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Alat Bantu Low Vision untuk Pasien Age-related Macular Degeneration 

(AMD) 

 

 

I. Pendahuluan 

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pada tahun 2010 

terdapat 285 juta orang memiliki gangguan penglihatan, 39 juta orang dengan 

kebutaan dan 246 juta orang dengan low vision. Sekitar 65% orang yang 

mengalami gangguan penglihatan berusia 50 tahun ke atas, di mana grup usia 

tersebut berjumlah 20% dari populasi dunia.1 

Secara global, penyakit mata yang menyebabkan kebutaan adalah katarak, 

glaukoma, dan age-related macular degeneration (AMD). Degenerasi makula 

terjadi pada usia lanjut seiring dengan proses alami penuaan.  Gangguan pada 

makula dapat terjadi dalam berbagai bentuk namun yang sering terjadi adalah 

age-related macular degeneration.1,2 

Keluhan yang sering terjadi pada AMD adalah hilangnya penglihatan sentral 

yang progresif. Hal tersebut menyebabkan gangguan penglihatan yang 

membutuhkan penyesuaian segera agar dapat tetap melakukan pekerjaan sehari-

hari secara mandiri. Berbagai alat bantu low vision terus berkembang untuk 

menjawab kebutuhan tersebut. Pemilihan alat bantu yang tepat dapat 

mempengaruhi kualitas hidup klien dengan AMD.2,3 

 

II. Age-related Macular Degeneration 

Age-related macular degeneration adalah suatu penyakit degeneratif yang 

terjadi pada makula. Penyakit ini merupakan penyebab utama dari hilangnya 

penglihatan sentral di satu atau kedua mata pada orang berusia 50 tahun di 

Amerika Serikat. Diperkirakan 15 juta penduduk Amerika Utara, yaitu sekitar 

85%-90% pasien AMD memiliki AMD tipe kering dan 1,7 juta orang, yaitu 

sekitar 10%-15%, memiliki AMD tipe basah. Sekitar 200.000 kasus  baru AMD 

tipe basah terjadi setiap tahun.  Perubahan yang terjadi karena proses penuaan 

dapat terjadi di berbagai spektrum makula, seringkali tidak terdeteksi, 



	

mempengaruhi lapisan luar retina, retinal pigment epithelium (RPE), membran 

Bruch, dan koriokapilaris. Age-related macular degeneration dibagi menjadi 2 

tipe menurut patofisiologinya, AMD tipe kering dan AMD tipe basah. Pada AMD 

tipe kering terjadi karena terbentuknya drusen, lesi kecil, bulat, berwarna 

kekuningan yang terletak pada lapisan RPE. Sebaliknya, pada AMD tipe basah 

terjadi neovaskularisasi koroid.2,4 

Gejala AMD yaitu metamorphopsia, penurunan tajam penglihatan, skotoma, 

photopsia, dan kesulitan beradaptasi dalam gelap. Pemeriksaan yang dilakukan 

untuk menegakkan diagnosis AMD adalah Optical Coherence Tomography 

(OCT), Fluorescein Angiography (FA), foto fundus, dan Indocyanine Green 

Tomography.2 

Penatalaksanaan AMD tergantung dari tingkat keparahan penyakit tersebut. 

Deteksi dan terapi yang dini untuk mencegah perburukan penglihatan dapat 

meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian pasien. Pilihan terapi untuk AMD 

adalah observasi, vitamin antioksidan dan suplemen mineral, injeksi intravitreal 

agen anti-Vascular Endothelial  Growth Factor (VEGF), Photodynamic Therapy 

(PDT), dan laser fotokoagulasi.4 

 

III. Low Vision 

Low vision adalah keterbatasan kapabilitas penglihatan karena penyakit atau 

trauma, yang tidak dapat diperbaiki dengan cara konvensional seperti koreksi 

refraksi atau medikasi. Penyakit okular yang dapat menyebabkan gangguan 

penglihatan yaitu degenerasi retina, albinisme, katarak, glaucoma, penyakit 

kornea, retinopati diabetic, penyakit kongenital, infeksi dan penyakit makula. 

Menurut WHO definisi low vision adalah tajam penglihatan kurang dari 6/18, 

tetapi sama dengan atau lebih baik dari 3/60 pada mata yang paling baik dan 

dengan koreksi terbaik atau dengan lapang pandang kurang dari 10°.5 
 Sebelum menentukan alat bantu untuk penyandang low vision, pemeriksaan 

awal menjadi langkah yang krusial. Setiap klien memiliki preferensi masing-

masing yang diharapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang 

diajukan saat anamnesa harus bersifat tepat sasaran. Hal-hal yang dapat 



	

ditanyakan misalnya kemampuan membaca, keadaan sosial, kemampuan 

memasak, mobilisasi, komunikasi, konsumsi obat-obatan, gangguan indera lain, 

glare, adaptasi gelap dan terang, dan sindroma Charles Bonet. Setelah 

mendapatkan informasi yang lengkap, pemeriksaan fungsi visual dapat dilakukan. 

