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ANATOMI DAN FISIOLOGI SEL FOTORESEPTOR 

I. Pendahuluan 

     Retina merupakan suatu struktur yang terorganisasi, dengan kemampuan untuk 

memulai pengolahan informasi penglihatan sebelum informasi tersebut 

dihantarkan. Lapisan neural retina memproses seluruh sinyal visual yang datang. 

Proses ini terjadi pada sel-sel fotoreseptor yang responsif terhadap rangsangan 

cahaya.
 1-4 

     Sel – sel batang dan kerucut di lapisan fotoreseptor mengubah rangsang cahaya  

tersebut menjadi suatu impuls saraf yang dihantarkan oleh jaras-jaras penglihatan 

menuju korteks penglihatan. Sel batang atau sel kerucut akan mengalami suatu 

proses fototransduksi untuk mengubah cahaya yang masuk ke dalam retina 

menjadi sinyal listrik. Rodopsin yang terdapat pada membran diskus segmen luar 

sel fotoreseptor batang dan cone opsin yang terdapat  pada sel kerucut menyerap 

cahaya untuk memulai kaskade biokimia sehingga sel berada dalam keadaan 

hiperpolarisasi.
1-4 

     
Fungsi dari sel – sel fotoreseptor dalam proses fototransduksi yang akan dibahas 

dalam sari kepustakaan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita 

mengenai peran sel – sel fotoreseptor  dalam fisiologi penglihatan. 

 

II.  Anatomi Retina 

     Lapisan retina merupakan lapisan terdalam dari bola mata. Retina adalah 

lembaran jaringan saraf yang tipis dan transparan yang melapisi dua pertiga 

bagian dalam posterior dinding bola mata. Retina terletak pada bagian anterior 

sejauh korpus siliaris dan berakhir pada ora serata dengan tepi yang tidak rata. 

Permukaan luar neural retina dan epitel pigmen retina di sebagian besar tempat 

mudah terpisah, namun pada diskus optikus dan ora serata kedua lapisan ini 

melekat kuat.
2
 

     Retina mempunyai ketebalan 0,1 mm pada ora serata dan 0,56 mm pada polus 

posterior. Retina memiliki makula yang berdiameter 5-6 mm, yang terletak di 

antara pembuluh darah retina temporal. Daerah ini dikenal sebagai area sentralis, 

seperti yang terlihat pada gambar 2.1. Secara histologis area ini terdiri dari dua 
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atau lebih lapisan dari sel-sel ganglion. Lutein dan zeaxanthin yang terdapat pada 

bagian sentral makula menyebabkan warna kuning pada daerah ini.
5,7 

 

Gambar 2.1 Anatomi makula (area sentral) 
                    Dikutip dari : Chalam

5 

 

     Bagian tengah makula dengan diameter 1,5 mm yaitu fovea (fovea centralis) 

memiliki ukuran yang sebanding dengan ukuran diskus optikus.
2,5-7 

Bagian dari 

fovea yang tidak memiliki pembuluh darah retina di kenal sebagai foveal 

avascular zone (FAZ). Foveal avascular zone letaknya sesuai dengan area 

foveola. Diameter dari FAZ sendiri bervariasi antara 250 – 600 mikrometer.
 
Area 

parafovea yang berada disekeliling fovea memiliki diameter 0,5 milimeter, 

dimana lapisan sel ganglion, nukleus inti dalam, lapisan pleksiform luarnya paling 

tebal. Area perifovea adalah  area di sekeliling paravofea yang memiliki diameter 

1,5 mm.
2,4,5,7

 

     Foveola adalah cekungan yang terdapat di  sentral dari fovea yang terletak 4 

milimeter ke arah temporal dan 0,8 milimeter inferior dari bagian tengah diskus 

optikus. Foveola memiliki diameter 0,35 milimeter dengan ketebalan 0,10 
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milimeter di bagian tengahnya. Lapisan fotoreseptor pada foveola seluruhnya 

tersusun atas sel kerucut yang tersusun ramping dan memadat yang berperan 

dalam tajam penglihatan.
 

