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PEMERIKSAAN DASAR SEBELUM FITTING LENSA KONTAK  

 

I.  Pendahuluan 

 Lensa kontak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1940; pada awalnya 

dibuat dari plastik polymethylmethacrylate (PMMA); kemudian menjadi alternatif 

yang cukup populer dalam menggantikan kacamata untuk mengkoreksi kelainan 

refraksi. Saat ini diperkirakan 35 juta penduduk dewasa, yaitu 25% dari penderita 

kelainan refraksi yang menggunakan alat koreksi kelainan refraksi di US, 

menggunakan lensa kontak. Sehingga pengetahuan mengenai lensa kontak adalah 

penting bagi dokter mata.1,2  

 Diperlukan informasi yang spesifik untuk pemilihan lensa kontak yang 

tepat bagi pasien. Termasuk diantaranya adalah aktifitas sehari-hari serta alasan 

penggunaan lensa kontak pasien. Dengan anamnesis yang baik akan didapatkan 

informasi yang cukup, sehingga dokter dapat memperkirakan kebutuhan lensa 

kontak yang tepat untuk pasien.1,2 

 Hasil pemeriksaan refraksi juga akan menentukan lensa kontak yang tepat 

untuk pasien. Dimana pasien dengan astigmatisma mungkin akan memerlukan 

lensa kontak RGP (rigid gas permeable) atau lensa kontak toric untuk 

astigmatisma yang lebih berat. Pemeriksaan lain yang juga penting antara lain, 

pemeriksaan segmen anterior, pemeriksaan lapisan air mata, kelopak mata, HVID 

(horizontal visible iris diameter) hingga topografi kornea. Pemeriksaan yang tepat 

akan menentukan keberhasilan fitting terutama pada RGP.1,2,3  

 Sari kepustakaan ini akan membahas pemeriksaan-pemeriksaan apa saja 

yang diperlukan sebelum dilakukan fitting pada lensa kontak dan parameter-

parameter apa saja yang perlu untuk diukur. 

 

II.  Pembahasan 

2.1  Anamnesis 

 Banyak faktor yang dapat menentukan apakah seorang pasien merupakan 

kandidat yang baik untuk menggunakan lensa kontak. Riwayat yang terperinci 

dan pemeriksaan okular sangat diperlukan sebelum dilakukan fitting lensa kontak. 
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Anamnesis dapat mengumpulkan informasi mengenai keadaan kesehatan pasien 

secara umum, kesehatan mata, riwayat kelainan mata pada keluarga, dan riwayat 

penggunaan lensa kontak sebelumnya. Motivasi juga merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan fitting. Pasien dengan 

kelainan refraksi sedang hingga berat merupakan kandidat yang tepat untuk 

penggunaan lensa kontak dibandingkan pasien dengan kelainan refraksi yang 

ringan. Pasien dengan motivasi yang rendah tidak akan merawat lensa kontak 

mereka dengan baik dan mungkin tidak akan beradaptasi dengan baik, terutama 

dengan lensa kontak RGP.4 

 

