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I. Pendahuluan	

					Persepsi visual adalah proses interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi 

informasi visual yang spesifik di otak. Sistem penglihatan manusia mendapat 

informasi visual dari lingkungan sekitarnya lalu diproses menjadi sinyal saraf yang 

menghasilkan persepsi visual. Informasi visual yang diterima oleh mata diproses  

di area-area yang berbeda pada otak. Interpretasi terhadap suatu objek yang melalui 

beberapa rangkaian proses. Persepsi warna, persepsi gerak, persepsi ruang dan 

persepsi kedalaman dari informasi visual memberikan kode spesifik yang dianalisis 

oleh korteks oksipital sehingga manusia dapat melihat suatu objek. 1,2,4	

					Informasi visual yang dihasilkan oleh sistem penglihatan menghasilkan persepsi 

yang berbeda seperti gerakan, warna, dan kedalaman. Beberapa pasien dapat 

mengeluhkan kesulitan dalam mengenali objek, menentukan warna, menentukan 

jarak, dan melihat benda yang bergerak. Keluhan tersebut terkait proses interpretasi 

visual yang pada patofisiologinya terdapat di area-area tertentu pada otak. Dokter 

mata dapat memahami keluhan penglihatan pasien menjadi diagnosis yang 

selanjutnya berpengaruh terhadap pemilihan terapi dengan memahami proses 

persepsi visual. Sari kepustakaan ini dibuat untuk membahas komponen-komponen 

yang menyusun proses visual serta perjalanan dari proses persepsi visual di lobus 

oksipital. 5,6,8 

	

II. Proses Visual  

Proses visual adalah proses interpretasi cahaya yang masuk ke mata dan 

ditangkap oleh retina sampai menjadi informasi visual yang spesifik di otak. 

Pembentukan bayangan di retina bergantung pada kemampuan refraksi mata. 

Cahaya mengalami refraksi, melewati pupil dan mencapai retina. Terjadi perubahan 

energi cahaya menjadi aksi potensial di retina. Sinyal yang terbentuk diteruskan ke 

nervus optikus, kiasma optikus, traktus optikus, korpus genikulat lateral dan korteks 

serebri. 3,5,9 

     Iris mengatur jumlah cahaya yang masuk melewati kornea untuk mencapai 

fotoreseptor retina. Iris memiliki  2 kelompok jaringan otot polos, yaitu otot sirkuler 

dan radial. Saat otot sirkuler berkontraksi, pupil mengecil untuk mengurangi jumlah 
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cahaya yang masuk. Saat otot radialis kontraksi, pupil melebar di cahaya redup 

untuk meningkatkan jumlah cahaya yang masuk.3,5,8 

     Kekuatan lensa bergantung pada bentuknya yang diatur oleh otot siliaris.  Otot 

siliaris adalah bagian dari korpus siliaris yaitu komponen lapisan koroid di anterior.  

Otot siliaris akan relaksasi dan lensa mendatar untuk penglihatan jauh. Otot siliaris 

kontraksi untuk membuat lensa menjadi lebih cembung dan lebih kuat untuk 

penglihatan dekat.2,4,6 

 
Gambar 2.1 Jalur penglihatan 

              Dikutip dari: Schwartz3 
 

     Cahaya akan ditangkap oleh fotoreseptor retina dan diteruskan oleh sel ganglion 

menuju nervus optikus. Nervus optikus memasuki ruang intrakranial melalui 

foramen optikum. Anterior tuberkulum sella nervus optikus kiri dan kanan 

bergabung menjadi satu membentuk kiasma optikum. Serabut bagian nasal dari 

masing – masing mata akan berdekusasi kemudian menyatu dengan serabut 

temporal mata yang lain membentuk traktus optikus dan melanjutkan perjalanan 

untuk ke korpus genikulat lateral dan kolikulus superior.3,4  

 Serabut saraf yang bersinaps di korpus genikulat lateral adalah jaras visual, 

sedangkan serabut saraf yang berakhir di kolikulus superior menghantarkan impuls 

visual untuk refleks pupil. Serabut saraf yang membawa impuls penglihatan akan 

berlanjut melalui radiasi optik atau traktus genikulokalkarina ke korteks 

penglihatan primer di girus kalkarina. Serabut yang berasal dari bagian medial 

korpus genikulatum lateral membawa impuls lapang pandang inferior sedangkan 



	

	

3	

serabut yang berasal dari bagian lateral membawa impuls dari lapang pandang 

superior.5,6 

 

Gambar 2.2 Visual korteks  
        Dikutip dari: AAO12 

 

III. Fisiologi Persepsi Visual 

  Persepsi visual diartikan sebagai produk akhir dari proses interpretasi dari 

informasi yang di tangkap oleh retina kemudian diubah menjadi kode-kode saraf 

yang diproses di bagian sensorik korteks. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari 

fungsi normal tubuh manusia hingga dapat melakukan suatu aktivitas organik. 