Foveola memiliki cekungan yang disebut sebagai 

umbo.
5,7 

 

Gambar 2.2 Lapisan retina  
                                          Dikutip dari : Riordan-Eva

2 
 

 

     Retina terdiri dari dua struktur yaitu epitel pigmen retina di bagian luar dan 

neural retina di bagian dalam, seperti yang terlihat pada gambar 2.2. Lapisan dari 

retina mulai dari sisi dalamnya adalah sebagai berikut : (1) membran limitan 

interna; (2) lapisan serabut saraf yang mengandung akson-akson sel ganglion yang 

berjalan menuju nervus optikus; (3) lapisan sel ganglion; (4) lapisan pleksiform 

bagian dalam, yang mengandung sinap sel ganglion dengan sel amakrin dan sel 

bipolar; (5) lapisan inti dalam badan-badan sel bipolar, amakrin dan horizontal; 

(6) lapisan pleksiform bagian luar, yang mengandung sinap sel bipolar dan 

horizontal dengan fotoreseptor; (7) lapisan inti luar sel fotoreseptor ; (8) membran 

limitan eksterna; lapisan fotoreseptor segmen dalam dan luar sel batang dan 

kerucut; dan (10) epitel pigmen retina. Lapisan neural retina terdiri atas neuron, 

glial dan elemen vaskular. Elemen neuron pada lapisan ini terdiri dari sel 



4 
 

fotoreseptor, sel bipolar, sel ganglion, sel horisontal dan sel amakrin. Elemen glial 

terdiri atas sel Müller, sel astrosit dan sel mikroglia.
2,4-7 

     Sel fotoreseptor terdiri dari 95%  sel batang dan sisanya adalah sel kerucut. Sel 

batang adalah sel fotoreseptor yang sensitif terhadap keadaan gelap atau sedikit 

cahaya, sedangkan sel kerucut sensitif terhadap warna dan cahaya yang terang.
1,7  

 

2.1 Anatomi Sel Batang 

     Lebih dari 100 juta sel batang terdapat dalam setiap mata. Sel ini berada di 

lapisan inti luar dari retina.
 
 Sel batang memiliki ukuran panjang sekitar 100 – 120 

mikrometer.
 
Sel batang dapat dibagi menjadi beberapa bagian seperti yang terlihat 

pada gambar 2.3. Kepadatan dari sel batang  bervariasi di setiap bagian dari retina. 

Sel batang tidak ditemukan di daerah fovea namun jumlah sel batang akan 

semakin bertambah di daerah retina perifer, kepadatannya berkurang secara 

bertahap sampai mendekati ujung lapisan retina.
1,2,6-8 

 

 

Gambar 2.3 Morfologi sel batang  
              Dikutip dari : Fain

9 

 

     Segmen luar sel batang mempunyai panjang sekitar 25-45 mikrometer yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya waktu, jumlah cahaya, dan spesies. 
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Segmen luar sel batang terdiri dari ratusan sampai seribu diskus yang tersusun 

seperti tumpukan koin dan sekitar ±90 % protein yang terkandung di dalamnya 

adalah rodopsin .
4,6,8 

     Protein yang terkandung di dalam diskus sel batang dibagi menjadi 2 kategori 

yaitu struktural dan fungsional. Komponen yang paling banyak terkandung dalam 

diskus membran adalah rodopsin, yaitu protein yang berikatan dengan kromofor 

11-cis-retinal yang merupakan derivat dari vitamin A dan yang menginisiasi 

proses fototransduksi.
4,8 

 

Gambar 2.4 Molekul rodopsin 
                 Dikutip dari : Chalam

5 

     Fragmen diskus segmen luar dari sel batang akan mengalamai fagositosis oleh 

sel epitel pigmen retina. Lisozim yang banyak terkandung dalam sel epitel pigmen 

retina dapat mencerna lebih dari 2000 diskus setiap harinya. Bahan-bahan yang 

tidak dicerna oleh sel ini akan terakumulasi sebagai deposit lipofusin. Penelitian 

yang dilakukan oleh Young, dengan menggunakan asam amino yang diberi label 

dengan radioaktif yang berhubungan dengan komponen diskus, menunjukkan 

pergerakan dari protein yang terlabel tersebut bergerak dari segmen dalam menuju 

daerah basal kemudian bergerak menuju diskus yang baru dibentuk di segmen 

luar. Diskus yang diberi label tersebut bergerak menuju ujung segmen luar dan 

akhirnya  terlihat di dalam fagosom sel epitel pigmen retina. Penelitian ini 
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menunjukkan bahwa komponen dari membran diskus  dibentuk di segmen dalam 