2.2  Pemeriksaan Refraksi 

 Pemeriksaan refraksi dimulai ketajaman penglihatan pada pasien dapat 

dilakukan dengan menggunakan autorefraktometer atau optotip. Terdapat 

beberapa jenis optotip yang biasa digunakan antara lain Landolt C, tumbling E, 

optotip Snellen, dan optotip Bailey-Lovie. Caranya yaitu dengan menentukan 

huruf atau simbol atau kata terkecil yang dapat dibaca dengan benar. Pemeriksaan 

ketajaman penglihatan dilakukan dengan monokular secara bergantian pada mata 

kanan dan mata kiri. Penglihatan jauh maupun penglihatan dekat keduanya 

diperiksa.1,5,6  

 Tiga komponen dasar dalam pengoperasian lensa kacamata atau lensa 

kontak, yaitu kekuatan sferis, kekuatan silinder astigmatisma, serta axis. Untuk 

menentukan astigmatisma dilakukan pemeriksaan “clock dial”, yaitu pemeriksaan 

standar dengan menggunakan chart melingkar yang terdiri dari jari-jari dengan 

interval 30° dengan tehnik fogging. Pemeriksaan untuk astigmatisma juga dapat 

menggunakan tehnik Jackson Cross-Cylinder, yang merupakan pemeriksaan yang 

paling umum dilakukan unutk astigmatisma. Setelah itu, dilakukan refining sferis 

dan dilanjutkan dengan tes duokrom. Pemeriksaan ini dilakukan pada kedua mata 

bergantian. Kemudian dilakukan pemeriksaan keseimbangan binokular dan 

pemeriksaan penglihatan dekat. 1,5,6 
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2.3  Pemeriksaan Segmen Anterior  

 Slit-lamp biomiskroskopi dapat bermanfaat untuk melihat apakah terdapat 

debris pada lapisan air mata, fragmen mukus, perubahan pada epitel kornea dan 

konjungtiva, vasodilatasi pembuluh darah, ketinggian meniskus air mata, kelopak 

mata, bulu mata dan iregularitas kedipan.4 

 

2.3.1  Kelopak Mata  

 Pemeriksaan kelopak mata bertujuan untuk menilai ukuran fisura 

palpebralis. Fisura palpebra yang kecil dapat menyulitkan penggunaan lensa 

ukuran besar. Retraksi kelopak mata dapat mempengaruhi kelopak mata, dan 

kelopak dengan dengan ptosis dapat menyebabkan pergerakan lensa kontak 

terganggu sehingga pertukaran air mata terganggu, terutama pada RGP. Fisura 

palpebralis normal berukuran antara 7-13 mm (rata-rata sekitar 10 mm). cara 

mengukur tinggi apertura palpebra adalah dengan slit lamp, dimana pasien 

diminta untuk melihat ke arah telinga pemeriksa, lalu diukur tinggi. Selain dengan 

slit lamp, dapat juga diukur dengan penggaris.2,4 

 

2.3.2  Pemeriksaan Lapisan Air Mata 

 Integritas permukaan anterior mata, kualitas serta kuantitas lapisan air 

mata merupakan faktor penting dalam menentukan prognosis kecocokan 

seseorang dalam menggunakan lensa kontak. Kualitas dan kuantitas lapisan air 

mata memegang peranan penting dalam menentukan lamanya waktu sesorang 

dapat menggunakan lensa kontak dengan nyaman dan terbentuknya deposit pada 

permukaan lensa kontak.7 

 

2.3.3  Struktur dan Dinamika Lapisan Air Mata 

 Wolff pertama kali menyebutkan bahwa lapisan air mata memiliki 

ketebalan 7µm, dan terdiri dari 3 lapisan yang berbeda yaitu: lapisan lemak pada 

permukaan anterior; lapisan tebal akuos pada bagian tengah yang terdiri dari air; 

garam anorganik dan protein yang membentuk 99% ketebalan lapisan air mata 

serta lapisan mukus tipis pada bagian dalam. Pada mata sehat, lapisan air mata 
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menutupi permukaan kornea dan konjungtiva bulbi. Mishima menjelaskan bahwa 

meniskus pada margin kelopak mata atas dan bawah merupakan kantung air mata 

yang menampung 70-80% volume air mata pada seluruh permukaan mata.7 

 

2.3.3.1 Uji Schirmer  

 Produksi akuos air mata dapat dinilai dengan beberapa cara, salah satunya 

dengan uji Schirmer. Uji Schirmer dilakukan dengan menempatkan kertas saring 

tipis dengan ukuran panjang 35 mm dan lebar 5 mm pada bagian forniks inferior. 

Banyaknya bagian kertas yang basah diukur untuk menentukan produksi air 

mata.1,7  

 Terdapat beberapa variasi dalam uji Schirmer. Uji Schirmer sekresi dasar 

dilakukan setelah pemberian anestesi topikal, kemudian dinilai 5 menit kemudian. 