Pada tahap ini, seringkali klien merasa rendah diri sehingga seorang oftalmologis 

harus dapat menempatkan diri dan mengurangi komentar yang dapat 

mempengaruhi keadaan psikis klien. Pemeriksaan fungsi visual yang dilakukan 

mencakup pemeriksaan tajam penglihatan jauh dan dekat, sensitivitas kontras, 

lapang pandang, dan amsler grid.5,6 

 
IV. Alat Bantu Low Vision 

4.1. Pembesaran dan magnifiers 

 Klien low vision mengakui penggunaan magnifiers memudahkan melakukan 

pekerjaan sehari-hari. Magnifiers memperbesar ukuran gambar di retina. Bagi 

klien dengan skotoma, hal ini memudahkan untuk melihat berbagai objek, karena 

gambaran retina membesar sedangkan ukuran visual loss tetap, seperti yang 

terlihat pada gambar 4.1.1.5,7 

 

 
Gambar 4.1.1 Representasi skematik penglihatan menggunakan magnifier 

Dikutip dari: Sinclair, A. dan Ryan, B.5 

 

 Beberapa jenis pembesaran memiliki hubungan linear, seperti menggandakan 

ukuran objek membuat gambaran di retina dua kali lebih besar, menjadi dua kali 



	

magnifikasi. Pembesaran seperti ini dibuat untuk buku, jam tangan, atau penunjuk 

waktu lain. Jenis pembesaran lain yang berhubungan linear adalah mendekatkan 

jarak objek dan retina setengahnya, membuat gambaran dua kali lebih besar. 

Misalnya menonton televisi pada jarak 2 meter dibandingkan dengan 4 meter 

membuat dua kali magnifikasi.5,8 

 Magnifikasi lain yang sering digunakan yaitu menggunakan lensa plus. Lensa 

plus dapat memfokuskan obyek di retina dan merelaksasi akomodasi. Magnifiers 

tangan maupun magnifiers berdiri menggunakan prinsip tersebut. Pembesaran 

menggunakan lensa plus ini di satu sisi juga memiliki kekurangan. Seringkali 

klien meminta pembesaran yang lebih besar, berharap akan membesarkan lapang 

pandang, di mana pada kenyataannya pembesaran yang lebih membutuhkan jarak 

yang lebih dekat sehingga lapang pandang pun semakin kecil. Hal ini juga 

menjadikan kekurangan alat ini, jarak kerja yang pendek menyulitkan klien jika 

membutuhkan ruang untuk menulis atau bekerja menggunakan alat lain.7 

 Secara garis besar magnifiers dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu magnifiers 

tangan, magnifiers berdiri, dan magnifiers kacamata. Magnifiers tangan berguna 

untuk pekerjaan membaca singkat. Sebagian besar klien memilih magnifiers 

tangan karena mudah dibawa di saku dan atau disimpan di tas. Klien dengan 

tremor atau memiliki gangguan mengenggam menemui kesulitan saat 

menggunakan magnifiers tangan.7,9 

 Magnifiers berdiri memiliki jarak terentu antara magnifier dengan obyek. Hal 

ini menguntungkan bagi klien dengan masalah fisik, seperti tremor. Kebanyakan 

magnifiers berdiri memiliki iluminasi yang sudah terpasang karena pegangannya 

dapat menghalangi cahaya alami. Kekurangan alat ini adalah bentuknya yang 

besar dan tidak mudah dibawa.3,5 

 



	

 
Gambar 4.1.2 Magnifier tangan 

Dikutip dari: Macular Society9 

 

 
Gambar 4.1.3 Magnifier berdiri 

Dikutip dari: Macular Society9 

 

 Solusi terbaik untuk magnifiers lensa plus adalah dengan menggabungkannya 

ke kacamata. Klien dengan pekerjaan yang membutuhkan jarak dekat 

mendapatkan keuntungan dengan menggunakan magnifier ini karena magnifier ini 

memberikan pembesaran yang baik dan tidak memerlukan fiksasi tangan, seperti 

pada gambar 4.1.2.5,9 

 



	

 
Gambar 4.1.4 Magnifier pada kacamata 

Dikutip dari: Sinclair, A. dan Ryan, B.5 

 

Magnifiers optikal memiliki limitasi pembesaran sekitar 20 kali pembesaran. 