dan bergerak menuju silia untuk bergabung di dalam diskus pada dasar segmen 

luar. Diskus ini secara bertahap akan berpindah ke arah luar, dengan pembentukan 

diskus yang baru. Saat diskus yang lama mencapai ujung, diskus tersebut akan 

lepas dan ditangkap oleh sel epitel pigmen retina untuk difagosit. Diskus dari 

segmen luar sel batang akan terlepas secara terus menerus, dimana pelepasan 

diskus ini lebih sering terjadi pada saat pagi hari.
4 

     
Rodopsin merupakan protein membran plasma yang membungkus diskus, 

seperti yang terlihat pada gambar 2.4. Rodopsin merupakan protein yang dapat 

berdifusi secara bebas. Fotopigmen ini terbuat dari 349 asam amino dan 

mempunyai 7 helical loops yang tertanam di dalam membran lipid. Pada asam 

amino ke 296 di membran loop ke 7, kromofor 11-cis retinal berikatan dengan 

lisin oleh ikatan basa Schiff. Rodopsin mengabsorpsi sinar hijau pada panjang 

gelombang 510 nm. Rodopsin kurang baik dalam mengabsorpsi sinar biru dan 

kuning, serta tidak sensitif terhadap gelombang sinar yang lebih panjang (sinar 

merah).
5
  

     Peripherin/rds dan Rom-1 adalah protein struktural yang menjaga bentuk 

diskus tetap pipih dan juga untuk menggantungkan tepi diskus ke membran 

plasma. Peripherin/rds dan Rom-1 mempunyai fungsi sebagai pelekat yang 

menghubungkan dan menstabilkan diskus  dengan diskus yang lainnya dan juga 

dengan plasma membran di sekitarnya. Peripherin/rds juga mempunyai fungsi 

untuk menjaga kelengkungan dari tepi diskus.
 

Peripherin dan Rom-1 juga 

ditemukan di segmen luar sel kerucut. Protein yang lainnya yang ada pada tepi 

diskus adalah ABC transporter (ATP–binding cassete transporter). ABC 

transporter  hanya terdapat pada diskus sel batang dan tidak terdapat pada sel 

kerucut. Fungsi ABC transporter ini adalah sebagai pengangkut all-trans 

retinal.
5,8 

     Membran plasma dari segmen luar sel batang terdiri dari protein (retinal rod 

cGMP-gated cation channel) yang meregulasi ion dan molekul yang akan masuk 

dan keluar dari segmen luar ini.
 
Segmen dalam dan segmen luar sel batang 

dihubungkan oleh silia yang ramping. Silia ini terdiri dari sembilan pasang 
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tubulus. Lipid dan protein yang dibentuk di dalam segmen dalam sel batang 

mengalir menuju segmen luar sel batang melalui silia tersebut. 
4,8 

     Bagian dari segmen dalam sel batang, terdiri atas mioid dan elipsoid. 

Retikulum endoplasma dan badan golgi banyak terdapat pada bagian mioid, 

sedangkan mitokondria yang memanjang banyak terdapat pada bagian elipsoid.  

Hal ini berhubungan dengan sisntesis energi dan protein yang dibutuhkan oleh 

fotoreseptor. Mioid merupakan bagian yang terdekat dengan badan sel dan 

sintesis protein terjadi di bagian ini.
4,8 

     Serabut luar membentang dari segmen dalam sampai badan sel yang 

mengandung nukleus. Serabut dalam terdiri dari banyak mikrotubulus dan 

membentang dari badan sel dan berakhir pada sinap yang mengandung vesikel-

vesikel.
4,8 

 

     Bagian terdalam  dari sel batang adalah badan sinaps atau sperula. Sperula 

terbentuk dari invaginasi kompleks sinaps yang terdiri dari 1 atau lebih dendrit sel 

bipolar dan 2 prosesus sel horizontal. Sinaps ini merupakan hubungan antara 

interneuron di retina, yang menghubungkan sel batang dengan sel horizontal dan 

sel bipolar. Sel batang mengeluarkan neurotransmiter glutamat.
4,5,8 

 

