6 
56 – 60 tahun 20 30,8 

Jarak Antara kedua Pupil   
50 – 55 mm 3 4,6 
56 – 60 mm 33 50,8 
61 – 65 mm 27 41,5 
66 – 70 mm 2 3,1 
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Pada tabel 5 memuat karakteristik subjek penelitian dengan variabel 

jenis kelamin, usia, kelainan refraksi, dan jarak antara kedua pupil. Dari 

sebaran distribusi karakteristik ditemukan jenis kelamin perempuan lebih 

banyak dengan jumlah 42 orang (64,6%). Dari variabel usia ditemukan 

kelompok usia terbanyak berada di usia 40 – 45 tahun (n = 22, 33,8%) dan 

paling sedikit di usia 46 – 50 tahun (n = 7, 10,8%). Pada status kelainan 

refraksi, jumlah penderita astigmat memiliki subjek terbanyak sebesar 29 

orang (44,6%) dan penderita miopia dengan jumlah paling sedikit sebanyak 

5 orang. Jarak antara kedua pupil yang terbanyak berada pada kelompok 

56 – 60 cm (50,8%). 

 
Tabel 6. Sebaran Stereopsis Sebelum Kacamata Koreksi Bifokal 

 
Stereopsis Sebelum Kacamata Koreksi n % 

 Normal 42 64,6 
Moderat 11 16,9 
Berat 12 18,5 
Total 65 100,0 

 

Tabel 7. Sebaran Stereopsis Sesudah Kacamata Koreksi Bifokal 
 

Stereopsis Sesudah Kacamata Koreksi n % 
 Normal 56 86,1 

Moderat 5 7,7 
Berat 4 6,2 
Total 65 100,0 

 
Tabel 6 menggambarkan sebaran ketajaman stereopsis dekat 

sebelum dilakukan koreksi kacamata menggunakan kacamata subjek, 
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yaitu stereopsis normal sebanyak 42 orang (64,6%), stereopsis moderat 

sebanyak 11 orang (16,9%), dan stereopsis berat sebanyak 12 orang 

(18,5%). 

 Pada tabel 7 menggambarkan sebaran stereopsis sesudah 

pemakaian kacamata koreksi, yaitu stereopsis normal sebanyak 56 orang 

(86,1%), moderat 5 orang (7,7%), dan berat sebanyak 5 orang (6,2%). 

 
Tabel 8. Perbandingan Tajam Stereopsis Dekat Pada Kelompok Usia 40 – 

60 tahun 
 

40 – 45 tahun 46 – 50 tahun 51 – 55 tahun 56 – 60 tahun 

22,95 ± 13,85a 60,0 ± 105,8b 76,56 ± 193,7c 113,8 ± 235,8d 

*t-test;   
a vs b, p = 0,108 
a vs c, p = 0,202 
a vs d, p = 0,037 
b vs c, p = 0,835 
b vs d, p = 0,411 
c vs d, p = 0,368 
 

  Tabel 8 menggambarkan perbandingan tajam stereopsis dekat 

pada kelompok usia 40 – 45 tahun, 46 – 50 tahun, 51 – 55 tahun, dan 56 – 

60 tahun. Dari hasil analisis menggunakan independent – samples t test 

ditemukan adanya perbedaan bermakna perbaikan ketajaman stereopsis 

dekat antara kelompok usia 40 – 45 tahun terhadap kelompok usia 56 – 60 

tahun (p = 0,037), sedangkan pada kelompok usia lain tidak ditemukan 

perbedaan yang bermakna ketika dianalisa pada masing – masing 

kelompok (p > 0,05). 
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Gambar 13. Grafik analisa statistik kelompok umur terhadap tajam stereopsis pada jarak 

80 cm. th = tahun. 

 
Gambar 13 menunjukkan grafik tajam stereopsis dekat berdasarkan 

kelompok usia. Tajam stereopsis dekat pada kelompok usia 40 – 45 tahun, 

46 – 50 tahun, dan 51 – 55 tahun lebih baik dibandingkan kelompok usia 

56 – 60 tahun. Perbaikan tajam stereopsis dekat ditemukan paling baik 

pada kelompok umur 40 – 45 tahun. 

 
Tabel 9. Hubungan jarak antara kedua pupil dekat terhadap tajam 

stereopsis dekat 
 

 
 Tajam Stereopsis 

Dekat Jarak 80 cm 
Jarak Antara kedua 

Pupil Dekat 

Tajam Stereopsis 
Dekat Jarak 80 cm 

rp 1 -.172 

p  .086 

Jarak antara kedua 
pupil dekat 

rp -.172 1 

p .086  
**. Correlation is significant at the 0,01 level (1-tailed) 
*. Correlation is significant at the 0,05 level (1-tailed)  
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 Hubungan antara jarak antara kedua pupil dekat terhadap 

ketajaman stereopsis dekat terlihat dalam tabel 9. Hasil analisis 

menggunakan korelasi Pearson menemukan adanya korelasi negatif yang 

kuat (r = -0,172) namun tidak memiliki hubungan bermakna pada subjek 

yang diteliti (p = 0.86), dimana hasil uji korelasi tidak signifikan pada level 

0,01 dan 0,05. 

 
Tabel 10. Sebaran penderita presbiopia tanpa kelainan refraksi dan 

dengan kelainan refraksi pada pemeriksaan tajam stereopsis 
dekat 

 
Kelainan Refraksi n % 

Emetropia 16 24,6 
Miopia 6 9,2 
Hipermetropia 18 27,7 
Astigmat WTR 7 10,8 
Astigmat ATR 18 27,7 

Tabel 10 menggambarkan sebaran penderita presbiopia pada subjek 

tanpa kelainan refraksi (emetropia) dan subjek dengan kelainan refraksi 

(ametropia). Subjek emetropia terdapat 16 orang (24,6%) dan subjek 

ametropia dengan kasus miopia paling sedikit sebanyak 6 subjek (9,2%) 

dan kasus astigmat WTR sebanyak 7 subjek (10,8%). 

 
Tabel 11. Perbandingan Tajam Stereopsis Dekat Sebelum dan Sesudah 

Dilakukan Koreksi Kacamata Bifokal 
 

Tajam Stereopsis Dekat 
Sebelum Koreksi 

Tajam Stereopsis Dekat 
Sesudah Koreksi  p* 

28,8 ± 26,8 25,9 ± 19,3 < 0,0001 
*t-test 
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 Tabel 11 menggambarkan perbandingan tajam stereopsis dekat 

sebelum dan sesudah dilakukan koreksi kacamata dengan menggunakan 

analisa statistik paired-samples t-test. Hasil analisis menemukan adanya 

perbedaan bermakna (p < 0,0001) ketajaman stereopsis dekat pada jarak 

80 cm setelah dilakukan koreksi kacamata. 

