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Mata Manusia Sebagai Suatu Sistem Optik 

 

I. Pendahuluan 

     Mata memiliki prinsip yang sama dengan berbagai instrumen optik. Sistem 

optik mata merupakan komponen mata yang secara berkaitan membentuk 

bayangan tepat di retina sehingga manusia dapat melihat bayangan dengan jelas. 

Media refraksi utama pada mata, yaitu kornea dan lensa mata, berfungsi seperti 

lensa pada kamera untuk memfokuskan bayangan.1,2,3   

     Banyak percobaan telah dilakukan untuk memahami sistem optik mata 

manusia. Salah satu yang dikembangkan adalah alat konseptual yang dinamakan 

mata skematik untuk membantu dalam memahami cara kerja optik mata. Mata 

skematik merupakan alat yang mencakup berbagai metode yang dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan mata untuk melihat dan mengkaji jenis kelainan 

refraksi.1,4  

     Sari kepustakaan ini akan menjelaskan mengenai sistem optik mata yang terdiri 

sistem optik mata, mata skematik dan model mata yang disederhanakan atau yang 

dikenal dengan mata skematik tereduksi, dan aksis mata.  

 

II. Anatomi dan Fisiologi Sistem Optik 

     Media refraksi pada mata terdiri dari kornea, humor akuos, lensa, dan vitreous. 

Cahaya yang masuk ke dalam mata dibiaskan oleh kornea, lalu diteruskan ke 

humor aqueous pada bilik mata depan. Cahaya yang masuk dari perifer kornea 

dipantulkan iris sehingga hanya sebagian cahaya yang melewati pupil. Cahaya 

yang melewati pupil direfraksikan oleh lensa dan difokuskan tepat di retina agar 

terbentuk bayangan yang jelas.5,6  

     Panjang axial bola mata mempengaruhi bayangan yang terbentuk pada retina. 

Diameter anteroposterior dari mata orang dewasa adalah sekitar 23- 25 mm. 

Ukuran panjang axial tersebut dapat membentuk bayangan jelas di retina.5,6 
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Gambar 2.1 Penampang bola mata 
 Dikutip dari : AAO6 

 

2.1 Kornea 

     Media refraksi utama pada mata adalah kornea dan lensa. Kornea  adalah 

selaput bening mata yang tembus cahaya. Kornea merupakan media refraksi 

utama yang berbentuk asferis dengan indeks refraksi 1,376. Kekuatan refraksi 

kornea 43.25 D, sebesar 74% dari total kekuatan refraksi mata yaitu 58.60 D. 

Bagian posterior kornea lebih sirkular daripada bagian anteriornya, yang 

mengakibatkan permukaan posterior kornea memiliki kelengkungan yang lebih 

curam sehingga bagian perifer kornea lebih tebal daripada bagian sentral.  

Ketebalan kornea bagian sentral 0,5 mm dan ketebalan bagian perifer lebih tebal, 

yaitu 1 mm.5,7,8  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Dimensi kornea 
                                           Dikutip dari : Remington LA7 

 

Bagian perifer kornea lebih datar daripada bagian sentralnya, pendataran 

tersebut lebih luas di tepi nasal dan superior daripada tepi temporal dan inferior. 

Bentuk kornea yang asferis mengurangi aberasi karena sinar datang yang 

melewati bagian perifer dari lensa yang sferis lebih dibengkokan sehingga lebih 
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kuat pembesarannya daripada sinar yang masuk ke bagian sentral. Bagian kornea 

dengan bentuk sferis hanya terdapat pada sepertiga sentral kornea, berdiameter 4 

mm, disebut corneal cap.5,6,7 

 

2.2 Humor Akuos 

     Humor akuos pada dewasa normal emetropia, kedalamannya sekitar 3 mm 

dengan volume 200 mikroliter. Humor aqueous memiliki indeks bias yang hampir 

sama dengan kornea (1,33) sehingga hampir tidak menimbulkan perbedaan dalam 

hal pembiasan cahaya pada bilik mata depan. Kekuatan refraksi berbanding 

terbalik dengan kedalaman bilik mata depan, dengan syarat komponen optik mata 

lainnya dipertahankan konstan, maka jika kedalaman bilik mata depan berkurang 

1 mm, maka terdapat peningkatan kekuatan refraksi total mata sekitar 1,4 D dan 

sebaliknya.5,6,7 

 