2.2 Anatomi Sel Kerucut 

     Sel kerucut mempunyai bentuk yang panjang dan ramping, ukurannya sekitar 

65-75 mikrometer. Jumlah dari sel kerucut  menurun secara cepat di daerah sentral 

dari retina. Sel kerucut ini mempunyai struktur yang hampir sama dengan sel 

batang. Segmen luarnya berbentuk kerucut, bagian dasarnya lebih lebar dari sel 

batang dan ukurannya semakin mengecil dengan ujung yang membulat, seperti 

yang terlihat pada gambar 2.5. Ukuran segmen luar sel kerucut semakin besar 

sedangkan segmen dalamnya lebih panjang dan ramping pada bagian fovea 

dibandingkan pada bagian retina di luar fovea.
6,7 

     Satu dari 3 pigmen visual berada di dalam membran diskus. Setiap molekul 

pigmen ini diaktivasi oleh cahaya yang diserap pada spektrum warna tertentu. 

Penyerapan cahaya sebesar 420 nanometer untuk warna biru, 531 nanometer 

untuk warna hijau, dan 588 nanometer untuk warna merah.
2,4,7 



8 
 

     Cone opsin yang komposisinya sama dengan rodopsin pada sel batang juga 

terdapat pada sel kerucut. Pigmen fotosensitif ini berada pada membran diskus 

seperti pada sel batang. Diskus dari sel kerucut berlekatan dengan membran sel, 

tidak seperti pada diskus sel batang dimana diskus dan membran selnya 

merupakan struktur yang terpisah.
5,6 

 

 

Gambar 2.5 Morfologi sel kerucut  
                Dikutip dari : Chen J

8 

 

     Penelitian terakhir  menunjukkan bahwa pembentukan dari diskus sel kerucut 

terjadi pada bagian basal, tetapi karena banyaknya hubungan di sekitar 

plasmalema, molekul yang diberi label dapat berdifusi melalui segmen luar dari 

sel kerucut dibandingkan menetap di diskus seperti yang terjadi pada sel batang. 

Diskus dari sel kerucut akan lepas secara periodik, lebih sering pada malam hari 

dan difagosit oleh sel epitel pigmen retina. Faktor yang meregulasi siklus dari 

pelepasan diskus ini masih dalam penelitian.
4 

     Struktur segmen dalam sel kerucut menyerupai segmen dalam sel batang. 

Segmen dalam dan luar sel kerucut dihubungkan oleh silia. Segmen dalam 
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menyatu dengan badan sel yang mengandung nukleus yang besar.
 
Pedikel atau 

badan sinaps dari sel kerucut mempunyai struktur yang lebih kompleks dari 

sperula pada sel batang. Pedikel dari sel kerucut bersinaps dengan sel batang, sel 

kerucut lainnya seperti dengan sel horizontal dan sel bipolar.
4,5,6 

  

III. Fisiologi Sel Fotoreseptor 

 

Gambar 3.1 Regenerasi rodopsin 
           Dikutip dari : Khurana

10
 

 

     Sel batang dan sel kerucut bekerja sebagai ujung saraf sensoris untuk 

penglihatan. Sinar yang jatuh pada retina mengakibatkan perubahan fotokimia 

yang akan memicu rangkaian reaksi biokimia yang menghasilkan perubahan 

listrik yang disebut sebagai fototransduksi. Reaksi biokimia yang terjadi meliputi  

bleaching dari rodopsin, regenerasi rodopsin dan siklus visual.
4,10

  

     Rodopsin adalah pigmen visual sel batang untuk penglihatan malam 

(skotopik). Rodopsin terdiri dari protein yang disebut opsin yang berpasangan 

dengan kromofor (vitamin A aldehyde atau 11-cis-retinal). Opsin berfungsi untuk 
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menentukan panjang gelombang yang diserap oleh sel fotoreseptor, sedangkan 

kromofor adalah molekul yang mengabsorpsi foton dan terdapat di dalam 

opsin.
4,10 

     Cahaya yang diabsorpsi oleh sel batang akan merubah 11-cis-retinal menjadi 

all-trans-retinal melalui beberapa tahap. Semua molekul all-trans-retinal akan 

terpisah dari opsin. Proses pemisahan opsin dengan molekul 11-cis-retinal disebut 

fotodekomposisi dan dikatakan rodopsin bleached oleh cahaya. All-trans-retinal 

yang terpisah dari opsin dan vitamin A (retinal) akan membentuk 11-cis-retinal 

kembali. Opsin akan bersatu kembali dengan 11-cis-retinal di segmen luar sel 

batang untuk membentuk rodopsin. Keseluruhan proses ini disebut regenerasi 

rodopsin, seperti yang terlihat pada gambar 3.1. Proses bleaching dari rodopsin 

terjadi di bawah pengaruh cahaya, sedangkan proses regenerasi rodopsin 

berlangsung sama baiknya pada kondisi gelap maupun terang.
4,10

 