 
Tabel 12. Analisis Perbandingan Tajam Stereopsis Dekat Pada Presbiopia 

dengan Emetropia dan Presbiopia dengan Ametropia 
 

Emetropia Miopia Hipermetropia Astigmat 
WTR 

Astigmat 
ATR 

20,0 ± 0,0a 33,0 ± 30,5b 32,3 ± 22,1c 20,0 ± 0,0d 26,1 ± 25e 

*t-test;   
a vs b, p = 0,021 
a vs c, p = 0,004 
a vs d, p = 1,0 
a vs e, p = 0,335 
b vs c, p = 0,933 
b vs d, p = 0,347 
b vs e, p = 0,704 
c vs d, p = 0,163  
c vs e, p = 0,476 
 

Tabel 12 menggambarkan analisis hubungan tajam stereopsis dekat 

pada kelompok emetropia, miopia, hipermetropia, dan astigmat. Dari hasil 

analisis menggunakan independent – samples t test ditemukan adanya 

perbedaan bermakna perbaikan ketajaman stereopsis dekat antara 

kelompok emetropia terhadap kelompok miopia (p = 0,021) dan kelompok 

hipermetropia (p = 0,004), namun tidak ditemukan perbedaan bermakna 

antara kelompok emetropia terhadap kelompok astigmat WTR (p = 1,0) dan 

kelompok astigmat ATR (p = 0,335). Perbaikan tajam stereopsis pada 
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kelompok astigmat WTR dan ATR memiliki nilai yang hampir sama dengan 

tajam stereopsis pada kelompok emetropia sehingga tidak memberikan 

perbedaan signifikan. Nilai mean perbaikan tajam stereopsis dekat 

terhadap kelainan refraksi pada tabel 12 tertuang dalam gambar 14. 

 

Gambar 14. Grafik analisa statistik kelompok kelainan refraksi terhadap tajam stereopsis 
pada jarak 80 cm. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Telah dilakukan penelitian eksperimental dengan metode modified 

clinical trial untuk menilai hubungan presbiopia terhadap ketajaman 

stereopsis dekat pada kelainan refraksi dengan rentang usia 40 – 60 tahun 

di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar selama periode Desember 

2017 sampai Januari 2018. Selama kurun waktu tersebut diperoleh subjek 

penelitian sebanyak 65 orang sampel yang memenuhi kriteria inklusi. 

Eksperimental dalam hal ini dilakukan karena pada subjek penelitian 

diberikan lensa ukur untuk mencapai target best corrected visual acuity dan 

uji klinis yang dimodifikasi dengan menguji-cobakan lensa ukur 

berdasarkan ukuran yang tercantum pada refraktometer pada tajam 

penglihatan subjek saat datang ke poliklinik mata. Pemeriksaan tajam 

stereopsis dengan Frisby - near stereotes pada jarak 80 cm digunakan 

untuk menentukan tajam stereopsis dari 85 sec arc, 40 sec arc, dan 20 sec 

arc. Nilai signifikan pada jarak 80 cm mengartikan bahwa ketajaman 

stereopsis dekat setelah dilakukan koreksi kacamata memberi tajam 

stereopsis yang normal pada subjek di atas usia 40 tahun.  

Pada tabel 5, sampel terdiri dari 23 laki-laki (35,4%) dan 42 

perempuan (64,6%). Hofstetter dan Bertsch (1976) ketika meneliti 

perubahan tajam stereopsis pada subjek usia 8 hingga 46 tahun 

mengemukakan bahwa tidak ada predileksi gender perubahan tajam 
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stereopsis pada usia tua. Hal yang sama juga ditemukan oleh Yap, Brown, 

dan Clarke (1994) ketika membandingkan ketajaman stereopsis dan 

iluminasi retina pada kelompok usia 21 – 67 tahun. Zaroff dkk (2002) juga 

tidak menemukan adanya perbedaan bermakna ketajaman stereopsis 

pada laki – laki dan perempuan. 

Tabel 6 dan 7 menggambarkan sebaran ketajaman stereopsis dekat 

sebelum dan sesudah dilakukan koreksi kacamata bifokal pada mata 

kanan dan mata kiri. Dari hasil koreksi kelainan refraksi ditemukan adanya 

perbaikan stereopsis pada 13 subjek, sedangkan pada 9 subjek ketajaman 

stereopsis dekat menetap pada kriteria sedang sebanyak 4 subjek dan 

kriteria berat sebanyak 5 subjek meskipun telah dilakukan koreksi 

kacamata.  

Pada subjek dengan ketajaman stereopsis yang menetap moderat 

(>50 - £ 200 second of arc) dalam hal ini hanya mencapai tajam stereopsis 

85 second of arc ditemukan pada hipermetropia ringan sebanyak 2 subjek, 

miopia gravior dengan ukuran kacamata sferis negatif 21,5 dioptri dan 8 

dioptri pada 2 subjek, dan miopia moderat pada 1 subjek.  

Dua subjek hipermetropia ringan dengan ukuran koreksi kacamata 

sferis positif dibawah 2 dioptri dan 1 subjek dengan astigmat ATR disertai 

anisekonia (mata kanan sferis negatif 0,25 dioptri dan mata kiri sferis 

negatif 3,5 dioptri) dengan katarak senil ringan LOCS 2 tidak mencapai 

ketajaman stereopsis di bawah 50 second of arc meskipun BCVA masih 

mencapai 0,0 logMAR. Dengan demikian, ketajaman stereopsis dekat 
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tetap terganggu meskipun kelainan refraksi jauh – dekat telah dikoreksi 

oleh karena adanya katarak yang menyebabkan optical defocus. 

Satu subjek dengan astigmat ATR disertai miopia gravior (mata 

kanan sferis negatif 8 dioptri dan mata kiri sferis negatif 7 dioptri) hanya 

mencapai ketajaman stereopsis 85 second of arc karena astigmat against-

the-rule yang membuat meridian horisontal kornea lebih cembung 

sehingga mempengaruhi efek stereoskopis bayangan di meridian retina. 

Hal ini diperberat dengan kelainan miopia gravior yang menurunkan 

kecepatan akomodasi ketika membentuk persepsi kedalaman pada jarak 

dekat. Demikian pula pada 1 subjek dengan miopia gravior (mata kanan 

sferis negatif 21,5 dioptri dan mata kiri sferis negatif 20 dioptri). Pada subjek 

dengan miop gravior, waktu respon akomodasi dari jarak jauh ke jarak 

dekat menjadi lambat dan begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini 

kemampuan penderita miopia untk menginduksi atau merelaksasi daya 

akomodasi 2 kali lebih lambat dibandingkan subjek emetropia. Dengan 

demikian, waktu yang diperlukan untuk mengatasi induced blur menjadi 

lebih lambat ketika terjadi post-near-task myopic shifts untuk kembali ke 

status refraksi awal nya pada saat dilakukan pemeriksaan ketajaman 

steroepsis dekat.  