Sebuah kertas saring tipis yang telah dilipat diletakkan pada sepertiga lateral 

palpebra inferior dengan ujung bagian luar mengarah ke temporal. Uji ini dapat 

dilakukan dengan mata tertutup maupun terbuka. Jika didapatkan basah kurang 

dari 5 mm, maka kemungkinan besar terdapat defisiensi akuos air mata, 

sedangkan jika didapat basah 5-10 mm maka hasilnya meragukan. Uji Schirmer I 

dilakukan sama seperti uji Schirmer sekresi dasar tanpa menggunakan anestesi 

topikal. Jika didapatkan hasil kurang dari 10 mm dalam 5 menit maka terdapat 

defisiensi akuos air mata. Uji Schirmer II, yang bertujuan untuk mengukur refleks 

sekresi, juga dilakukan tanpa anestesi topikal. Setelah kertas saring tipis 

diletakkan pada forniks inferior, digunakan aplikator untuk merangsang mukosa 

nasal. Hasil basah yang kurang dari 15 mm setelah 5 menit konsisten dengan 

defek pada refleks sekresi. Uji Schirmer sebaiknya dilakukan secara berulang 

pada keesokan harinya pada waktu yang sama.1,7 

 

Tabel 1.  Penilaian Uji Schirmer 

Uji Anestesi Topikal Waktu Stimulasi Nasal Nilai Normal 

Sekresi air mata dasar + 5 menit - ≥ 10 mm 

Schirmer I - 5 menit - ≥ 10 mm 

Schirmer II - 5 menit + ≥ 15 mm 

Sumber: American Academy of Ophthalmology1 
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Gambar 1. Uji Schirmer 

Sumber: American Academy of Ophthalmology1 

 

2.3.3.2 Uji Tear Break-Up Time 

 Uji tear break-up time (TBUT) ialah waktu yang dibutuhkan oleh lapisan 

air mata untuk pecah setelah berkedip. Smolin dan Thoft menyebutkan bahwa; 

setelah evaporasi terjadi penipisan lokal pada air mata. Kemudian akan terbentuk 

bercak-bercak kering pada lapisan tersebut robek dan air mata menguap. Cara 

melakukan TBUT adalah dengan meneteskan fluoresen ke mata, kemudian akan 

dinilai lapisan air mata dengan menggunakan cahaya cobalt blue pada slit lamp 

biomikroskopi. Yang diukur adalah lamanya waktu hingga terbentu bercak kering 

atau dry spot berwarna hitam.1 

 

2.3.4  Sensibilitas Kornea  

 Salah satu pertanda awal dari hipoksia adalah berkurangnya sensibilitas 

kornea, dimana pada umumya pasien tidak menyadarinya. Sensibilitas kornea 

dapat menurun pada pasien dengan kelainan sistemik seperti diabetes melitus, 

kelainan mata seperti herpes simplex keratitis, kehamilan, siklus menstruasi, 

penggunaan obat-obatan topikal atau sistemik dan lain-lain. Penggunaan lensa 

kontak juga dapat menurunkan sensibilitas kornea. Pengguna lensa kontak dengan 

sensibilitas yang menurun lebih rentan mendertia erosi kornea dan atau infeksi 

kornea. Sensibilitas kornea dapat diperiksa dengan ujung kapas atau lebih presisi 

dengan Cochet-Bonnet estesiometer.4,8  
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2.3.5  Berkedip 

 Pasien yang berkedip tidak sempurna atau jarang dapat menyebabkan 

lensa kontak menjadi kering dan dapat menyebabkan terjadinya penimbunan 

deposit pada lensa kontak. Pasien yang tidak dapat menutup matanya secara 

sempurna saat berkedip mungkin bukanlah merupakan kandidat yang baik untuk 

RGP. Seringkali, pasien yang jarang berkedip atau tidak sempurna, pada saat 

fitting akan terjadi pewarnaan lensa kontak pada arah jam 3 dan jam 9. Pasien 

yang sangat jarang berkedip merupakan kontraindikasi untuk semua jenis lensa 

kontak. Frekuensi normal berkedip dalam satu menit adalah 12-15 kali.4,7 

 

2.4  Topografi Kornea 

 Pada bagian sentral kornea sekitar 6 mm memiliki bentuk yang sferis. 