 

Gambar 3.2 Siklus visual 
                                                       Dikutip dari : Khurana

10 

 

    Regenerasi pigmen visual harus tetap seimbang saat terjadi bleaching dalam 

proses fototransduksi di sel fotoreseptor. Keseimbangan antara fotodekomposisi 

dan regenerasi pigmen visual ini disebut siklus visual, seperti yang terlihat pada 

gambar 3.2. 
10 

3.1 Fototransduksi Sel Batang  

     Fotoreseptor batang dan kerucut terletak dilapisan terluar neural retina, 

merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia yang mengawali proses 

penglihatan. Proses siklus penglihatan ini dimulai dari penyerapan foton oleh 
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pigmen rodopsin maupun cone opsin di segmen luar fotoreseptor.
 

Proses 

penangkapan foton dan perubahannya menjadi impuls saraf dikenal sebagai 

proses fototransduksi, seperti yang terlihat pada gambar 3.3 .
2,10-13 

     Rodopsin adalah fotopigmen pada sel batang yang terdiri dari 11-cis-retinal 

dan G-protein-coupled receptor yang disebut opsin. Cahaya yang diabsorpsi sel 

batang akan memecah ikatan 11-cis retinal menjadi all-trans-retinal. Proses 

perubahan ini disebut bleached.
10,11 

 
    Saat rodopsin mengabsorpsi cahaya, ikatan ganda 11-cis-retinal akan rusak dan 

molekul opsin teraktivasi menjadi metharodopsin II. Metharodopsin II akan 

memulai reaksi yang mengatur aliran kation menuju segmen luar sel batang.
5,8 

 
    Rodopsin yang teraktivasi ini (R*) akan mengaktifkan transdusin (GTP binding 

protein) yang terletak pada diskus sel batang, seperti yang terlihat pada Gambar 

3.3. Subunit α Transdusin (Tα) yang teraktivasi akan mengaktifkan enzim 

fosfodiesterase (PDE). Enzim ini akan menghidrolisis cGMP (cyclic Guanosine 

Monophosphate) menjadi GMP (Guanosine Monophosphate).
8,11

  

     Fosforilasi memegang peranan penting dalam menonaktifkan rodopsin yang 

teraktivasi (R*). Hal ini diawali oleh fosforilasi residu Ser dan Thr pada C 

terminal (R*) oleh  rodopsin kinase. Rodopsin kinase diinhibisi oleh recoverin, 

yang prosesnya dikontrol oleh ion kalsium. Konsentrasi kalsium akan turun saat 

cGMP-gated-channel tertutup. Hal ini menyebabkan rodopsin kinase terpisah dari 

recoverin sehingga fosforilasi rodopsin yang teraktivasi (R*) dapat terjadi. 

Aktivitas rodopsin yang teraktivasi (R*) akan berakhir dengan terjadinya ikatan 

antara arestin dengan rodopsin yang terfosforilasi.
8,11 

     Berkurangya cGMP akan menutup cGMP-gated-channel. Ion natrium tidak 

bisa masuk ke dalam sel sehingga sel akan menjadi lebih negatif sementara ion 

natrium terus dipompa keluar oleh pompa Na/K ATPase di segmen dalam. Sel 

fotoreseptor mengalami hiperpolarisasi dengan membran potensial sebesar -75 

milivolt.
5,8,11,13 

     Jumlah neurotransmiter yang dihasilkan fotoreseptor akan berkurang seiring 

dengan peningkatan penyerapan cahaya. Hiperpolarisasi akan menghentikan 

pengeluaran neurotransmiter glutamat ke celah sinaps.
5,8,11,13 
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     Proses
 
deaktivasi dari fosfodiesterase memerlukan hidrolisis dari GTP menjadi 

GDP pada Transdusin α. Guanyl cyclase mensintesis cGMP dari GTP untuk 

membuka CNG channels maka, proses ini diatur oleh Ca
2+ 

binding protein, 

Guanyl Cyclase Activating Protein 1 dan 2(GCAP). Penghentian proses kaskade 

fototransduksi ini juga memerlukan inaktivasi fosfodiesterase yang terjadi melalui 

deaktivasi dari Transdusin α.
8,11 

 