Jika garis vertikal dalam ruangan dicitrakan pada meridian vertikal 

pada setiap retina subjek melalui media kelengkungan kornea, garis 

meridian vertikal retina tidak akan memiliki efek stereoskopik. Ini karena 

semua elemen horisontal yang membentuk bayangan vertikal memiliki 
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disparitas horisontal nol. Disparitas retina vertikal, bersamaan dengan 

disparitas horizontal, memungkinkan penilaian kortikal terhadap posisi 

mata (siklovergensi atau mekanisme fusi). Ukuran disparitas vertikal dapat 

disimpulkan dari disparitas retina horisontal saja, karena disparitas vertikal 

menyesuaikan posisi bidang reseptor kortikal dari titik-titik yang sesuai ke 

deretan sensori kortikal horisontal (Stidwill dan Fletcher, 2011). Dengan 

demikian arah gerakan bola mata dan vergensi dapat disesuaikan dari 

informasi disparitas horizontal (Read and Cumming, 2006). Westheimer 

dan McKee (1980) menemukan bahwa penurunan tajam penglihatan akan 

menurunkan tajam stereopsis, dan penurunan tajam penglihatan pada satu 

mata mengurangi tajam stereopsis yang lebih berat dibandingkan 

penurunan tajam penglihatan pada kedua mata. 

Pada tabel 7, ditemukan bahwa subjek dengan ketajaman 

stereopsis yang menetap berat ( >200 second of arc ) ditemukan pada 

kelainan refraksi miopia gravior dengan ukuran kacamata sferis negatif 6,5 

dioptri disertai anisometropia sebanyak 1 subjek, hipermetrop berat disertai 

anisometropia, astigmat ATR dan katarak senil LOCS 1 sebanyak 1 subjek, 

astigmat ATR anisometropia pada 1 subjek, dan astigmat ATR 

isoametropia disertai katarak senil LOCS 1 pada 1 subjek. Astigmat ATR 

dari data induk lebih memperburuk ketajaman stereopsis dekat 

dibandingkan astigmat WTR. Hal ini dapat dilihat dari 9 subjek dengan 

ketajaman stereopsis moderat dan berat setelah dilakukan kacamata 

koreksi. Adanya anisometropia dan katarak senil ringan yang menyertai 
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menjadikan ketajaman stereopsis dekat pada 4 subjek menurun drastis. 

Efek stereoskopis yang dipengaruhi oleh meridian horisontal kornea yang 

lebih cembung ditambah optical defocus pada katarak memberi dampak 

buruk pada ketajaman stereopsis dekat. Hal ini terjadi karena 

anisometropia menyebabkan gangguan proses keseimbangan binokular 

pada saat pemeriksaan tajam stereopsis dekat ketika 1 bayangan jauh 

lebih kabur dibandingkan bayangan satunya. 

Greene dan Madden (1987) ketika membandingkan tajam 

penglihatan jauh – dekat, tajam stereopsis, dan sensitivitas kontras pada 

subjek di kelompok usia 17 – 25 tahun dan kelompok usia 60 – 75 tahun 

menemukan bahwa meskipun monocular cue masih dapat memberi efek 

persepsi kedalaman tiga dimensi, perbaikan tajam penglihatan pada kedua 

mata perlu dilakukan untuk membentuk stereopsis yang baik. Grosvenor 

(1989) mengatakan bahwa koreksi kelainan refraksi pada kedua mata 

merupakan proses keseimbangan untuk membentuk keseimbangan 

akomodasi yang memberi keseimbangan binokular karena stereopsis 

merupakan persaingan dua bayangan monokular yang berbeda untuk 

membentuk satu bayangan di daerah panum. Penurunan resolusi angular 

pada satu mata dari penglihatan dekat akan menurunkan derajat 

stereopsis secara progresif (Levy dan Glick, 1974). 

Hasil analisa statistik perbandingan kelompok usia terhadap 

ketajaman stereopsis dekat tertuang dalam tabel 8 yang menunjukkan 

bahwa gambaran perbandingan kelompok usia 40 – 45 tahun (mean 22,95 
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± 13,85) terhadap ketajaman stereopsis dekat lebih baik dibandingkan 

kelompok usia 46 – 50 tahun (mean 60,0 ± 105,8), dan mulai berkurang 

pada kelompok usia 51 – 55 tahun dan 56 – 60 tahun (mean 76,56 ± 193,67 

dan 151,75 ± 280,3, masing - masing ).  

Hasil analisa pada tabel 8 menunjukkan bahwa ketajaman 

stereopsis pada jarak 80 cm tidak berbeda jauh dan tidak memiliki 

perbedaan signifikan antara kelompok usia 40 – 45 tahun, 46 – 50 tahun, 

dan 51 – 55 tahun. Namun memiliki nilai signifikan ketika kelompok usia 40 

– 45 tahun dibandingkan dengan kelompok usia 56 – 60 tahun pada jarak 

80 cm dengan perbedaan 90 unit (p = 0,037). Pada kelompok usia 40 – 45 

tahun, optical defocus yang terjadi hanya akibat presbiopia atau gangguan 

akomodasi sehingga ketika diberikan kacamata koreksi jauh – dekat, tajam 

penglihatan membaik dengan demikian tajam stereopsis dekat juga ikut 

membaik. 

Bila dilihat grafik perbandingan tajam stereopsis dekat terhadap 

kelompok usia pada gambar 13, tampak bahwa tajam stereopsis pada 

kelompok usia 46 - 50 tahun mulai menurun dan berjalan linier hingga 

kelompok usia 56 – 60 tahun. Dengan demikian, hal ini menunjukkan 

bahwa ketajaman stereopsis pada kelompok usia 46 – 50 tahun mulai 

menurun secara perlahan meskipun telah dilakukan koreksi kelainan 

refraksi jauh dekat dan bernilai signifikan ketika memasuki usia 56 tahun. 

Dari hasil uji statistik pada tabel 8 dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

orang-orang lanjut usia masih memiliki stereopsis, namun peningkatan usia 
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menurunkan stereopsis secara signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh optical 

defocus pada subjek di kelompok usia 51 – 55 tahun dan 56 – 60 tahun 

yang disebabkan oleh proses katarak di media refrakta meskipun telah 

mencapai best corrected visual acuity 0.0 logMAR. Adanya penurunan 

fungsi disparitas kortikal pada usia di atas 50 tahun juga diduga 

mempengaruhi fungsi binokular sehingga menurunkan tajam stereopsis. 

Dengan demikian, meskipun koreksi refraksi telah dilakukan, fungsi visual 

lain seperti sensitivitas kontras, fungsi kortikal, dan katarak ringan juga ikut 

berperan dalam menentukan tajam stereopsis pada subjek berusia di atas 

50 tahun. 

Garnham dan Sloper (2006) dan Tiffin dkk (1942) mengatakan 

bahwa usia 55 tahun merupakan titik kritis ketajaman stereopsis memiliki 

nilai yang sama dengan subjek berusia muda. Mereka menyimpulkan 

bahwa hal ini merefleksikan adanya penurunan deteksi disparitas di 

korteks serebri. Hal serupa ditemukan oleh Costa et al. (2010) yang 

mengatakan bahwa optical defocus dapat terjadi akibat adanya penurunan 

selektif jalur P yang berfungsi untuk membentuk persepsi kedalaman 

stereoskopis. Seperti diketahui bahwa aktivitas kortikal sehubungan 

dengan disparitas binokular berada di area visual V1 pada manusia dan di 

area visual V1, V2, V3, V3A, V4, MT (V5), dan MST pada primata (Backus 

et al. 2001). Bell, Wolf, dan Bernholz (1972) mengatakan bahwa perubahan 

fisik subtansial seperti perubahan turbiditas lensa dan sensitivitas kontras 
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serta glare dimulai pada usia 40 – 45 tahun, sedangkan perubahan 

metabolik di retina dimulai pada usia 60 tahun. 