2.3 Iris dan Pupil 

     Iris merupakan cincin otot yang berada di belakang kornea. Pupil adalah 

lubang di tengah iris. Iris memiliki otot dilator yang berkontraksi melebarkan 

pupil dan otot sphincter untuk konstriksi pupil.5,6,9 

     Pupil berguna untuk mengatur keluar masuknya cahaya ke dalam mata dan 

memfokuskan bayangan yang terbentuk pada retina tanpa menggunakan daya 

akomodasi lensa (depth of focus). Pupil memfokuskan berkas sinar pada area yang 

terbatas (kecil) sehingga dapat memfokuskan bayangan pada satu titik fokus dan 

bayangan yang dihasilkan menjadi lebih tajam.1,2,7 

 

 

Gambar 2.3 Efek ukuran pupil pada resolusi visual 
                 Dikutip dari : AAO1 
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 Iris menghalangi berkas cahaya yang datang dari perifer kornea yang 

mengurangi komponen aberasi sferis sehingga bayangan yang dihasilkan lebih 

tajam. Semakin kecil diameter pupil, semakin sedikit cahaya yang masuk, 

semakin tajam bayangan yang dibentuk karena semakin sedikit terjadi aberasi. 1,2,7 

     Ukuran pupil yang ideal untuk kualitas penglihatan yang baik pada jarak 

semua jarak yaitu antara 2 sampai 5 mm. Pupil lebih kecil dari 2 mm dapat 

menyebabkan difraksi cahaya (pembentukan lingkaran yang gelap dan terang). 

Pupil dengan ukuran lebih dari 5 mm dapat menyebabkan aberasi sferis (kualitas 

bayangan kabur) karena sinar datang di bagian perifer akan dibelokkan lebih 

daripada sinar datang di bagian sentral.1,2,7 

 

2.4 Lensa Mata  

     Lensa di dalam bola mata terletak di belakang iris, tembus cahaya,  berbentuk 

lempeng cakram bikonveks dan terletak di dalam bilik mata belakang. 5,6,10 

 

 

Gambar 2.4 Lensa 
    Dikutip dari : AAO10 

 

     Lensa mata memiliki indeks refraksi yang berbeda pada tiap bagiannya 

sehingga disebut indeks refraksi gradien (gradient refractive index). Hal tersebut 

disebabkan karena pembentukan serat kolagen baru dari epitel lensa yang 

mendorong serat kolagen lama ke bagian inti korteks lensa.5,9,11 
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Gambar 2.5 Distribusi Indeks Refraksi Mata 
  Dikutip dari : Gross 11 

 

     Indeks refraksi korteks lensa yaitu 1,386, sementara indeks refraksi nukleus 

lensa 1,406. Keseluruhan indeks refraksi lensa mata adalah 1,42. Kekuatan lensa 

saat tidak berakomodasi yaitu +19,11 D. Kekuatan maksimum lensa saat 

berakomodasi yaitu +33,06 D. 5,9,11,12 

 

III. Komponen Optik Mata 

     Mata mempunyai banyak prinsip yang sama dengan berbagai instrumen optik. 

Sistem optik mata merupakan komponen mata yang secara berkaitan membentuk 

bayangan tepat di retina sehingga manusia dapat melihat bayangan dengan jelas. 

Percobaan telah dilakukan untuk memahami sistem optik mata manusia. 

Gullstrand mengembangkan mata skematik yang merepresentasikan sistem optik 

mata dan bentuk reduksinya yang merupakan penyederhanaan dari mata 

skematik.1,4,13 

 

3.1 Mata Skematik  

     Tantangan utama untuk memahami optik mata manusia yaitu dalam 

kompleksitas elemen optik mata dibandingkan dengan perhitungan ideal secara 

matematika. Penyederhanaan dan perkiraan membuat model lebih mudah untuk 

dipahami namun mengurangi kemampuannya untuk menjelaskan semua 

kompleksitas dan semua elemen yang bekerja pada sistem optik mata.1,4,14 
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     Model yang dikembangkan oleh Gullstrand, seorang profesor mata dari 

Swedia, sangat mendekati mata manusia sehingga beliau dianugerahi hadiah 

Nobel pada tahun 1911. Gullstrand mengembangkan sebuah model mata yang 

paling representatif. Kornea, akuos humor dan vitreus memiliki indeks refraksi 

yang hampir sama, sehingga kita dapat menyebutnya sebagai media umum. 