Fisiologi persepsi visual adalah proses cahaya sebagai informasi visual diterima 

dan diinterpretasi oleh otak.3,8,9 

  
3.1 Fisiologi Retina 

      Retina merupakan bagian dari mata yang secara spesifik sensitif terhadap 

rangsangan cahaya karena memiliki fotoreseptor. Fotoreseptor dari retina adalah 

sel batang dan sel konus. Fotoreseptor sel batang dan sel konus memiliki perbedaan 

dalam morfologi, pigmen, dan distribusi di retina. Fotoreseptor sel batang sensitif 

terhadap visualisasi dalam cahaya redup atau skotopik. Fotoreseptor sel konus 

sensitif terhadap cahaya terang atau fotopik yang biasa terjadi di waktu siang. 5,4,10 

 Retina adalah pintu bagi cahaya yang membawa informasi visual menuju otak.  

Ketika cahaya memasuki retina maka akan merangsang reaksi fototranduksi pada 

sel  batang dan sel konus yang selanjutnya akan membentuk impuls yang diteruskan 

ke korteks visual.5,10,12 
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Sel batang memiliki fungsi penglihatan pada tempat gelap dan banyak 

mengandung rodopsin yang membuat sel batang sensitif terhadap cahaya. Sel 

batang mampu mendeteksi foton tunggal dan terurai pada cahaya terang sehingga 

tidak aktif pada penglihatan terang. Sel konus memiliki fungsi penglihatan di 

tempat terang. Sel konus memiliki sedikit fotopigmen dibanding sel batang 

sehingga sel konus kurang sensitif terhadap cahaya. Sel konus bertanggung jawab 

terhadap penglihatan warna. 1,10 

 
Gambar 3.1 Komponen Retina 
        Dikutip dari: AAO12 

 
Fovea adalah tempat dengan tajam penglihatan terbaik di retina. Fovea berisi sel  

konus secara dominan yang memroyeksikan sinar ke dalam sel bipolar.  

Sel bipolar retina menerima impuls dari sel  konus dan sel batang kemudian 

diteruskan ke lapisan sel ganglion.4,6,10 

Sel ganglion menerima sinyal dari fotoreseptor melalui sel bipolar dan 

mengirimkannya ke korpus genikulat lateral. Jumlah fotoreseptor yang terfokus ke 

sel ganglion bervariasi dari ratusan di perifer hingga satu pada fovea sentralis. 

Nervus optikus memasuki fossa media dengan setengah dari serabut saraf bagian 

nasal menyilang di kiasma dan bagian temporal tidak menyilang. Distal kiasma 

optikum berisi jaras ipsilateral dari temporal dan kontralateral dari nasal lalu 

menyatu sebagai traktus optikus. Sebagian kecil dari traktus optikus memasuki 

kolikulus superior dan nukleus pretektal untuk refleks cahaya. 4,6,10 
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Traktus optikus berakhir di korpus genikulat lateral yang berisi 6 lapisan sel lalu 

menuju radiasi optik. Serabut saraf dari radiasi optik berakhir di korteks visual yang 

berlokasi di lobus oksipitalis bagian fisura kalkarina atau broadman area 17. 

Serabut dari makula menempati area terbesar pada korteks visual. Pada radiasi optik 

terdapat meyer’s loop yang berbentuk kurva disekitar ventrikel lateral yang 

membawa informasi dari bagian superior lapang pandang kontralateral.4,10 

 
3.2 Proses Penghantaran Paralel 

 Prinsip utama yang menjadi karakteristik jalur persepsi visual manusia adalah 

susunan jalur paralel retinokortikal yang terorganisir serta memiliki fungsi spesifik 

dalam mengenali dan meneruskan impuls cahaya hingga dapat di persepsikan oleh 

otak. Terdapat 2 tipe sel yang memiliki spesifisitas jalur dan tipe rangsang yang 

diterima otak yaitu sel magno dan sel parvo. 6,12 

 
Gambar 3.2 Parallel proses 

         Dikutip dari: Schwartz3 

  
Perbedaan sensitivitas sel magno dan sel parvo adalah dalam bentuk stimulus. 