Metode pemeriksaan tajam stereopsis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Frisby – near stereotes karena sederhana, mudah 

digunakan, tidak memerlukan alat bantu kacamata merah – hijau atau 

kacamata polaroid untuk membentuk disparitas dan jarak tajam stereopsis 

yang lebih besar dibandingkan pemeriksaan stereoskopis lainnya (800 – 

20 s arc). Frisby – near stereotes menggunakan target real depth. 

Pengenalan stimulus stereo bergantung pada pendeteksian kontur virtual 

yang dapat didefinisikan sebagai stereotarget sebelum terjadi fusi. Adanya 

paralaks monokular dapat dihindari dengan memastikan bahwa subjek 

tidak memiringkan atau memindahkan pelat atau kepala mereka selama 

pemeriksaan tajam stereopsis. 

TNO stereotes merupakan stereotes yang paling disosiatif yang 

digunakan dan memiliki elemen stimulus terkecil. Random dot stereotes 

seperti TNO merupakan gold standard dalam mengukur ketajaman 

stereopsis, karena persepsi kedalaman hanya dapat dideteksi antara 

serangkaian random dot yang dilihat oleh kedua mata tanpa adanya 

monocular cue. 

Titmus stereotes menggunakan kontur nyata dimana elemen 

disparity yang muncul hanya dapat diidentifikasi dengan kacamata 

polaroid. Subjek akan menerima persepsi kedalaman yang nyata dari tes 

ini dan bukan hanya mengidentifikasi satu lingkaran yang berbeda. 
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Titmus dan random dot stereotes merupakan pemeriksaan tajam 

stereopsis yang sering digunakan karena bentuknya yang rapi, mudah 

disimpan dan dibawa, dan mudah dibuat penilaian. Titmus stereotes dapat 

menganalisa tajam stereopsis 800 hingga 40 s arc dalam 9 langkah 

sedangan TNO stereotes menganalisa 400 hingga 20 s arc. 

Norman dkk (2008) melakukan investigasi studi – studi sebelumnya 

untuk mengevaluasi efek peningkatan usia terhadap persepsi 

stereoskopis. Norman, Crabtree, Batholomew, dan Ferrell (2009) 

menemukan bahwa usia tidak mempengaruhi stereopsis. Sebaliknya, 

Norman, Dawson, dan Butler (2000) dan Norman dkk (2006) menunjukkan 

bahwa proses penuaan memberi pengaruh signifikan penurunan tajam 

stereopsis. Beberapa penelitian mendemonstrasikan bahwa stereopsis 

tetap ada meskipun (1) ada perbedaan dalam konten frekuensi spasial dua 

pandangan mata (yang disebabkan karena salah satu retinal image relative 

dikaburkan terhadap yang lain (Julesz 1960; Julesz, 1971), (2) setiap 

pandangan mata memiliki kontras yang berbeda (Legge & Gu, 1989), (3) 

magnifikasi dari salah satu pandangan mata relatif terhadap mata yang lain 

(Julesz, 1971; Lappin & Craft, 1997), dan (4) perbedaan orientasi elemen 

tekstur yang sesuai di dua pandangan mata (Frisby & Julesz, 1975, 1976; 

Marlowe, 1969; Mitchell & O’Hagan, 1972).  

Bell dkk (1972), Haegerstrom-Portnoy dkk (1999), Wright dan 

Wormald (1992) menemukan efek kuat usia terhadap ketajaman 

stereopsis. Bell dkk tidak mengukur ketajaman penglihatan subjek 
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sehingga tidak diketahui apakah penurunan fungsi yang dilaporkan adalah 

murni hanya pengurangan ketajaman stereopsis itu sendiri atau ada 

pengaruh gangguan penglihatan pada usia tua. Penelitian oleh 

Haegerstrom-Portnoy dkk dan Wright dan Wormald menggunakan Frisby 

stereotes. Haegerstrom-Portnoy dkk menyimpulkan bahwa ketajaman 

stereopsis sangat kurang pada orang-orang berusia lanjut. 

Garnham dan Sloper (2006) menemukan bahwa perbedaan usia 

yang diperoleh bergantung pada jenis tes stereoskopis apa yang 

digunakan. Efek usia terhadap ketajaman stereopsis paling besar ketika 

menggunakan TNO tes dan berkurang ketika menggunakan Titmus 

stereotes. Garnham dan Sloper (2006) menyimpulkan bahwa hasil yang 

mereka temukan menggunakan 4 jenis stereotes (TNO, Titmus, Frisby 

dekat, dan Frisby jauh) menunjukkan bahwa adanya penurunan ketajaman 

stereopsis pada usia tua pada jarak penglihatan jauh dan dekat. 

Nampaknya hal ini merefleksikan adanya penurunan ringan fungsi 

disparitas kortikal pada usia tua.  

Penelitian oleh Brown dkk (1993), ketajaman stereopsis meningkat 

sekitar 16 s arc pada subjek sia kurang dari 60 tahun, dan 27 s arc pada 

subjek usia 60 tahun atau lebih. Subjek dengan usia yang lebih tua, dimana 

secara signifikan memiliki kemampuan yang lebih buruk, masih dapat 

mendeteksi disparitas small binocular. Brown dkk (1992) mengatakan 

bahwa hilangnya integritas sel – sel neural di retina dan korteks pada usia 

tua akan menurunkan input di substrat korteks serebri yang mengatur 
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penglihatan binokular sehingga fungsi stereopsis akan terganggu. 

Penurunan jumlah sel neuron di korteks akan mengurangi jumlah sinaps 

sehingga mengurangi jumlah reseptor sel – sel neural di retina. Penglihatan 

stereoskopis bergantung pada input neuron korteks dari neuron visual 

pada satu mata. Perubahan pada korteks primer akan menurunkan 

amplitudo dan perpanjangan latensi pada pemeriksaan visually evoked 

response yang berefek pada perubahan fungsi binokular. 

Greene dan Madden (1987) mengukur ketajaman visual, ketajaman 

stereopsis dan sensitivitas kontras. Mereka menyimpulkan bahwa 

sensitivitas kontras adalah satu-satunya variabel diskriminator yang 

signifikan pada kelompok usia 17 – 25 tahun dan kelompok usia 60 -75 

tahun. Empat dari 24 observer mereka dengan usia lebih tua (16,7 persen) 

adalah stereoblind. Ketika Greene dan Madden mengeksklusi empat 

subjek stereoblind dari analisis mereka, tidak ada efek signifikan dari usia 

terkait ketajaman stereopsis. Yekta dkk (1989) menggunakan tes TNO. 

Mereka menyimpulkan bahwa “tidak ada kecenderungan perubahan 

stereopsis seiring dengan bertambahnya usia yang ditemukan pada 

penelitian ini”. 