Sistem optikal terbagi menjadi dua elemen yaitu permukaan kornea yang 

memisahkan udara dengan media umum dan lensa yang berada di dalam media 

umum. Refraksi masing-masing elemen ini dijabarkan dengan istilah titik kardinal 

yang terdiri dari  principal point, titik nodal, dan titik fokus. Titik-titik ini  terletak 

di atas aksis utama dari sistem optik.1,4,13,15 

      

 

 

 

Gambar 3.1 Gambar Skematik Mata. A. Indeks refraksi mata dan  

       posisi permukaan refraksi. B. Posisi titik kardinal  

                kalkulasi optik. 
        Dikutip dari : AAO1 
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     Sebagian besar model sistem optik mata didasarkan pada anatomi. Mata 

manusia sebagai suatu sistem optik memiliki beberapa media refraksi dengan 

indeks refraksi yang berbeda-beda, antara lain kornea yang merupakan lensa 

konveks-konkaf (1,37), humor aqueous (1,33), lensa mata yang merupakan lensa 

bikonveks (1,42), dan humor vitreous (1,33). 1,4,13,15  

     
Tabel 3.1 Konstanta Optik Gullstrand Mata Skematik 

 Tanpa Akomodasi Akomodasi Maksimal 

Indeks refraksi 
Kornea 

 
1,376 

 
1,376 

Cairan akuos dan badan vitreus 1,336 1,336 
Lensa 1,386 1,386 
Nukleus  1,406 1,406 
Radius kelengkungan (dalam mm)   
Permukaan anterior kornea 7,7 7,7 
Permukaan posterior kornea 6,8 6,8 
Permukaan anterior lensa 10,0 5,33 
Permukaan anterior nukleus  7,911 2,655 
permukaan posterior nukleus  - 5,76 -2,655 
Permukaan posterior lensa -6,0 - 5,33 
Kekuatan Refraksi   
Permukaan anterior kornea 48,83 48,83 
Permukaan posterior kornea - 5,88 - 5,88 
Permukaan anterior lensa 5,0 9,375 
Nukleus 5,985 14,96 
Permukaan posterior lensa 8,33 9,375 
Sistem kornea   
Kekuatan refraksi 43,05 43,05 
Posisi dari principal point pertama -0,0496 - 0,0496 
Posisi dari principal point kedua - 0,0506 -0,0506 
Panjang fokus pertama -23,227 - 23,227 
Panjang fokus kedua 31,031 31,031 
Sistem Lensa   
Kekuatan refraksi  19,11 33,06 
Posisi dari principal point pertama 5,678 5,145 
Posisi dari principal point kedua 5,808 5,255 
Panjang focus 69,908 40,416 
Sistem optikal mata lengkap   
Kekuatan refraksi 58,64 70,57 
Posisi dari principal point pertama, H 1,348 1,772 
Posisi dari principal point kedua, H’ 1,602 2,086 
Posisi dari titik fokus pertama, F1 -15,707 - 12,397 
Posisi dari titik fokus kedua, F2 24,387 21,016 
Panjang fokus pertama -17,055 -14,169 
Panjang fokus kedua 22,785 18,930 
Posisi nodal point pertama, N 7,078  
Posisi nodal point kedua, N’ 7,332  
Posisi fovea sentralis 24,0 24,0 

Dikutip dari : AAO1 
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     Analisa matematis mata skematik dipermudah dengan pengenalan konsep dari 

principal point dan bidang utama. Principal point dan bidang utama merupakan 

bidang dan titik hipotesis. Bidang utama memotong sumbu utama tepat di 

principal point. Cahaya datang di principal point pertama (H) dan keluar di 

principal point kedua (H’). Titik nodal  (N dan N’) berada di tengah lensa. Cahaya 

diarahkan ke titik nodal pertama keluar di titik nodal kedua dan tidak dibelokkan 

lagi. Titik fokus pertama  merupakan titik asal cahaya, setelah direfraksikan sinar 

yang berjalan paralel dengan sumbu utama difokuskan pada titik fokus kedua. 

1,4,13,15 

     Refraksi terjadi ketika berkas cahaya berpindah dari suatu media yang 

memiliki indeks refraksi berbeda. Cahaya yang berjalan dari media yang 

berindeks refraksi rendah ke media yang memiliki indeks refraksi lebih tinggi 

akan direfraksikan mendekati garis normal, sedangkan cahaya yang berjalan dari 

media dengan indeks refraksi tinggi ke media yang berindeks refraksi lebih rendah 

akan direfraksikan menjauhi garis normal.1,4,14 

 

3.2 Mata Skematik Tereduksi 

     Listing dan Gauss menganalisis  bahwa mata sebagai suatu sistem optik 

memiliki enam titik kardinal yang terdiri dari dua titik fokus, dua principal point, 

dan dua titik nodal pada aksis optik mata. Mata skematik tereduksi ditetapkan 

dengan menggunakan data dari mata skematik, pada data tersebut terlihat bahwa 

jarak antara dua principal point sangat dekat, sama halnya dengan jarak antara dua 

titik nodal. Dua titik ini memiliki jarak yang sangat dekat, jadi apabila diambil 

satu titik tengah antara masing-masing dari kedua titik tersebut tidak banyak 

mempengaruhi nilainya. Sistem optikal mata dianggap sebagai satu permukaan 

refraksi tunggal yang memiliki satu principal point dan satu nodal point. Mata 

sebagai suatu elemen pembiasan tunggal, sehingga terdapat dua media indeks bias 

yang berbeda yaitu 1.000 untuk udara dan 1.333 untuk mata.1,4,13,14  
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Gambar 3.2 Gambar skematik mata tereduksi 