 

Gambar 3.3 Fototranduksi Sel Batang,Deaktivasi R
*
,Deaktivasi PDE,Sintesis cGMP 

                         Dikutip dari : Chen J
8 

 



13 
 

     Segmen luar sel fotoreseptor mempunyai membran yang permeabel terhadap 

ion natrium. Konsentrasi cGMP yang tinggi di sitoplasma segmen luar sel 

fotoreseptor membuat cGMP-gated-channel  terbuka,dan ion natrium masuk ke 

dalam sel. Ion natrium masuk ke segmen dalam melalui silia. Ion natrium ini akan 

dipompa keluar oleh pompa Na/K-ATPase. Sel fotoreseptor akan berdepolarisasi 

dengan membran potensial sebesar -40 mV.
4,13 

     
Terbukanya cGMP-gated-channel menyebabkan ion kalsium masuk ke dalam 

sel dan menyebabkan penekanan efek dari enzim guanylate cyclase yang 

mengatur pembentukan cGMP. Tertutupnya cGMP-gated-channel akan 

menyebabkan hal sebaliknya. Hal ini merupakan komponen penting dalam 

adaptasi cahaya.
8,11 

 

3.2 Fototransduksi Sel Kerucut 

     Fototransduksi pada sel kerucut menyerupai  proses fototransduksi  pada sel  

batang. Hal ini berdasarkan adanya kemiripan struktur dan protein transduksi 

antara sel batang dan sel kerucut sehingga dapat dianggap bahwa proses 

fototransduksi pada sel kerucut sama dengan sel batang. Cone opsin yang 

teraktivasi cahaya memulai proses kaskade enzimatik yang menghidrolisis cGMP 

dan menutup cone-specific cGMP gated-cation-channel pada membran segmen 

luar. Fototransduksi pada sel kerucut relatif tidak sensitif tetapi cepat dan mampu 

beradaptasi terhadap pencahayaan yang kuat. Semakin tinggi tingkat pencahayaan 

semakin cepat respon dari sel kerucut. Hal ini menjadi alasan mengapa ketajaman 

penglihatan semakin baik saat pencahayaan ditingkatkan.
5,11,14 

 

3.3 Adaptasi Terang dan Gelap 

     Sistem visual dapat mendeteksi dan menganalisa pola cahaya dengan adaptasi 

visual dan modifikasi dari kemampuannya untuk berespon pada tingkat 

pencahayaan rendah maupun tinggi. Perubahan tingkat pencahayaan yang 

signifikan akan menyebabkan adaptasi yang lebih lama. Hal ini membutuhkan 

waktu 20-30 menit agar retina dapat  beradaptasi dari cahaya matahari yang terang 

ke daerah yang gelap, disebut sebagai adaptasi gelap.  Sel kerucut  bekerja pada 
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awalnya, tapi karena berada dalam keadaan yang gelap, sel ini tidak dirangsang 

dan sel batang membutuhkan waktu untuk mencapai fungsinya yang maksimal.
4,10

  

     Adaptasi terang terjadi saat berpindah dari tempat yang gelap menuju daerah 

yang terang, dibutuhkan waktu sekitar 5-10 menit agar sel kerucut mencapai 

fungsinya yang maksimal. Adaptasi dari sel fotoreseptor diatur oleh ion kalsium, 

yang dapat mempengaruhi kadar cGMP.
4,10 

 

3.4  Simpulan 

     Sel fotoreseptor berperan dalam inisiasi proses melihat yakni dalam proses 

fototransduksi. Inisiasi proses melihat pada sel fotoreseptor diperlukan agar  

impuls saraf tersebut dapat diteruskan menuju pusat penglihatan.  

     Proses fototransduksi yang terjadi pada sel batang dan sel kerucut adalah suatu 

proses yang mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik. Proses fototransduksi 

yang terjadi pada kedua sel fotoreseptor ini pada dasarnya adalah sama. 

Depolarisasi terjadi pada keadaan gelap dimana dikeluarkan neurotransmiter 

glutamat, sedangkan pada keadaan terang sel-sel fotoreseptor akan mengalami 

hiperpolarisasi dan pengeluaran neurotransmiter glutamat dihentikan. 
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