Rubin et al. (1997), Zaroff et al. (2003), Lee dan Koo (2005), dan 

Haegerstrom-Portnoy et al. (1999) mengatakan bahwa tajam stereopsis 

tetap konstan hingga usia pertengahan 70-an, kemudian akan menurun 

drastis setelahnya.  
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Jani dan Bell (1966) menemukan bahwa tajam stereopsis mulai 

menurun pada usia 50 – 59 tahun. Jani (1966) mengemukakan bahwa 

perubahan tajam stereopsis pada usia kurang dari 45 tahun hanya sedikit. 

Penurunan drastis tajam stereopsis dimulai pada usia di atas 45 tahun.  

Hasil uji korelasi pada tabel 9 tidak menemukan adanya hubungan 

bermakna antara jarak antara kedua pupil dekat terhadap ketajaman 

stereopsis dekat pada subjek yang diteliti (p > 0.05). Jarak antara kedua 

pupil tidak memberikan efek terhadap perubahan ketajaman stereopsis 

dekat meskipun memiliki korelasi negatif yang kuat (r = -0,172, p = 0,086). 

Pickwell dan Jenkins (1988) mengatakan bahwa tidak ada bukti yang 

ditemukan bahwa akomodasi yang melibatkan jarak antara kedua pupil 

akan meningkatkan fixation disparity yang berefek pada perubahan tajam 

stereopsis dekat pada usia tua. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya 

mekanisme adaptasi subjek terhadap penambahan adisi kacamata baca 

sehingga persepsi kedalaman tetap terjaga.  

Clark dan Warren (1935) tidak menemukan adanya hubungan 

bermakna antara jarak antara kedua pupil dan tajam stereopsis dengan 

menggunakan Howard-Dolman test. Mead (1943) melakukan pemeriksaan 

tajam stereopsis pada 67 subjek laki – laki dengan rerata usia 19,9 tahun 

dan rerata jarak antara kedua pupil 63,2 mm dan tidak menemukan adanya 

hubungan bermakna antara usia dan jarak antara kedua pupil terhadap 

tajam stereopsis. Majdak (2015) dengan melakukan pengukuran pada 51 

subjek pada kelompok usia 20 – 35 tahun dan 50 – 65 tahun dengan jarak 
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antara kedua pupil < 62 mm dan > 66 mm menggunakan Frisby – Davis 

test tidak menemukan hubungan bermakna antara jarak distansia pupil dan 

tajam stereopsis (r = 0,059, p = 0,679). 

Berbeda pada formula disparitas tajam stereopsis oleh Frisby (2007) 

bahwa besar disparitas yang terbentuk dalam satuan s arc adalah dengan 

perhitungan jarak antara kedua pupil dikalikan dengan perbedaan jarak 

persepsi kedalaman dengan konstanta 206.244 dan dibagi dengan kuadrat 

jarak pandang (gambar 11). Berdasarkan formula tersebut ditemukan 

bahwa jarak antara kedua pupil berbanding lurus dengan besar disparitias 

binokular yang terbentuk. Dengan demikian, semakin jauh jarak antara 

kedua pupil maka area binocular disparity yang terbentuk semakin besar 

dalam membentuk binocular single vision untuk mencapai tajam 

stereopsis. Hipotesis lain mengatakan bahwa semakin jauh jarak kedua 

mata, maka sudut disparitas semakin besar sehingga potensi stereoskopis 

semakin besar. Sebagai tambahan, semakin dekat objek ke mata, semakin 

besar sudut disparitasnya, dengan demikian pandangan stereoskopis 

semakin baik (Kenneth dan Wright, 2006). 

Pada analisa statistik pada tabel 9, dengan rentang jarak antara 

kedua pupil 54 – 70 mm, tidak ditemukan hubungan antara jarak antara 

kedua pupil karena adanya mekanisme adaptasi pada subjek dengan 

penambahan adisi kacamata baca sehingga persepsi kedalaman dan 

tajam stereopsis tetap terjaga. Dengan demikian, tajam stereopsis tetap 

mencapai normal dengan beragam ukuran jarak antara kedua pupil. 
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Namun, pengukuran jarak antara kedua pupil tetap penting dilakukan 

karena pengukuran jarak antara kedua pupil yang tidak tepat dapat 

memberikan efek prismatik pada mata sehingga menggangu ketajaman 

stereopsis pada saat memakai kacamata ukur. 

Tabel 11 memberikan hasil signifikan perubahan ketajaman 

stereopsis dekat sebelum dan sesudah dilakukan koreksi kelainan refraksi 

(p < 0,001). Koreksi kelainan refraksi jauh merupakan faktor penting yang 

memberi nilai signifikan perbaikan tajam stereopsis setelah jarak antara 

kedua pupil tidak mempengaruhi hasil ketajaman stereopsis dekat. 

Lovie – Kitchin (1988), Brown dan Lovie – Kitchin (1993) 

menemukan hubungan postif antara ketajaman stereopsis dan perbedaan 

tajam penglihatan jauh antara kedua mata dengan variasi sebesar 0,02 ± 

0,08 logMAR. Dengan demikian, perbedaan tajam penglihatan sebesar 

satu baris antara kedua mata perlu dikoreksi segera. Ketajaman stereopsis 

pada kelompok dengan perbedaan tajam penglihatan yang kecil (kurang 

dari satu baris) memberi perbedaan sebesar 3,57 sec arc dan ketajaman 

stereopsis pada kelompok dengan perbedaan tajam penglihatan yang 

besar (satu baris atau lebih) memberi perbedaan sebesar 6,71 sec arc. 

Westheimer dan McKee (1980) mengatakan bahwa penurunan stereopsis 

jauh lebih besar pada subjek dengan penglihatan kabur pada satu mata. 

Hal serupa juga ditemukan oleh Lam dkk (1966) dan Menon (1997). 

Penelitian mereka menunjukkan bahwa defokus sebesar +0,5 D memberi 

penurunan tajam stereopsis 1 log unit. Menon dkk (1997) mengatakan 
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bahwa ketajaman stereopsis bergantung pada mata dengan tajam 

penglihatan yang buruk dan perbaikan tajam penglihatan pada mata 

sebelah tidak akan memperbaiki ketajaman stereopsis. Hal ini dikarenakan 

jika satu mata mengalami penurunan tajam penglihatan maka tidak akan 

berkoordinasi secara efektif dengan mata sebelah yang memiliki tajam 

penglihatan yang baik. Dengan demikian, akan menghalangi koordinasi 

binokular yang efektif pula.  