Namun kurvatura kornea merata pada bagian perifer sehingga membentuk bentuk 

yang asferis. Lensa kontak, yang terdiri dari bagian sentral dan perifer, dibuat 

sedemikian rupa agar tercipta posisi yang sesuai dan pergerakan yang adekuat dari 

lensa tersebut pada mata.9 

 

2.4.1  Diameter kornea  

 Diameter kornea berkaitan dengan pengukuran topografi kornea dan 

bermanfaat untuk menentukan perubahan kurvatura kornea yang dapat 

mempengaruhi kesesuaian lensa kontak. Terdapat dua diameter kornea yang 

diukur yaitu horizontal visible iris diameter (HVID) dan vertical visible iris 

diameter (VVID). Pengukuran dilakukan dengan penggaris. Cara pengukuran 

yang lebih tepat dilakukan dengan menggunakan kaliper setelah pemberian 

anestesi topikal. Diameter horizontal kornea berkisar antara 10.5 hingga 12 

mm.3,10  

 Pada RGP, diameter lensa lebih kecil dari diameter kornea, ukurannya pun 

disesuaikan dengan tinggi fisura palpebralis. Pengukuran diameter kornea 

memiliki peranan yang penting sebelum dilakukan fitting RGP. Untuk 

mendapatkan nilai diameter RGP yaitu: D = HVID-2.5 mm. Sedangkan pada 

lensa kontak lunak, diameter lensa kontak 2 mm lebih besar dari HVID.3,11  
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2.4.2  Diameter Pupil 

 Pengukuran diameter pupil dapat dilakukan pada ruangan dengan 

pencahayaan standar (sekitar 200 lux) atau pada ruangan dengan pencahayaan 

redup (< 100 lux) pemeriksaan diameter pupil bermanfaat untuk menentukan 

diameter zona optik.3 

 

2.4.3  Keratometri 

 Keratometri berfungsi untuk menilai kurvatura bagian sentral kornea 

dalam radius 3 mm sehinga dapat memperkirakan kekuatan optik kornea secara 

keseluruhan. Prinsip kerja keratometri adalah dengan tampilan refleksi optik pada 

permukaan kornea. Gambar yang direfleksikan pada permukaan kornea dipecah 

lagi menjadi dua gambar dengan menggunakan cermin semisilver dan dua buah 

prisma yang saling tegak lurus.1,3,10  

 Data hasil keratometer atau disebut sebagai "K readings" digunakan 
sebagai data kuantitatif kurvatura kornea sentral atau astigmatisma kornea. 
Keratometri sangat penting dalam menentukan base curve untuk keperluan fitting 
lensa kontak rigid.12 
 Sebelum melakukan pemeriksaan fokuskan eyepiece dengan baik, karena 

kesalahan dalam memfokuskan atau kesalahan akomodasi dapat menyebabkan 

kesalahan dalam pengukuran. Minta pasien untuk menempatkan dagunya pada 

dudukan dagu dan dahinya pada sandaran dahi, posisikan agar penanda pada 

instrumen sejajar dengan kantus lateral pasien, tutup mata yang tidak diperiksa, 

minta pasien agar memfiksasikan pandangannya pada gambar bayangan matanya. 

Kemudian posisikan mire utama (mire pada sudut) hingga tanda plus berada tepat 

di bagian tengahnya. Fokuskan gambar mires hingga terlihat satu gambar mire 

yang jelas. Akan terlihat gambar mire yang ganda jika fokus tidak tepat. Putar 

keratometer hingga tanda plus pada mire sebelah kiri menjadi segaris dengan 

tanda plus pada mire utama. putar tombol untuk mengatur horizontal meridian 

sehingga garis horizontal antara kedua mires berhimpitan maka didapatlah nilai 

horizontal meridian, setelah itu putar tombol pengatur vertikal meridian sehingga 

garis horizontal antata kedua mires berimpitan maka didapatlah nilai vertikal 
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meridian, kemudian catat hasilnya.1,3,10,12  

 Sebagai contoh berikut ini adalah nilai yang didapatkan dari hasil 

pemeriksaan dengan keratometer :  

OD 42.50@178/44.25 mires jelas, regular 

OS 42.37@015/44.50 sedikit distorsi 

Base curve didapatkan dari jumlah hasil pengukuran dua meridian yang dibagi 2. 