Jalur sel magno dan jalur sel parvo terlibat dalam proses pengahantaran paralel dari 

bayangan objek. Sel parvo sensitif terhadap kontras warna dan fungsi spasial. Sel 

magno sensitif terhadap informasi visual terkait gerak dan kecepatan.6,12 

 
3.3 Korteks Striata 

Setiap segmen dari korteks striata memiliki fungsi spesifik. Jalur retinokortikal 

parvo-magno secara sistematis akan meneruskan impuls visual ke korteks striata. 
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Area visual V1 berperan sebagai segmen awal yang meneruskan informasi visual 

ke area yang lebih superior yaitu korteks extrastriata. Struktur pada korteks 

oksipital yang berperan menerima impuls visual memiliki beberapa derajat fungsi 

yang khusus. Area kortikal yang memiliki posisi ventral dari jalur visual adalah 

area V4. Area ini memiliki fungsi dalam pengenalan objek disebut what system. 

Area di bagian dorsal dari jalur visual termasuk media temporal (MT) disebut where 

system. Area ini berfungsi untuk mengenali impuls visual terkait gerakan objek dan 

lokasi dari objek. Integrasi dari kedua jalur tersebut dikordinasikan oleh area 

korteks prefrontal. Aktivitas neuron di jalur visual yang lebih superior dari korteks 

striata akan berkaitan dengan persepsi visual yang dirasakan manusia dibandingkan 

neuron pada korteks striata.4,6,12 

 
Gambar 3.3 Korteks visual 

                 Dikutip dari: Kolb6 

 
Korteks Visual Primer atau area V1 atau korteks striata terletak di sepanjang 

fisura kalkarin horizontal. Area ini membagi lobus oksipital media menjadi 2 

bagian. Saraf dari radiasi optik berakhir di layer korteks visual primer. Saraf makula 

berlokasi lebih posterior. Saraf yang membawa lapang pandang paling lateral 

(Temporal Crescent) berakhir di area anterior dari korteks striata. Area korteks 

membawa impuls dari retina sentral secara dominan. 3,12 

Area korteks parastriata atau V2 atau area broadman 18 merupakan kelanjutan 

dari korteks visual primer. V2 menerima informasi visual dari V1. Area V3 

berlokasi di lobus parietal posterior dan menerima informasi dari V1 juga. Area V3 

tidak memiliki hubungan histologis dengan V2 dan cara kerjanya adalah mengirim 
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informasi eferen ke basal ganglia atau pulvinar dan juga ke area otak tengah. V3 

mendapat beberapa stimulus visual sehingga integrasi visual terjadi di area ini. Area 

V4 berlokasi di girus lingual dan girus fusiform. V4 adalah area yang sensitif 

terhadap warna dari informasi visual.10,12 

Area V5 terletak di anterolateral dari V4 yaitu di sulkus superior temporal dan 

girus subangularis. V5 adalah area yang sensitif terhadap gerakan objek dan arah 

dari informasi visual. Area ini mendapat input langsung dari V1 dan sel magno dari 

korpus genekulat lateral. Neuron yang berada di area ini menginterpretasikan 

impuls yang berhubungan dengan gerakan, kecepatan, dan arah dari informasi 

visual. Pursuit movement dikordinasikan di area V5. Saccadic movement 

dikordinasikan di area kolikulus superior.4,6 

 

IV. Tipe Informasi Visual 

 Informasi visual yang diterima oleh otak tidak bersifat tunggal melainkan 

memiliki tipe spesifik yang terintegrasi sehingga menghasilkan bayangan objek 

yang dapat diinterpretasikan oleh otak. Proses otak menginterpretasikan informasi 

visual tersebut disebut persepsi visual. Tipe persepsi visual yang perlu dipahami 

yaitu persepsi warna, persepsi ruang, persepsi gerak, dan persepsi kedalaman. 6,10  

 
4.1 Persepsi Warna  

Persepsi warna adalah kemampuan mata membedakan warna yang dipengaruhi 

oleh perbedaan panjang gelombangnya. Persepsi warna adalah fungsi dari sel  

konus sehingga mudah diterima jika cahaya terang. Dalam intensitas cahaya yang 

redup, semua warna terlihat abu-abu dan fenomena ini disebut Shift Purkinje.11,13 