Tabel 12 membandingkan tajam penglihatan emetropia dan 

gangguan refraksi ametropia dalam hal ini miopia, hipermetropia, dan 

astigmat terhadap ketajaman stereopsis dekat. Hasil analisis statistik 

memberi nilai signifikan ketika gangguan refraksi dikoreksi dan 

dibandingkan dengan ketajaman stereopsis pada jarak 80 cm pada subjek 

emetropia. Hasil uji t menunjukkan adanya perbedaan ketajaman 

stereopsis pada penderita miop dan hipermetrop ketika dibandignkan 

dengan emetropia (p = 0,021 dan p = 0,004, masing - masing), namun tidak 

menimbulkan perbedaan bermakna pada penderita astigmat WTR dan 

ATR (p = 1,0 dan p = 0,335 masing - masing). Adanya nilai yang tidak 

signifikan menggambarkan bahwa koreksi astigmat memperbaiki 

ketajaman penglihatan dengan hasil ketajaman stereopsis dekat yang 

hampir sama dengan ketajaman stereopsis pada emetropia (mean 20,0 ± 

0,0 dan 26,1 ± 25, masing – masing) dibandingkan dengan ketajaman 

stereopsis pada penderita miop dan hipermetrop (mean 33,0 ± 30,5 dan 

32,3 ± 22,1 masing – masing). Perbaikan tajam stereopsis pada penderita 
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astigmat setelah dikoreksi tidak berbeda jauh dengan tajam stereopsis 

pada emetropia. Kebanyakan orang dengan gangguan miopia dapat 

membaca dengan nyaman tanpa memakai kacamata atau lensa kontak 

setelah usia 40 tahun. Khan dan Usmanghani (2014) menemukan bahwa 

miopia dengan astigmat memberi efek penglihatan dekat yang lebih baik 

meskipun tidak sempurna ketika sudah terjadi presbiopia. Namun semakin 

tinggi gangguan astigmat akan memperburuk tajam penglihatan dekat jika 

tidak dikoreksi. Tran et al. (2016) mengatakan bahwa kelainan astigmat 

yang tidak terkoreksi dapat menurunkan tajam stereopsis dan astigmat 

against – the – rule lebih memperburuk ketajaman stereopsis dibandingkan 

astigmat with – the – rule yang sama sekali tidak mempengaruhi stereopsis. 

Hal ini disebabkan karena tajam stereopsis lebih memperhitungkan 

bayangan yang terbentuk dari penglihatan horisontal dibandingkan 

penglihatan vertikal. Dengan demikian, kurvatur kornea horisontal yang 

lebih cembung akan memberikan optical defocus yang memberi efek 

langsung bayangan yang terbentuk di retina sehingga mempengaruhi 

tajam stereopsis subjek (Howard and Rogers, 1995). 

Hasil analisa statistik pada tabel 12 mendukung hipotesis dari Tran 

dkk (2016) dimana hasil perbaikan ketajaman stereopsis pada astigmat 

WTR lebih baik bahkan memiliki nilai yang sama dengan kelompok 

emetropia dibandingkan perbaikan ketajaman stereopsis pada astigmat 

ATR dengan perbedaan mean antara kelompok astigmat WTR dan ATR 

adalah sekitar 6 unit. Hal ini disebabkan karena tajam stereopsis lebih 
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memperhitungkan bayangan yang terbentuk dari penglihatan horisontal 

dibandingkan penglihatan vertikal. Dengan demikian, kurvatur kornea 

horisontal yang lebih cembung akan memberikan optical defocus yang 

memberi efek langsung bayangan yang terbentuk di retina sehingga 

mempengaruhi tajam stereopsis subjek 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketajaman 

stereopsis dekat, diantaranya adalah mata dominan, ukuran diameter 

pupil, dan foria dan akomodasi (Erickson dan McGill 1992, Ong dan Burley 

1972, Weinman dan Cooke 1982, Larson dan Bolduc 1991, Lovasik dan 

Szymkiw 1985, Pierce 1975, Goodwin dan Romano 1985, Kani 1978, Levy 

dan Glick 1974).  

Stereopsis hanya satu dari beberapa fungsi visual yang menurun 

seiring pertambahan usia. Secara linear, proses penuaan menurunkan 

fungsi visual yang terdiri dari tajam penglihatan, sensitivitas kontras, efek 

glare, dan lapangan pandang. Telah banyak dilakukan penelitian yang 

mempelajari efek penuaan terhadap ketajaman stereopsis. Zaroff et al. 

(2003) menyimpulkan bahwa kebanyakan penelitian memiliki kekurangan. 

Sebagian penulis tidak memiliki kontrol adekuat terhadap monocular cue 

sehingga mengurangi validitas penelitian; beberapa penelitian gagal 

mengontrol tajam penglihatan; dan tidak membagi subjek dalam kelompok 

usia. Penelitian ini pun memiliki keterbatasan, yaitu bahwa Greene dan 

Madden (1987) menemukan sensitivitas kontras merupakan pengukuran 

fungsi visual yang sensitif terhadap perubahan proses penuaan. Brown dkk 
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(1992) mengemukakan bahwa sensitivitas kontras pada orang tua 

menurun akibat penurunan iluminasi dan kontras pada retina dan hilangnya 

sel – sel neural. Bell dkk (1972) mengatakan bahwa perubahan stereopsis 

diikuti oleh peningkatan sensitivitas glare. Penelitian ini tidak mengontrol 

sensitivitas kontras dan monocular cue.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan ketajaman 

stereopsis mulai signifikan setelah usia 56 tahun. Meskipun mean jarak 

antara kedua pupil pada subjek perempuan lebih kecil dibandingkan laki – 

laki, nilai tajam stereopsis dekat yang diperoleh hampir sama dan tidak 

memiliki hubungan bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa tajam 

stereopsis merupakan proses multifaktorial. Dibutuhkan penelitian yang 

lebih eksperimental dan terkontrol, seperti fiksasi kepala dan penyangga 

plat yang lebih stabil untuk mendeteksi perbedaan persepsi kedalaman 

yang lebih sensitif saat melakukan pemeriksaan ketajaman stereopsis 

sehingga meminimalisir potensi terjadinya parallax cue, dan kontrol 

sensitivitas kontras pada pasien di atas usia 40 tahun. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian eksperimental dengan metode modified clinical 

trial terhadap 65 subjek untuk menilai hubungan presbiopia terhadap 

ketajaman stereopsis dekat pada kelainan refraksi, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Semakin tua usia maka semakin menurun pula ketajaman 

stereopsis. 

2. Jarak antara kedua pupil paling banyak pada rentang 56 – 60 mm. 

3. Tidak terdapat hubungan signifikan antara jarak antara kedua pupil 

dan ketajaman stereopsis dekat pada penderita presbiopia. 

4. Ketajaman stereopsis dekat lebih menurun pada penderita 

presbiopia dengan kelainan refraksi. 

5. Ketajaman stereopsis dekat lebih baik setelah dilakukan koreksi 

kacamata bifokal. 

6. Terdapat perbedaan signifikan terhadap ketajaman stereopsis pada 

gangguan refraksi miopia, hipermetropia, dan astigmat sebelum dan 

setelah koreksi dimana perbaikan ketajaman stereopsis pada 

astigmat lebih signifikan dibandingkan dengan miopia dan 

hipermetropia. 



 

 

82 

B. SARAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dikemukakan beberapa 

saran untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan fungsi 

visual yang lain seperti sensitivitas kontras dan ukuran diameter 

pupil. 