Jika didapatkan nilai kurvatura hingga 50.00 D maka perlu dicurigai adanya 

keratokonus.1,3,10,12   

 

 
 

Gambar 2. Tampilan keratometer saat pengukuran 
Sumber: Borish’s Clinical Refraction12 

 

 

2.4.4  Placido disc 
 Jika dibutuhkan data permukaan kornea lebih dari 3 mm sentral kornea, 
maka perlu dilakukan keratoskopi. Sejak tahun 1870, klinisi telah melakukan 
pemeriksaan keratoskopi dengan placido disc yaitu dengan mengamati bayangan 
cincin-cincin konsentrat pada placido disc yang terbentuk pada permukaan 
kornea. Placido disc dapat digunakan untuk menilai permukaan kornea secara 
kualitatif. Kemudian tehnik dengan placido disc ini dikembangkan dengan 
menggabungkannya dengan sistem komputerisasi sehingga dapat mengukur 
secara kuantitatif permukaan kornea.12     
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Gambar 3. Placido disc 

Sumber: Borish’s Clinical Refraction12 
 

2.4.5  Topografi kornea terkomputerisasi 

 Topografi kornea dapat digunakan untuk fitting lensa kontak baik pada 

mata normal, abnormal, ataupun setelah tindakan operasi. Topografi kornea dapat 

memantau perubahan bentuk kornea. Era baru topografi kornea dengan 

perubahan-perubahan yang telah dimodifikasi dengan akurasi yang tinggi 

sehingga dapat memprediksikan desain lensa kontak yang akan digunakan. 

Instrumen topografi kornea yang baru tersebut dapat memungkinkan dokter untuk 

memesan lensa kontak langsung berdasarkan hasil topografi kornea, untuk 

mengurangi waktu tunggu dan mengurangi penggunaan lensa kontak coba.12 

 Dengan topografi kornea terkomputerisasai kita dapat membuat pemetaan 

dari permukaan kornea yang disebut juga sebagai topogram. Topogram tampak 

sebagai peta 2 dimensi berwarna, dimana setiap warna yang tampak memiliki 

interpretasi yang baku. Kurvatura yang lebih curam akan tampak berwarna merah, 

sedangkan kurvatura yang lebih landai akan tampak berwarna hijau dan biru. 

Semua instrumen topografi kornea akan menampilkan K-reading seperti halnya  

keratometri. Dengan peralatan ini klinisi juga dapat merubah meridian yang ingin 

dinilai. Instrumen ini dapat menilai permukaan kornea jika terdapat asimetris atau 
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iregularitas, dan ini adalah merupakan keunggulan dari instrumen ini.12 

 
Gambar 4. Representasi astigmatisma oblik dengan Keratron 

Sumber: Borish’s Clinical Refraction12 

  

 Topografi kornea memang merupakan cara baru yang sangat presisi 

hingga dapat digunakan untuk langsung memesan lensa kontak. Namun meskipun 

demikian, kelopak mata, ukuran pupil, lokasi pupil, kornea yang terletak dibawah 

kelopak mata, keadaan lapisan air mata, dan kualitas serta kuantitas berkedip 

merupakan faktor penentu yang penting dalam menentukan keberhasilan lensa 

kontak dapat berada dengan baik pada lapisan air mata prekorneal.12 

 

III. Kesimpulan 

 Agar dapat mendapatkan hasil fitting yang baik, terdapat sejumlah 

pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh pasien. Setelah terkumpul sejumlah 

informasi dengan anamnesis, pemeriksaan mata terutama segmen anterior seperti 

pemeriksaan fisura palpebralis, kualitas dan kuantitas lapisan air mata, kualitas 

dan kuantitas berkedip dan lain sebagainya akan mmentukan keberhasilan fitting 

lensa kontak. Selain itu pemeriksaan penunjang lain untuk mendapatkan nilai 

koreksi maksimal, HVID, kekuatan lensa hingga topografi kornea juga 

diperlukan. Cara pengukuran yang tepat akan menghindari kesalahan dalam 

pengukuran sehingga didapatkan hasil fitting yang baik 
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