Magnifikasi elektronik memiliki pembesaran hingga 50 kali. Magnifikasi 

elektronik seperti Closed circuit televisions (CCTVs) menghasilkan pembesaran 

elktronik menggunakan kamera dan layar monitor. Secara teori CCTVs 

seharusnya menjadi solusi dari semua pengguna alat bantu low vision. 

Pembesaran yang maksimal, kontras dan reversal, binokularitas, dan tanpa 

ketergantungan seperti pada magnifier lain. Pada kenyataannya pengguna 

mengeluhkan CCTV mahal, sulit untuk digunakan dan berukuran besar.3,9  

 

V. Alat Bantu Low Vision Canggih 

5.1. Devices 

Perkembangan alat bantu low vision dewasa ini berkembang secara dramatis 

dengan perkembangan teknologi smartphone dan algoritma pengenalan gambar, 

bahkan perkembangan video goggle yang menjanjikan. Berbagai peralatan optikal 

dan elektronik telah tersedia di pasaran.3,10 

 

5.1.1. Magnifiers optikal dan elektronik 

Alat bantu yang saat ini telah sering digunakan adalah magnifiers optikal dan 

elektronik. Tampilan modern dengan resolusi tinggi, rentang dinamis luas, kontras 

baik, dengan perangkat lunak untuk menambah kontras dan reversal memudahkan 

pengguna dalam membaca dibandingkan dengan magnifying glass biasa. Teleskop 



	

implan, seperti pada gambar 5.1.1.2, telah digunakan di berbagai klinik low vision 

di Amerika Serikat. Meskipun demikian, sejauh ini perangkat tersebut tidak 

terlalu populer karena lapang pandang yang sangat kecil dan tidak reversible 

karena menggunakan metode implantasi. 8,11 

Magnifiers elektronik dewasa ini telah semakin memudahkan pengguna, selain 

bentuknya yang mudah dibawa, alat ini dapat digunakan di mana saja, misalnya 

untuk melihat label atau menu. Karena dilengkapi dengan kamera, pengguna 

tinggal mengambil dan membesarkan gambar pada display. Selain untuk melihat 

dekat, magnifiers elektronik juga dapat dipakai untuk melihat atau membaca 

tulisan pada jarak jauh. Klien low vision pada usia sekolah dapat 

menggunakannya untuk melihat tulisan pada papan tulis. Alat ini juga dapat 

digunakan untuk membaca tulisan pada pengumuman keberangkatan pesawat atau 

pengumuman lainnya.3,5 

 

 

 
Gambar 5.1.1.1 Implantasi teleskop 

Dikutip dari: Rathbun, D.11 

  



	

5.1.2. Mobile Digital Devices 

Alat bantu visual lain yaitu goggle video. Cara kerja goggle video adalah 

gambar direkam oleh kamera yang dipasang di kepala kemudian ditampilkan pada 

display goggle. Kamera modern saat ini memiliki pembesaran elektronik, fokus 

otomatis, dan adaptasi cahaya pada bentuk kecil yang ditawarkan dengan harga 

sedang. Sejauh ini perangkat tersebut tidak berhasil di pasaran karena lapang 

pandang sempit dan penyesuaian parameter yang rumit, misalnya pengaturan 

kontras atau brightness, set tombol, dan harga yang dianggap tidak terjangkau.3,11 

Resolusi, kontras, dan lapang pandang goggle video terus diperbaiki, misalnya 

pada suatu keluaran goggle video yang menawarkan penglihatan stereoskopik 

dengan resoulusi 1920 x 1080, dan sudut visual lebih dari 110°. Pemasangan 

perangkat di kepala juga masih menjadi masalah yang belum dapat diterima oleh 

masyarakat. Seperti halnya dengan alat bantu dengar, penyandang low vision tidak 

ingin menunjukkan disabilitasnya dengan menggunakan perangkat yang terpasang 

pada mereka. Goggle juga mengganggu kontak mata yang esensial. Klien dengan 

low vision masih berharap memiliki kontak mata dengan lawan bicara.  Beberapa 

solusi atas keterbatasan ini telah diatasi. Sebuah perangkat tipis semitransparan 

memungkinkan pengguna untuk melihat sekitar melalu kaca dan juga terlihat dari 

luar. Video goggle kecil, ringan, dan dengan desain ergonomis membuat 

perangkat ini mirip dengan kacamata biasa, meminimalisasi kecanggungan 

perangkat alat bantu mata elektronik, seperti pada gambar 5.1.2.1.8,11 

 

 
Gambar 5.1.2.1 Goggle video 

Dikutip dari: Rathbun, D.11 

 



	

Perangkat-perangkat tersebut memiliki kelebihan pada setiap kondisi klien. 