2. Perlu dilakukan pemeriksaan tajam stereopsis pada subjek dengan 

presbiopia prekoks sebelum memasuki usia 40 tahun pada rentang 

usia 30 – 39 tahun. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada kasus kelainan refraksi 

yang melibatkan penderita anisometropia atau isoametropia 

terhadap ketajaman stereopsis dekat pada usia presbiopia. 
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Tabel Nilai Kritis J pada Uji Wilcoxon 
 

n a = 0,01 a = 0,05 

6 - 0 

7 - 2 

8 0 4 

9 2 6 

10 3 8 

11 5 11 

12 7 14 

13 10 17 

14 13 21 

15 16 25 

16 20 30 

17 23 35 

18 28 40 

19 32 46 

20 38 52 

21 43 59 

22 49 66 

23 55 73 

24 61 81 

25 68 89 
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FORM PENGISIAN DATA SUBJEK PRESBIOPIA 

NAMA : 

UMUR : 

PEKERJAAN : 

NO. KONTAK : 

RIWAYAT PEMAKAIAN KACAMATA PRESBIOPIA : 

UKURAN JARAK ANTARA KEDUA PUPIL : 

UKURAN KACAMATA PRESBIOPIA DENGAN LENSOMETER: 

VOD : 

VOS : 

ADD : 

TAJAM PENGLIHATAN SEBELUM DIKOREKSI 

VOD : 

VOS : 

ADD : 

TAJAM STEREOPSIS DENGAN FRISBY STEREOTES: 

30 CM : 

50 CM : 

80 CM : 

TAJAM PENGLIHATAN SESUDAH DIKOREKSI 

VOD : 

VOS : 

ADD : 

TAJAM STEREOPSIS DENGAN FRISBY STEREOTES: 

30 CM : 

50 CM : 

80 CM : 
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Lampiran 5.  

NASKAH PENJELASAN PADA SUBJEK 
 

 
 Selamat pagi/siang Bapak/Ibu ........................................, saya dr. Olly 
Congga, dokter peserta program pendidikan dokter spesialis mata pada bagian Ilmu 
Kesehatan Mata, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saya akan 
melakukan penelitian mengenai hubungan presbiopia terhadap ketajaman 
stereopsis dekat pada kelainan refraksi. 
 Stereopsis (penglihatan 3 dimensi) merupakan tingkat tertinggi dari 
penglihatan binokular (penglihatan dengan kedua mata secara bersamaan) daripada 
penglihatan dengan satu mata saja. Pada usia 40-60 tahun, proses penuaan pada 
fungsi penglihatan yang menyebabkan gangguan penglihatan dekat yang 
mempengaruhi kemampuan keterampilan sensorimotor (koordinasi mata dengan 
alat gerak tubuh), seperti memasukkan benang ke dalam jarum. Selain itu, 
ketajaman stereopsis bergantung pada kerjasama penglihatan kedua mata dan 
ketajaman penglihatan yang baik dari tiap mata. Ketajaman stereopsis 
dihubungkan dengan adanya kelainan refraksi (kelainan mata yang membutuhkan 
kacamata), kekeruhan di media penglihatan, dan strabismus (mata juling). 
Hubungan antara stereopsis dan ketajaman penglihatan adalah stereopsis akan 
menurun jika ketajaman penglihatan menurun, ketika dilakukan koreksi penuh, 
maka ketajaman penglihatan dan stereopsis kembali meningkat. 
 Kami mengikutsertakan Bapak/Ibu dalam penelitian ini dengan tujuan 
mengetahui hubungan kelainan refraksi dan kacamata terhadap ketajaman 
stereopsis. Partisipasi Bapak/Ibu dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah 
informasi ilmiah mengenai stereopsis pada kelainan refraksi pada usia di atas 40 
tahun. Pada hari pemeriksaan, kami akan mencatat identitas Bapak/Ibu (nama, 
alamat, umur), melakukan pemeriksaan segmen anterior dan kedudukan bola mata 
selama 3 menit, kemudian dilakukan pemeriksaan visus awal dan pemeriksaan 
stereopsis menggunakan buku tes stereopsis bernama Frisby stereotes tanpa 
kacamata selama 4 menit, dan diukur kembali visus akhir dengan kacamata dan 
pemeriksaan stereopsis dengan Frisby stereotes menggunakan kacamata selama 4 
menit, selanjutnya kacamata bapak/ibu diukur menggunakan lensometer selama 1 
menit. 
 Bapak/Ibu diberikan kesempatan untuk menanyakan segala sesuatu yang 
belum jelas serta mendapatkan keterangan dari peneliti di Bagian Ilmu Kesehatan 
Mata atau di nomor telepon peneliti 0811-4345737. 
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 Risiko yang akan terjadi pada mata tidak ada, karena tidak dilakukan 
intervensi ke bola mata. Keuntungan mengikuti penelitian ini adalah Bapak/Ibu 
dapat mengetahui apakah mempunyai stereopsis yang baik atau tidak, yang 
kedepannya berpengaruh pada jenis pekerjaan yang diambil. Karena ada pekerjaan 
tertentu yang menuntut adanya penglihatan stereopsis yang baik seperti tentara, 
pilot, dokter mata, dan atlit. Seluruh biaya pemeriksaan yang ada hubungannya 
dengan prosedur penelitian ini akan ditanggung oleh peneliti. 
 Partisipasi dari Bapak/Ibu pada penelitian ini adalah sukarela. Bapak/Ibu 
bisa berkonsultasi dengan dokter Bapak/Ibu mengenai status kesehatan mata 
Bapak/Ibu sebelum mengikuti penelitian ini. 
 Tidak akan terjadi perubahan mutu pelayanan dari dokter Bapak/Ibu bila 
Bapak/Ibu tidak bersedia mengikuti penelitian ini. Bapak/Ibu tetap akan 
mendapatkan pelayanan kesehatan standar rutin sesuai penyakit mata Bapak/Ibu 
yang selama ini Bapak/Ibu tempuh seperti konsultasi berkala, pemeriksaan 
laboratorium serta pemberian obat lain yang diperlukan. 
 Pada penelitian ini identitas Bapak/Ibu disamarkan. Hanya dokter peneliti 
dan anggota komisi etik yang bisa melihat data Bapak/Ibu. Kerahasiaan data 
Bapak/Ibu sepenuhnya akan dijamin. Bila data akan dipublikasikan kerahasiaan 
akan tetap dijaga. 
 Data pada penelitian ini akan dikumpulkan dan disimpan di file manual atau 
elektronik, diaudit, diproses dan dipresentasikan pada: 
 - Forum ilmiah Program Pasca Sarjana Bagian Ilmu Kesehatan Mata 
 - Publikasi pada jurnal ilmiah dalam maupun luar negeri 
Jika Bapak/Ibu setuju untuk berpartisipasi, diharapkan menandatangani surat 
persetujuan mengikuti penelitian.Atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan 
terima kasih. 
 
