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ASTIGMATISMA MIOPIA SIMPLEKS DENGAN AMBLIOPIA 

ISOAMETROPIA 

 

Abstract 
Introduction 
Astigmatism (from the Greek “a” meaning absence and “stigma” meaning point) 
is a refractive error (ametropia) that occurs when parallel rays of light entering 
the non- accommoding eye are not focused on the retina. Astigmatism occurs 
when incident light rays do not converge at a single focal point. Isoametropic 
amblyopia is a bilateral reduction in acuity that is usually relatively mild, results 
from large, approximately equal, uncorrected refractive errors in both eyes of a 
young child. Its mechanism involves the effect of blurred retinal images alone. 
Uncorrected bilateral astigmatism in early childhood may result in loss of 
resolving ability limited to the chronically blurred meridians (meridional 
amblyopia).  
 
Objective 
To report a case of simplex myopia astigmatism in children with isoamteropic 
amblyopia. 
 
Case Presentation 
A 9 years old girl come to low vision clinic of Cicendo National Eye Hospital, 
diagnosed as bilateral simplex myopia astigmatism with bilateral isoamteropic 
amblyopia. Her chief complaint was gradually blurred vision on both eyes since 
four years ago without redness, pain, nor photophobia. On the examination, the 
best corrected visual acuity was 4/5 on both eyes. The result of Corneal 
topography shows she has Astigmatism with-the-rule. She was diagnosed too with 
Isoametropic Amblyopia. 
 
Conclusion 
Uncorrected bilateral astigmatism in children can cause isoametropic amblyopia. 
The good result of astigmatism with amblyopia treatment was influenced by 
several factor such as a good compliance, consecutively evaluation, and 
maximum correction. 
 

I. Pendahuluan 

 Astigmatisma merupakan suatu kelainan refraksi yang dapat bersifat 

normal pada anak-anak. Secara normal kelainan astigmatisma pada anak memiliki 

ukuran 0,5 D – 2 D yang bervariasi menurut usia. Astigmatisma merupakan 13 % 

dari seluruh kejadian kelainan refraksi. Astigmatisma pada anak mempunyai 
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prevalensi dan besar kelainan yang cukup tinggi serta paling banyak berasal dari 

kelainan pada kornea.1 

 Tingginya kelainan astigmatisma pada anak berhubungan dengan proses 

terjadinya ambliopia dan progresivitas ambliopia. Penglihatan yang kabur akibat 

koreksi yang tidak maksimal pada astigmatisma juga dapat menimbulkan suatu 

ambliopia. Penatalaksanaan yang baik untuk ambliopia yang berhubungan dengan 

astigmatisma dapat dicapai dengan mengkoreksi maksimal kelainan refraksinya. 

Pemakaian koreksi maksimal setiap saat merupakan faktor yang sangat penting 

untuk menentukan keberhasilan penatalaksanaan pada ambliopia dan prognosis 

pada ambliopia. 2 

 

II. Laporan kasus 

 Seorang anak perempuan usia 9 tahun, datang ke poliklinik Low vision 

Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Keluhan utama pasien adalah kontrol rutin 

setiap 6 bulan untuk koreksi kacamata. Pasien mempunyai riwayat mata buram 

sejak 4 tahun yang lalu, pasien berobat pertama kali karena guru mengatakan pada 

Ibu pasien selalu minta duduk didepan saat di Sekolah. Pasien dapat mengikuti 

pelajaran sekolah dengan baik. Pasien mengatakan aktifitas keluar rumah tidak 

ada keluhan. Riwayat kacamata sejak 4 tahun yang lalu dan kacamata rutin 

dipakai. Riwayat kaca mata dan keluhan yang sama pada keluarga tidak ada. 

Riwayat keluhan mata lainnya tidak ada. Kelainan bawaan lain tidak ada. 