Bagi klien dengan tunnel vision, gambaran dengan zoom-out memperluas sudut 

penglihatan mereka. Bagi klien dengan AMD, fitur pembesaran dan penambahan 

kontras dapat membantu, terutama pada klien dengan preferred retinal locus.8,11 

Video goggles juga dapat digunakan sebagai pengganti optogenetik, 

fotofarmakologikal, dan dan fotofaltik pada klien buta total. Pendekatan ini 

menggunakan pulsasi iluminasi yang sangat terang pada panjang gelombang 

tertentu untuk mengaktivasi channel-halorodopsin untuk optogenetik, azobenzene 

untuk fotofarmakologikal, dan infrared untuk implan fotofaltik.11 

 

5.2. Substitusi Sensoris Alternatif 

Pendekatan alternatif untuk membantu klien dengan gangguan penglihatan 

adalah substitusi sensoris. Substitusi taktil dan penglihatan, yaitu saat otak dari 

seorang tuna netra dapat belajar melihat, adalah salah satu kelas sistem inteligensi 

yang mungkin terjadi dengan bantuan instrumen sensoris. Suatu gambar yang 

ditangkap oleh retina akan kemudian berubah bentuk menjadi impuls yang akan 

diteruskan ke otak untuk kemudian diterjemahkan. Hal ini mendasari pendekatan 

substitusi sensoris yang menggantikan impuls dari retina dengan impuls sensoris 

lain.12,13 

 Suatu alat yang disebut “Brainport”, yaitu alat yang merepresentasikan 

gambaran visual di lidah. Alat ini memiliki beberapa bagian untuk mentransmit 

informasi. Sebuah kamera dipasangkan di kepala untuk merekam gambar di 

sekitar. Gambar kemudian ditransmisikan melalui piranti lunak yang tersimpan di 

tas pinggang. Informasi kemudian dikirimkan ke lidah dalam bentuk pola getaran 

untuk merepresentasikan gambaran di sekitar.11,14 

Alternatif lain, disebut “EyeMusic”, mengkode gambar menjadi suara, 

menggambarkan gambaran visual. Setelah pelatihan, klien dilengkapi dengan 

kamera dan earphone belajar menggunakan sistem tersebut untuk orientasi 

ruangan, pengenalan huruf, dan kerja visual lainnya. 

 



	

 
Gambar 5.2.1 Brainport 
Dikutip dari: Rathbun, D.11 

 

 

5.3. Perkembangan Algoritma 

Komponen terpenting dari berbagai display digital, khususnya video goggles, 

adalah piranti lunak yang tidak hanya menilai ujung dan batas, namun juga fungsi 

canggih lainnya yaitu pengenalan gambar dan simplifikasi. Beberapa alat dapat 

mengenali simbol dan huruf yang jelas. Alat lain dapat mengenali kontur seperti 

pintu, meja, kursi, garis pembatas jalan, wajah, dan sebagainya. Teknologi 

terakhir dari Google yaitu “Project Tango”, memiliki kemampuan untuk 

memetakan berbagai objek dalam suatu bidang dan kemudian mengkodenya 

dalam berbagai warna untuk menggambarkan kontur sesungguhnya. Teknik 

tersebut dapat memberikan panduan untuk gambaran kedalam dan hubungan 

spasial dari berbagai obyek. Algoritma serupa untuk menyederhanakan gambar 

dan meningkatkan representasi kontur juga dapat berguna dalam pendekatan 

optikal untuk mengembalikan penglihatan.11 

 

VI. Simpulan 

 Age-related macular degeneration (AMD) merupakan penyebab kebutaan 

ketiga di seluruh dunia. Terapi medikasi dan operasi hingga saat ini belum dapat 

sepenuhnya mengembalikan penglihatan pasien AMD, sehingga tujuan utama 

penatalaksanaan AMD selain mencegah perburukan adalah meningkatkan kualitas 



	

hidup. Setiap pasien AMD harus dapat secara mandiri menjalani kehidupan 

sehari-hari. 

 Dewasa ini teknologi terus berkembang untuk mengembalikan kemampuan 

hidup mandiri penyandang low vision. Rehabilitasi dan pemilihan alat bantu yang 

tepat sesuai dengan kebutuhan adalah salah satu hal yang dapat dilakukan dalam 

mencapai tujuan tersebut. Pengetahuan akan perkembangan teknologi alat bantu 

low vision membuat pilihan tidak terbatas hanya pada alat bantu konvensional, 

namun juga pada alat masa depan yang kelak akan lebih mempermudah 

penggunanya. 
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