 
Identitas peneliti : dr. Olly Congga 
Alamat    : PPDS Bagian I.K. Mata FK-UNHAS 
Telp.    : 0811 4345737 
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Group Statistics 

 USIA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
A80 40-45 22 22.9545 13.85805 2.95455 

46-50 7 60.0000 105.83005 40.00000 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
A80 Equal variances 

assumed 15.094 .001 -1.662 27 .108 -37.04545 22.28934 -82.77941 8.68850 

Equal variances not 
assumed   -.924 6.066 .391 -37.04545 40.10897 -134.93186 60.84095 

 
 
 

Group Statistics 
 USIA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
A80 40-45 22 22.9545 13.85805 2.95455 

51-55 16 76.5625 193.67257 48.41814 
 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
A80 Equal variances 

assumed 5.688 .022 -1.300 36 .202 -53.60795 41.22246 -137.21098 29.99507 

Equal variances not 
assumed   -1.105 15.112 .286 -53.60795 48.50820 -156.93418 49.71827 
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Group Statistics 

 USIA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
A80 40-45 22 22.9545 13.85805 2.95455 

56-60 20 113.7500 235.76234 52.71806 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
A80 Equal variances 

assumed 20.203 .000 -2.155 40 .037 -128.79545 59.76439 -249.58379 -8.00712 

Equal variances not 
assumed   -2.053 19.084 .054 -128.79545 62.74491 -260.08273 2.49182 

 
 

Group Statistics 
 USIA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
A80 46-50 7 60.0000 105.83005 40.00000 

51-55 16 76.5625 193.67257 48.41814 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
A80 Equal variances 

assumed .116 .737 -.211 21 .835 -16.56250 78.48000 -179.77059 .116 

Equal variances not 
assumed   -.264 19.617 .795 -16.56250 62.80379 -147.73293  
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Group Statistics 
 USIA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
A80 46-50 7 60.0000 105.83005 40.00000 

56-60 20 113.7500 235.76234 52.71806 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
A80 Equal variances 

assumed 2.667 .115 -.836 25 .411 -91.75000 109.69786 -317.67697 134.17697 

Equal variances not 
assumed   -1.234 24.670 .229 -91.75000 74.35183 -244.98451 61.48451 

 
 
 
 

Group Statistics 
 USIA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
A80 51-55 16 76.5625 193.67257 48.41814 

56-60 20 113.7500 235.76234 52.71806 
 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
A80 Equal variances 

assumed 2.752 .106 -.912 34 .368 -75.18750 82.46690 -242.78040 92.40540 

Equal variances not 
assumed   -.949 33.384 .349 -75.18750 79.19918 -236.24902 85.87402 
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Correlations 
 A30 A50 A80 DPjauh DPdekat 
A30 Pearson 

Correlation 1 .790** -.254* -.031 -.014 

Sig. (1-tailed)  .000 .021 .403 .454 
N 65 65 65 65 65 

A50 Pearson 
Correlation .790** 1 -.151 .018 .042 

Sig. (1-tailed) .000  .114 .444 .370 
N 65 65 65 65 65 

A80 Pearson 
Correlation -.254* -.151 1 -.174 -.172 

Sig. (1-tailed) .021 .114  .083 .086 
N 65 65 65 65 65 

DPjauh Pearson 
Correlation -.031 .018 -.174 1 .993** 

Sig. (1-tailed) .403 .444 .083  .000 
N 65 65 65 65 65 

DPdekat Pearson 
Correlation -.014 .042 -.172 .993** 1 

Sig. (1-tailed) .454 .370 .086 .000  
N 65 65 65 65 65 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

 
 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 
Pair 1 BB80 & A80 65 .154 .220 

 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair 1 BB80 - A80 24.95385 26.61205 3.30082 18.35970 31.54799 7.560 64 .000 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
 Pair 1 BB80 28.7692 65 26.82453 3.32717 

A80 25.9231 65 19.38291 2.40415 
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Group Statistics 

 KACAMATA 
 KOREKSI N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

A80 EMETROPIA 16 20.0000 .00000 .00000 
MIOPIA 6 33.0000 30.47768 9.63789 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
A80 Equal variances 

assumed 56.886 .000 -2.400 38 .021 -13.00000 5.41603 -23.96417 -2.03583 

Equal variances 
not assumed   -1.349 9.000 .210 -13.00000 9.63789 -34.80242 8.80242 

 
 

Group Statistics 
 KACAMATA  

KOREKSI N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
A80 EMETROPIA 16 20.0000 .00000 .00000 

HIPERMETROPIA 18 32.2581 22.09218 3.96787 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
A80 Equal variances 

assumed 40.728 .000 -3.038 59 .004 -12.25806 4.03456 -20.33121 -4.18492 

Equal variances not 
assumed   -3.089 30.000 .004 -12.25806 3.96787 -20.36154 -4.15459 
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Warnings 
The Independent Samples table is not produced. 

 
Group Statistics 

 KACAMATA KOREKSI N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
A80 EMETROPIA 1

6 20.0000 .00000a .00000 

ASTGMAT WTR 7 20.0000 .00000a .00000 
a. t cannot be computed because the standard deviations of both groups are 0. 

 
 

Group Statistics 
 KACAMATA KOREKSI N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
A80 EMETROPIA 16 20.0000 .00000 .00000 

ASTIGMAT ATR 18 26.1111 24.94438 5.87945 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
A80 Equal variances 

assumed 17.262 .000 -.978 32 .335 -6.11111 6.24691 -18.83566 6.61343 

Equal variances not 
assumed   -1.039 17.00

0 .313 -6.11111 5.87945 -18.51566 6.29344 
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Group Statistics 

 KACAMATA KOREKSI N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
A80 MIOPIA 6 33.0000 30.47768 9.63789 

HIPERMETROPIA 18 32.2581 22.09218 3.96787 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
A80 Equal variances 

assumed 1.623 .210 .084 39 .933 .74194 8.83204 -17.12255 18.60642 

Equal variances not 
assumed   .071 12.204 .944 .74194 10.42271 -21.92512 23.40899 

 
 

Group Statistics 
 KOREKSI KACAMATA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
A80 MIOPIA 6 30.8333 29.39671 12.00116 

ASTGMAT WTR 7 20.0000 .00000 .00000 
 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

A80 Equal variances 
assumed 9.618 .010 .982 11 .347 10.83333 11.02642 -13.43565 35.10232 

Equal variances 
not assumed   .903 5.000 .408 10.83333 12.00116 -20.01662 41.68329 
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Group Statistics 

 KOREKSI KACAMATA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
A80 HIPERMETROPIA 18 31.6667 21.14377 4.98363 

ASTGMAT WTR 7 20.0000 .00000 .00000 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 
A80 Equal variances 

assumed 8.645 .007 1.441 23 .163 11.66667 8.09706 -5.08339 28.41672 

Equal variances 
not assumed   2.341 17.000 .032 11.66667 4.98363 1.15212 22.18121 

 
 

Group Statistics 
 KOREKSI KACAMATA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
A80 MIOPIA 6 30.8333 29.39671 12.00116 

ASTIGMAT ATR 18 26.1111 24.94438 5.87945 
 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
A80 Equal variances assumed 

.174 .681 .385 22 .704 4.72222 12.26748 -20.71897 30.16341 

Equal variances not 
assumed   .353 7.560 .733 4.72222 13.36397 -26.41014 35.85458 
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Group Statistics 
 KOREKSI KACAMATA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
A80 HIPERMETROPIA 18 31.6667 21.14377 4.98363 

ASTIGMAT ATR 18 26.1111 24.94438 5.87945 
 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
A80 Equal variances assumed 

.175 .679 .721 34 .476 5.55556 7.70743 -10.10783 21.21894 

Equal variances not 
assumed   .721 33.111 .476 5.55556 7.70743 -10.12333 21.23444 

 
 