     Mata hanya dapat melihat sebagian kecil dari spektrum cahaya. Cahaya yang 

dapat dilihat oleh manusia yang memiliki panjang gelombang antara 400 nm 

sampai 700 nm. 2,9 

Persepsi visual manusia terhadap warna berbentuk trikromatis. Informasi 

trikromatis diproses menjadi persepsi visual yang diartikan menjadi warna tertentu 

di area paska reseptor dari neuron visual. Dimensi dari persepsi warna terdiri dari 

hue, saturasi, dan kecerahan. Kemampuan manusia melihat warna adalah 
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mempersepsikan suatu fine color atau warna tunggal menjadi beberapa komponen 

warna yang berbeda-beda. Hal ini dapat terjadi karena aktivitas neuron pada area 

visual sensitif terhadap beberapa panjang gelombang dari cahaya hingga akhirnya 

manusia dapat membedakan warna-warna. 1,3 

 

Gambar 4.1 Spektrum cahaya 
                                                                    Dikutip dari: Schwartz3 

 
 Retina memiliki tiga jenis sel konus, masing-masing sel konus yang 

mengandung pigmen warna yang berbeda yang memungkinkan kita dapat 

mempersepsikan warna. Sel konus gelombang pendek (S) memiliki puncak 

sensitifitas pada warna biru, gelombang menengah (M) memiliki puncak sensitifitas 

pada warna hijau dan gelombang panjang (L) memiliki puncak sensitifitas pada 

warna merah.2,10 

     Teori opponent adalah tiga mekanisme warna yang berlawanan yang dapat 

ditangkap oleh retina yaitu merah hijau, kuning biru, dan putih hitam. Teori 

oppenent menjelaskan bahwa terdapat dua jenis warna yang berlawanan yaitu 

warna hangat (warm color)  seperti merah, kuning, dan putih dan warna dingin (cold 

color) yaitu hijau, biru, dan hitam. Warna-warna yang bertentangan ini tidak akan 

terlihat secara bersamaan. 9,10 

 
4.1.1 Label Warna 

Dibutuhkan suatu detail untuk menjelaskan secara jelas karakter warna. Dimensi 

dari warna yaitu hue, saturasi dan kecerahan. Hue merupakan komponen dari 

persepsi warna yang berkaitan dengan panjang gelombang. Stimulus dengan 
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panjang gelombang 540 nm akan terlihat sebagai warna hijau. Panjang gelombang 

570 nm akan tampak warna kuning. 3,6,12 

 

 
Gambar 4.2 Panjang gelombang setiap warna  

             Dikutip dari: Schwartz3 
 

Saturasi adalah persepsi yang berhubungan dengan gelap terangnya warna 

dengan pencampuran warna putih atau hitam ke dalam sebuah warna, semakin 

banyak kandungan warna putih di dalam sebuah warna dikatakan memiliki saturasi 

rendah, begitupula sebaliknya. 3,6 

Kecerahan warna terkait dengan fungsi fotopik luminensi. Dalam kondisi 

fotopik, stimulus dengan panjang gelombang 555 nm merupakan stimulus dengan 

kecerahan paling tinggi.3,6 

Konsep persepsi warna sedikit berubah karena ditemukan sel ganglion yang 

mengandung melanopsin. Melanopsin merupakan sel yang sensitif terhadap warna. 

saat ini konsep persepsi warna adalah teori trikromatis. Konsep ini menjelaskan 

bahwa pada fovea terdapat 3 set sel  konus. Melanopsin pada sel ganglion membuat 

konsep baru pada persepsi warna yaitu tetrakromatis. Namun kontribusi melanopsin 

pada persepsi visual belum secara jelas ditemukan. 6 14 

 
4.2 Persepsi Ruang  

Persepsi ruang atau spasial terkait dengan luminensi. Persepsi ruang ditentukan 

oleh berbagai variasi jumlah pencahayaan terhadap sebuah ruang. Komponen yang 

perlu diketahui adalah frekuensi, kontras, fase dan orientasi. 3,6 

 Sine Wave Gratings terdiri dari beberapa batang gelap terang yang bergantian 

secara beraturan. Semakin tinggi pencahayaan ditunjukan sebuah batang yang 
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terang atau putih. Batang yang gelap menunjukan tidak adanya pencahayaan. 

Gratings yang menggunakan gelombang sinus terdapat transisi antara gelap dan 

terang yang di sebut dengan transisi sinusoidal. Puncak gelombang menyatakan 

pencahayaan maksimal, dasar gelombang menyatakan pencahayaan minimum. 