 Pemeriksaan mata didapatkan visus dasar  OD 4/20, OS 4/16. Ukuran 

kacamata sebelumnya OD : C-6.00 x 5, OS : C-6.00 x 170. Visus dengan 

kacamata OD : 4/8f-2, OS : 4/10. Koreksi jauh saat ini OD : C-7,00 x 10 = 4/5 dan 

OS : C-7,00 x 170 = 4/6,3. Pemeriksaan RMPL (Refraktometer Pupil lebar) OD : 

C-6,25 x 4, OS : C-6,75 x 170. Koreksi dengan pupil lebar didapatkan sama 

dengan koreksi maksimal sebelumnya. Visus dekat aided : 0,8 M/ ± 30 cm, 

unaided : 1,25 M/ ± 20 cm. Pemeriksaan sensitifitas kontras ODS : 1,25%. 

Pemeriksaan Amsler grid ODS: Skotoma (-), Metamorfopsia (-). Pemeriksaan 

Ishihara ODS : 14/14. Pemeriksaan lapangan pandang dengan Bernell normal. 

Pupillary distance 62/60. Pemeriksaan Segmen anterior mata dalam batas normal 
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dan funduskopi dengan direct pada kedua mata adalah; media jernih, papil bulat, 

batas tegas, CD rasio 0,3 AV rasio 2/3, retina flat, fundus reflek positif. 

Pemeriksaan gerak bola mata normal ke segala arah. Pemeriksaan Hirschberg 

didapatkan orthotropia.  

 Pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan pada pasien ini yaitu 

Topografi kornea. Hasil dari pemeriksaan topografi kornea menyatakan bahwa 

jenis astigmatisma pada pasien merupakan jenis astigmatisma with-the-rule 

(Gambar 2.1 dan gambar 2.2). 

Pemeriksaan stereoskopis dengan menggunakan TNO Stereo Tests yang 

dilakukan pada tanggal 6 Juli 2015 didapatkan hasil pasien tidak dapat menjawab 

pada seluruh halaman. Pemeriksaan worth’s four dot test terdapat fusi dan tidak 

terdapat supresi.  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Gambar 2.1. Hasil topografi kornea mata kanan pasien 
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Gambar 2.2. Hasil topografi kornea mata kiri pasien 
 

Perjalanan penyakit pasien yang terlihat dari setiap hasil pemeriksaan 

sewaktu pasien datang ke RS didapatkan, pemeriksaan visus pasien setiap kontrol 

memiliki kemajuan kecuali saat kontrol terakhir pada bulan februari 2015, visus 

pasien mengalami penurunan dibandingkan pada bulan agustus 2014. Koreksi 

terhadap pasien dari bulan oktober 2011 sama hingga bulan februari 2015.  

 

III. Diskusi 

 Astigmatisma adalah suatu kondisi dimana sinar dari suatu objek tidak 

berupa suatu titik fokus di retina karena perbedaan kekuatan meridian pada kornea 

atau lensa.1,3 

 Astigmatisma memiliki jenis bermacam-macam dan dapat diklasifikasikan 

berdasarkan beberapa faktor.1,3,4 

- Astigmatisma reguler atau irreguler 

astigmatisma reguler adalah astigmatisma yang memiliki 2 

meridian yang saling tegak lurus. Astigmatisma irreguler adalah 

astigmatisma yang 2 meridiannya membentuk sudut yang tidak tegak lurus 

atau dapat disebut astigmatisma bi-oblique. Suatu kelainan pada kornea 

yaitu keratokonus merupakan suatu astigmatisma irreguler.1,3 
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- Berdasarkan orientasi 

Astigmatisma with-the-rule adalah astimatisma yang memiliki 

meridian horizontal (±20 derajat) yang paling lemah. Astigmatisma 

againts-the-rule adalah astigmatisma yang memiliki meridian vertikal (±20 

derajat) yang paling lemah. Astigmatisma oblique adalah astimatisma 

yang memiliki meridian yang terkuat antara sudut 200 – 700 atau sudut 

1100-1600 . 1,3 

- Berdasarkan kelainan refraksi yang menyertai. 

