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Lensa Iseikonik sebagai Alternatif Lensa Kontak 

 

I. Pendahuluan 

Keadaan perbedaan kelainan refraksi antara kedua mata disebut dengan 

anisometropia. Anisometropia yang tidak terkoreksi dapat menyebabkan timbulnya 

bayangan yang tidak seragam pada retina, sehingga timbul kesulitan untuk 

melakukan fusi atau menggabungkan kedua bayangan tersebut. Pada anisometropia 

dengan perbedaan lebih dari 2.50 dioptri pada kedua mata akan terdapat disparitas 

magnifikasi bayangan sebesar 5%, sehingga mengganggu proses terjadinya fusi. 

Perbedaan ukuran dari objek yang diterima kedua mata dikenal dengan istilah 

aniseikonia. Dua puluh hingga tiga puluh persen pemakai kacamata memiliki 

aniseikonia, sehingga diperlukan adanya suatu tatalaksana khusus untuk mengatasi 

anisometropia yang menginduksi terjadinya aniseikonia, salah satunya dengan 

lensa iseikonik.1–4 

 

II. Anisometropia dan Aniseikonia 

2.1 Anisometropia 

Anisometropia merupakan suatu kondisi dimana kedua mata memiliki 

perbedaan kekuatan refraksi dengan nilai 1.00 dioptri atau lebih. Anisometropia 

dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu astigmatisma kompositus, 

hiperopia kompositus, miopia kompositus, mixed atau antimetropik, astigmatisma 

sederhana, hiperopia sederhana, dan miopia sederhana. Pada tipe kompositus, 

kedua mata mengalami kelainan refraktif serupa, baik astigmatisma, hiperopia, 

maupun miopia, namun dengan ukuran satu mata lebih besar 1.00 dioptri 

dibandingkan mata lainnya. Mixed atau antimetropik terjadi pada saat satu mata 

mengalami hiperopia sementara mata lainnya mengalami miopia. Pada kasus tipe 

sederhana, hanya terdapat kelainan refraksi berupa astigmatisma, hiperopia, 

maupun miopia pada salah satu mata saja.1,5 

Prevalensi anisometropia bervariasi menurut literatur. Angka kejadian 

anisometropia diketahui meningkat sesuai dengan pertambahan usia. 

Anisometropia diketahui merupakan faktor resiko utama timbulnya ambliopia. 
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Nilai anisometropia yang dapat menyebabkan ambliopia adalah lebih dari 1.50 

dioptri pada hiperopia, 2.00 dioptri pada astigmatisma, serta 3.00 dioptri pada 

miopia.1,3 

 

2.2. Aniseikonia 

Aniseikonia merupakan suatu kondisi binokular dimana ukuran bayangan yang 

diterima oleh kedua mata tidak sama besar. Kondisi ini signifikan secara klinis 

karena sistem visual manusia mengalami kesulitan untuk menggabungkan kedua 

gambaran yang berbeda tersebut menjadi suatu persepsi tunggal. Anisekonia pada 

umumnya ditemukan pada kondisi anisometropia, meskipun tidak semua kondisi 

aniseikonia disebabkan oleh anisometropia. Aniseikonia yang disebabkan oleh 

anisometropia disebut sebagai aniseikonia refraktif.1,6,7 

 

 

Gambar 2.1 Besar bayangan di retina dipengaruhi panjang aksial bola mata 

    Sumber : Benjamin1 

 

Aniseikonia dapat mengganggu terjadinya fusi dan orientasi spasial. Fusi dari 

dua bayangan di retina dapat terjadi jika terjadi kesesuaian bentuk serta ukuran. Jika 

aneisekonia yang terjadi hanya kecil, maka mata cenderung dapat mengabaikan 

perbedaan tersebut. Jika perbedaan ukuran bayangan yang terjadi kurang dari 5%, 

maka mata akan cenderung untuk mensupresi salah satu bayangan sebagai 

kompensasi.7,8 

Gejala-gejala yang timbul pada aniseikonia tergantung dari toleransi masing-

masing individu, sehingga terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan 

aniseikonia yang masih dapat ditoleransi oleh mata. Gejala yang terjadi pada 
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anisekonia umumnya tidak spesifik. Gejala yang umum terjadi adalah gejala 

astenopia, seperti lelah, rasa terbakar, dan berair pada mata, serta sakit kepala, 

kesulitan membaca, mual, serta perubahan persepsi ruang.1,7 

 