Contoh gratings yang menggunakan gelombang square, kita tidak melihat adanya 

transisi antara gelap dan terang.2,3 

 

 

Gambar 4.3 A. Sine Wave Gratings B. Square Wave Gratings 
                                               Dikutip dari: Schwartz3 

 
     Komponen dari gelombang gratings adalah frekuensi, kontras, dan fase dan 

orientasi dari gelombang tersebut. Frekuensi dapat diketahui dari menghitung 

jumlah perubahan atau siklus gelap terang terhadap unit ruang misalnya ukuran 

panjang dalam sentimeter. 3,6 

     Kontras dapat dilihat dari seberapa tinggi puncak gelombang atau seberapa 

rendah dasar gelombang dari titik tengah antara puncak dan dasar gelombang, 

dinyatakan dengan selisih antara puncak dengan average (∆L). Semakin tinggi ∆L 

maka dinyatakan memiliki kontras yang tinggi begitu pula sebaliknya.9,3,5 

      Fase berhubungan dengan posisi sebuah gelombang terhadap gelombang yang 

lainnya misalnya sebuah gelombang yang dimulai dengan puncak gelombang 

dibandingkan dengan sebuah gelombang yang dimulai dengan dasar gelombang 

dinyatakan memiliki perbedaan fase 180 derajat. Orientasi adalah sebuah sudut 

antara sebuah gratings dengan sebuah bidang misal bidang horizontal.3,6,10 

 
4.3 Persepsi Gerak 

Persepsi gerak muncul saat terjadi perubahan distribusi spasial dari cahaya. 

Perubahan dalam distribusi cahaya pada sebuah ruang yang terjadi setiap saat 
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adalah komponen yang menimbulkan persepsi cahaya. Saat manusia melihat mobil 

yang bergerak di area lapang pandangnya, yang terjadi adalah perubahan distribusi 

cahaya pada retina dari waktu ke waktu. Persepsi yang akan diartikan oleh otak 

adalah mobil tersebut melakukan pergerakan. Saat seseorang melihat pelari maka 

proses yang terjadi akan semakin kompleks. Informasi visual yang didapat bukan 

hanya objek tunggal seperti mobil pada contoh sebelumnya, tetapi juga  gerakan 

tangan dan kaki masing-masing dari pelari yang juga melakukan gerakan. Otak 

tetap menangkap informasi visual berupa objek tunggal yang dalam kesatuannya 

sedang melakukan gerakan berlari. 3,5,6 

Hal ini membuktikan bahwa persepsi gerak diproses secara khusus pada jalur 

visual manusia. Area ini terdiri dari 2 tahap  dalam proses visualnya. Tahap pertama 

yang terdiri dari perubahan luminensi dinamis dari waktu ke waktu berjalan pada 

jalur yang sederhana dan bersifat tunggal. Tahap kedua lebih kompleks dengan jalur 

yang terpisah-pisah. Proses ini berlangsung di area media temporal (MT) dan V5 

bagian dari dorsal cortical processing stream yang berasal dari korteks striata. Area 

MT/V5 berjalan ke prefrontal korteks sebagai input utama prekortikal.3,12 

 
4.4 Persepsi Kedalaman 

 Persepsi kedalaman merupakan  kemampuan untuk melihat dunia dalam tiga 

dimensi dan untuk mempersepsikan jarak. Karena ada jarak diantara kedua mata, 

maka akan terjadi perbedaan gambar yang ditangkap oleh retina. Kemudian otak 

mengintegrasikan dua gambar kedalam satu gambar sehingga persepsi kedalaman 

selalu diasumsikan dengan penglihatan binokuler namun ketika satu mata di tutup 

persepsi kedalaman tetap terjadi dengan kekuatan yang lebih rendah. Pembahasan 

berikutnya kita bedakan persepsi kedalaman monokuler dan binokuler.1,2  

 

4.4.1 Persepsi Kedalaman Monokuler 

     Persepsi monokuler kedalaman adalah persepsi yang diterima oleh satu mata 

yang ditampilkan kembali dalam bentuk dua dimensi sebagai gambar atau pictorial 

depth cues. Pictorial depth cues terdiri dari relative size, familiar size, linear 
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perspective, texture, interposition, clarity, dan lighting and shadow. Relative size 

contohnya, ketika ada gambar dengan dua bola dengan ukuran yang berbeda, 

sebenarnya jarak kedua bola dalam gambar tersebut sama dengan mata kita tetapi 

kita akan melihat bola yang lebih besar jaraknya akan lebih dekat dibandingkan 

dengan bola yang ukurannya lebih kecil. Hal ini disebabkan karena kita berasumsi 

bahwa ukuran kedua bola tersebut sama maka kita melihat bola yang ukurannya 

kecil lebih jauh dibandingkan dengan bola yang ukurannya besar.2,3 

 