Astigmatisma dapat diklasifikan berdasarkan posisi hasil bayangan 

yang jatuh dengan posisi retina. Jika, salah satu bayangan jatuh pada retina 

disebut astigmatisma simpleks dan jika bayangan lain yang dibentuk jatuh 

didepan retina maka disebut astigmatisma miopia simpleks, sedangkan 

jika bayangan lain jatuh dibelakang retina maka disebut astigmatisma 

hiperopia simpleks. 1,3,4 

Astigmatisma kompositus adalah astigmatisma yang terjadi jika 

kedua bayangan yang dibentuk tidak jatuh diretina. Astigmatisma miopia 

kompositus terjadi jika kedua bayangan terdapat didepan retina sedangkan 

disebut astigmatisma hiperopia kompositus jika kedua bayangan jatuh 

dibelakang retina. Astigmatisma mikstus adalah astigmatisma yang terjadi 

jika salah satu bayangan jatuh didepan retina dan bayangan lainnya jatuh 

dibelakang retina. 1,3,4 

- Astigmatisma residual (Astigmatisma non-corneal) 

Astigmatisma residual adalah astigmatisma yang tidak disebabkan 

oleh kelainan pada kornea. Salah satu penyebab yang paling sering adalah 

lensa, yang biasa disebut astigmatisma lentikuler. Astigmatisma lentikuler 

juga dapat disebabkan oleh subluksasi lensa, bentuk dari lensa, atau 

trauma pada lensa. Astigmatisma lentikuler paling banyak merupakan 

astigmatisma againts-the-rule, dan biasanya lebih dari 1,00 D.1 

 Astigmatisma pada pasien ini termasuk jenis astigmatisma 

reguler,astigmatisma with-the-rule dan astigmatisma miopia simpleks. 
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 Astigmatisma dapat terjadi pada anak dimana dilaporkan di beberapa 

studi. Astigmatisma pada anak dapat terjadi pada usia kurang dari 1 tahun, dimana 

pada usia ini biasanya memiliki astigmatisma <2,00 D dan akan berkurang seiring 

pertambahan usia.  Astigmatisma <0,50 D juga dapat dikatakan normal jika terjadi 

pada anak lebih dari 3,5 tahun. Astigmatisma pada anak dapat berupa 

astigmatisma with-the-rule atau againts-the-rule. Astigmatisma oblique sangat 

jarang terjadi pada anak.5 

 Penegakan diagnosis pada astigmatisma berdasarkan anamnesis dan 

pemeriksaan objektif maupun subjektif. Anamnesis secara khusus untuk 

mengetahui kelainan pada mata yang dapat menyebabkan suatu kelainan refraksi 

astigmatisma. Pemeriksaan untuk kelainan refraksi astigmatisma adalah tajam 

penglihatan, pemeriksaan refraksi subjektif, keratometri, topografi kornea, dan 

retinoskopi. Pemeriksaan yang secara khusus dapat menilai astigmatisma yang 

disebabkan kelainan kornea adalah pemeriksaan refraksi subjektif, pemeriksaan 

slit-lamp,  keratometri dan topografi kornea. Pemeriksaan penunjang pada 

astigmatisma tidak selalu rutin dilakukan, pemeriksaan tersebut biasanya 

dilakukan untuk mengetahui penyebab astigmatisma.1,6,7 

Pada pasien ini sudah dilakukan beberapa pemeriksaan dan terdapat 

kesesuain dari hasil pemeriksaan yang didapatkan. Pemeriksaan refraksi subjektif 

didapatkan pasien memiliki aksis 100 dan 1700  yaitu menandakan pasien termasuk 

astigmatisma with-the-rule  yang diyakinkan oleh hasil pemeriksaan keratometri 

dan topografi kornea. 

Penatalaksanaan pada astigmatisma dapat dilakukan secara surgical dan 

non-surgical. Penatalaksanaan secara non-surgical yaitu dengan kacamata koreksi 

dan lensa kontak. Penatalaksanaan secara surgical yaitu dengan Laser in situ 

keratomileusis (LASIK), photorefractive keratectomy (PRK), dan arcuate 

keratotomy (AK). Penatalaksanaan kelainan refraksi astigmatisma pada anak 

bervariasi berdasarkan usia anak. Astigmatisma yang kecil pada anak biasanya 

tidak memerlukan penanganan khusus karena akan berkurang dan menjadi normal 

secara natural. Terdapat 4 faktor indikasi penanganan khusus astigmatisma pada 

anak, yaitu timbulnya keadaan ambliopia, astigmatisma oblique lebih dari 1,00 D 
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yang terjadi pada usia <1 tahun, astigmatisma >1,50 D yang terjadi pada usia > 1 

tahun, dan astigmatisma yang menetap sampai usia 3 tahun atau lebih. 1,5,8  

Pasien ini mempunyai indikasi penanganan khusus berdasarkan besarnya 

kelainan astigmatisma yang terjadi. Kacamata koreksi merupakan pilihan terbaik 

pada pasien ini. 