         Dikutip dari : AAO1 

   

     Pada mata skematis ini dapat dihitung ukuran gambar pada retina dari sebuah 

objek (misal pada Snellen). Prinsip geometris ini dapat digunakan untuk 

menghitung ukuran gambar pada retina jika terdapat ukuran tinggi huruf pada 

Snellen, jarak dari grafik terhadap mata dan jarak dari titik nodal ke retina yang 

diasumsikan 17 mm.1,4 

Rumus untuk perhitungan ini adalah sebagai berikut : 

  Tinggi bayangan di retina                     Jarak titik nodal ke retina  

        Tinggi Snellen letter                           Jarak grafik ke mata 

     Contohnya, jika jarak antara titik nodal dan retina adalah 17 mm, jarak antara 

kartu baca dan mata adalah 20 ft atau 6000 mm dan tinggi dari huruf Snellen 

adalah 60 mm, maka ukuran gambar yang dihasilkan pada retina adalah 0,17 

mm.1,4 

 

3.3 Aksis Pada Mata 

     Mata manusia memiliki tiga aksis yaitu aksis optik, aksis visual dan aksis 

pupil. Aksis optik adalah garis yang melewati pusat kornea (P), bagian tengah 

lensa (N), dan retina (R), tepatnya pada sisi nasal fovea. Aksis visual adalah garis 

yang menghubungkan titik fiksasi (O), titik nodal dan fovea. Aksis pupil 

merupakan garis khayal yang tegak lurus dengan permukaan kornea dan melewati 

titik tengah pupil. 1,4,13 

= 

Principal Point 
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     Panjang aksis visual rata-rata pada mata emetropia yang diukur dari anterior 

kornea ke makula yaitu 24,4 mm, dengan asumsi bahwa lensa dan kornea dalam 

kekuatan normal. Perubahan panjang aksis visual sebesar 1,0 mm akan memicu 

gangguan refraksi sebesar kurang lebih 3,0 D, maka bila panjang aksis bola mata 

lebih dari 24,4 mm akan terjadi miopia.1,4,13  

     Aksis pada mata membentuk visual angles yaitu, sudut alfa (α) dan sudut 

kappa (κ). Sudut  alfa (α) adalah sudut diantara aksis optik dan aksis visual, pada 

nodal point. Sudut ini dianggap positif jika aksis visual pada objek terletak pada 

sisi nasal dari aksis optik.1,4,13 

 

Gambar 3.3 Aksis utama mata dan tiga sudut visual mata 
           Dikutip dari : AAO 1 

  

     Sudut alfa pada emetropia adalah lima derajat, tetapi secara klinis hampir tidak 

terlihat deviasi signifikan. Sudut kappa (κ) adalah sudut diantara aksis pupil dan 

aksis visual. Sudut kappa merupakan satu-satunya sudut yang bisa dihitung dan 

memiliki kepentingan klinis. Sudut kappa positif bila letak fovea lebih temporal 

dan inferior dan bermakna pseudo-eksotropia, sebaliknya, sudut kappa negatif 

bermakna pseudo-esotropia. 1,4,13 
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IV. Simpulan 

     Mata mempunyai banyak prinsip yang sama dengan berbagai instrumen optik . 

Fungsi tersebut dapat terpenuhi bila ditunjang oleh berbagai komponen sistem 

optik yang baik. Percobaan yang telah dilakukan untuk memahami sistem optik 

dari mata manusia, diantara percobaan tersebut mata skematis Gullstrand adalah 

model yang terbaik. Model ini terdiri dari tiga pasang titik kardinal, yaitu pricipal 

point, titik nodal dan titik fokus. Sistem optik dari mata sangat kompleks, untuk 

mempermudah pemahaman dibuatlah model Reduced eye, dengan model ini 

sistem optikal mata dianggap sebagai satu permukaan refraksi  tunggal yang 

memiliki satu principal point dan satu titik nodal. Mata memiliki tiga aksis utama 

yaitu aksis optik, aksis visual dan aksis pupil. Mata juga memiliki sudut-sudut  

visual yaitu, sudut alfa (α) dan sudut kappa (κ). 
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