 
Gambar 4.4 Relative Size 

                                       Dikutip dari: Schwartz 3 

 
     Familiar size adalah ketika melihat objek dengan ukuran diketahui. Sebuah 

benda yang diketahui ukuran sebenarnya akan terlihat lebih jauh jika ukurannya 

lebih kecil dari ukuran yang diketahui sebenarnya pada sebuah gambar. Linear 

perspective terkait dengan ukuran relatif. Saat melihat rel kereta, kedua garis 

digambarkan sebagai rel kereta seakan-akan lurus dan sejajar karena diasumsikan 

bahwa lebar dari rel kereta sama.2,3    

 

 
Gambar 4.5 Linear Prospective  

            Dikutip dari: Schwartz3 
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     Texture yaitu saat benda yang tersusun secara padat akan menimbulkan persepsi 

lebih jauh dibandingkan dengan beberapa benda yang tersusun lebih longgar. 

Interposition adalah ketika sebuah gambar dihalangi oleh sebuah benda, maka akan 

menimbulkan persepsi bahwa gambar yang dihalangi terlihat lebih jauh dari benda 

yang menghalanginya.1,2,6 

 

 
Gambar 4.6 A. Interposition B. Clarity  

                      Dikutip dari: Schwartz3 

 

     Clarity adalah gambar yang dihalangi oleh gambar lain yang membuatnya 

menjadi tidak jelas terlihat, misalnya terhalang oleh asap, kabut atau hujan. Lighting 

and shadow ketika sebuah benda diberi pencahayaan maka akan menimbulkan 

bayangan dibelakangnya. Bayangan ini dapat menimbulkan efek kedalaman pada 

benda tersebut. Angular Declination Below the Horizon adalah sistem visual 

manusia yang dapat mendeteksi jarak sebuah benda melalui sudut yang dibentuk 

antara sebuah benda dengan garis horisontal dan posisi mata. Motion Parallax 

adalah saat pengamat dipaparkan oleh dua benda dengan jarak yang berbeda, ketika 

pandangan pengamat terfiksasi pada satu benda dan melakukan perpindahan posisi 

misal ke depan atau ke samping, maka akan menimbulkan sensasi gerak pada benda 

lain yang tidak terfiksasi. Accomodation adalah ketika kita melihat benda yang lebih 

dekat jaraknya, maka terjadi peningkatan kekuatan pada lensa, hal ini menunjukkan 

bahwa retina mempunyai kemampuan untuk mendeteksi jarak.2,3,6 

       
4.4.2 Persepsi Kedalaman Binokuler 

     Persepsi kedalaman binokuler yaitu retina dari kedua mata mendapatkan 

stimulus dari cahaya yang berasal dari satu titik fokus yang spesifik. Retina pada 

kedua mata yang mendapatkan stimulus dari cahaya yang berasal dari satu titik 
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fokus yang spesifik disebut memiliki hubungan atau retinal correspondence. 

Daerah yang memiliki hubungan atau corresponding points pada retina normal 

adalah daerah fovea dan sekitarnya. Gambar yang jatuh pada corresponding points 

tersebut akan menghasilkan satu objek, sebaliknya gambar yang tidak jatuh pada 

corresponding points maka akan menghasilkan dua gambar yang disebut diplopia. 

Tempat stimulasi dari corresponding points disebut horopter, horopter merupakan 

sebuah garis horizontal dan garis vertikal. 3,13 

 

 
Gambar 4.7 Horopter  

                 Dikutip dari: Schwartz3 
 

V. Kesimpulan 

  Persepsi visual adalah proses mengolah impuls cahaya menjadi informasi visual 

yang spesifik di otak. Sistem penglihatan manusia mendapat informasi visual dari 

lingkungan sekitarnya lalu memroses menjadi sinyal saraf yang menghasilkan suatu 

persepsi visual. Persepsi warna, persepsi gerak, ruang dan kedalaman dari informasi 

visual akan memberikan kode tertentu yang dianalisis oleh korteks oksipital 

sehingga manusia dapat melihat suatu objek dengan berbagai detail. 3,6,12 
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