 Ambliopia didefinisikan sebagai suatu penurunan tajam penglihatan lebih 

dari 2 baris yang tidak disebabkan oleh suatu kelainan patologis dan tidak dapat 

dikoreksi.  

Ambliopia terbagi dalam 3 jenis berdasarkan penyebabnya, yaitu ambiolpia 

deprivatif, ambliopia strabismus dan ambliopia refraktif. Ketiga penyebab ini 

secara mekanisme menyebabkan suatu sinar tidak fokus ataupun tidak jatuh pada 

retina.8,9,10 

Ambliopia deprivatif adalah ambliopia yang terjadi karena adanya suatu 

penghalang yang menyebabkan sinar yang masuk ke mata tidak jatuh di retina. 

Ambliopia strabismus adalah ambliopia yang disebabkan oleh strabismus 

sehingga sinar yang masuk ke mata tidak jatuh di retina. Ambliopia refraktif 

adalah ambliopia yang disebabkan kelainan refraksi sehingga sinar yang jatuh 

tidak fokus pada retina.8,9,10 

Ambliopia refraktif terdiri dari 3 jenis, yaitu meridional, isoametropia dan 

anisometrop. Ambliopia meridional disebabkan oleh keadaan astigmatisma tinggi 

yang tidak dikoreksi yang biasanya bilateral dan lebih dari 2 D. Ambliopia ini 

terkadang dimasukan pada jenis ambliopia isoametropia. Ambliopia isoametropia 

merupakan suatu kondisi kelainan refraksi bilateral yang menyebabkan sinar yang 

jatuh pada retina tidak fokus pada setiap mata. Keadaan ini menyebabkan 

penurunan tajam penglihatan pada kedua mata. Ambliopia ini sering terjadi pada 

hiperopia yang lebih dari 5 D dan miopia lebih dari 6 D. Ambliopia anisometrop 

terjadi jika kelainan refraksi pada 1 mata secara signifikan jauh berbeda dari mata 

yang lain. Ambliopia ini paling sering terjadi. 8,9,10 Pasien ini ditemukan suatu 

keadaan ambliopia yaitu ambliopia refraktif yang disebabkan oleh kelainan 

refraksi yang bersifat isoametropia dan secara khusus tergolong sebagai ambliopia 
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meridional. Pada pasien ini terjadi ambliopia bilateral atau terjadi pada kedua 

mata pasien. 

Prinsip penanganan ambliopia bilateral yaitu menghilangkan sebab tidak 

fokusnya sinar yang jatuh pada retina. Penatalaksanaan ambliopia yang 

berhubungan dengan astigmatisma yaitu dengan cara mengkoreksi secara 

maksimal. Astigmatisma pada anak tidak menyebabkan terjadinya meridional 

ambliopia jika astigmatisma dikoreksi sebelum usia 7 tahun. Evaluasi secara 3 

bulan sangat disarankan untuk mengetahui perkembangan visual acuity dan 

besarnya koreksi yang dibutuhkan oleh pasien untuk mencapai keberhasilan 

penanganan ambliopia. The “3-3” rule merupakan indikator terjadinya ambliopia 

yang disebabkan oleh astigmatisma, yaitu 3 kali follow-up dengan jarak 3 bulan 

didapatkan astigmatisma yang menetap. 8,9,10 

 

IV. Kesimpulan 

 Asrigmatisma bilateral pada anak yang tidak dikoreksi secara maksimal 

dapat menyebabkan ambliopia isoamterop. Hasil yang baik penatalaksanaan 

ambliopia karena astigmatisma dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, 

pemakaian kacamata atau koreksi yang rutin, evaluasi rutin kelainan refraksi dan 

koreksi yang maksimal. 
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