2.3 Tatalaksana pada Anisometropia 

Anisometropia sebaiknya harus segera dikoreksi agar pasien bisa mendapatkan 

penglihatan binokular tunggal yang jernih. Anak-anak dengan anisometropia harus 

segera diberikan koreksi dengan nilai penuh untuk mencegah terjadinya  

ambliopia.1,6 

Salah satu modalitas yang dapat diberikan sebagai tatalaksana pada 

anisometropia adalah pemberan lensa kontak. Lensa kontak memiliki keunggulan 

berupa meminimalisir perbedaan magnifikasi bayangan, hal ini disebabkan karena 

jarak verteksnya lebih kecil dibandingkan dengan kacamata. Lensa kontak tidak 

dapat digunakan oleh semua orang, contohnya pada orang yang memiliki 

kontraindikasi terhadap pemakaian lensa kontak serta pada anak-anak yang sulit 

untuk patuh. Kontraindikasi pemakaian lensa kontak contohnya adalah pasien 

dengan penyakit pada permukaan okular, mata kering, alergi, tidak dapat menjaga 

kebersihan lensa kontak, serta sulit untuk patuh pada aturan penggunaan lensa 

kontak. Penggunaan lensa kontak juga sebaiknya dihindari pada orang-orang 

dengan imunosupresi, serta faktor lingkungan yang tidak mendukung, seperti 

banyak terekspos pada debu dan bahan kimia. Apabila seseorang dengan 

anisometropia akhirnya diputuskan untuk menggunakan lensa kontak, resep 

kacamata sebaiknya tetap diberikan untuk digunakan pada saat lensa kontak tidak 

digunakan.1,6 

Pada kasus-kasus dimana pemberian lensa kontak tidak dapat dilakukan, atau 

tidak digunakan atas keputusan pribadi pasien, maka dapat diberikan koreksi 

dengan menggunakan kacamata, meskipun disparitas ukuran bayangan dapat 

terjadi. Sebagian orang yang menggunakan kacamata tidak merasakan adanya 

keluhan, namun sebagian merasakan gejala-gejala yang timbul akibat aniseikonia. 

Pada kasus demikian maka dapat dipikirkan untuk memberikan kacamata dengan 

desain lensa iseikonik.1,4 
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III. Lensa Iseikonik 

Salah satu tatalaksana bagi anisometropia adalah penggunaan lensa iseikonik. 

Desain lensa iseikonik memiliki prinsip meminimalisir perbedaan magnifikasi atau 

perbesaran yang ditimbulkan oleh kedua lensa kacamata pada anisometropia, 

dengan melibatkan penerapan prinsip optik geometris. Keuntungan dari lensa ini 

adalah lebih nyaman digunakan bagi orang dewasa, serta anak-anak dengan 

anisometropia yang dikoreksi menggunakan kacamata dengan lensa iseikonik 

diketahui memiliki tajam penglihatan dan penglihatan binokular yang lebih baik 

jika dibandingkan dengan anak-anak yang dikoreksi dengan menggunakan lensa 

standar.1,9,10 

 

 

Gambar 3.1 Lensa Iseikonik 

     Sumber : Brandon7 

 

3.1 Lensa Iseikonik dan Magnifikasi Lensa 

Lensa iseikonik tidak digunakan untuk menghilangkan magnifikasi atau 

membuat perbesaran bayangan yang ditimbulkan dari kedua lensa menjadi persis 

sama, namun untuk memperkecil perbedaan magnifikasi sehingga tercapai 

penglihatan binokular. Sebuah cara sederhana menyatakan bahwa perbedaan 1.00 

dioptri diantara kedua lensa menyebabkan perbedaan magnifikasi sebesar 1%. 

Namun untuk lebih tepatnya dapat dilakukan penghitungan spectacle 

magnification. Spectacle Magnification adalah rasio dari ukuran bayangan pada 

retina yang sudah terkoreksi dengan yang belum terkoreksi. Pendekatan nilai dari 

spectacle magnification dapat membantu mengurangi kesenjangan ukuran 

banyangan pada retina. Pada lensa, terdapat dua kelompok faktor yang 

mempengaruhi efek perbesaran yang ditimbulkannya. Kelompok pertama adalah 

elemen faktor bentuk, yang terdiri dari ketebalan sentral, indeks bias, dan base 



5 
 

curve. Kelompok kedua adalah elemen-elemen yang mempengaruhi faktor 

kekuatan lensa, diantaranya jarak verteks dan kekuatan lensa itu sendiri.1,7 

 

 

Gambar 3.2 Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi 

spectacle magnification (SM) 

        Sumber : Benjamin1 

 

Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi spectacle magnification 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. T merupakan ketebalan sentral lensa. n’ 

melambangkan indeks bias dari lensa. F1 merupakan kekuatan lensa bagian depan 

atau base curve. h merupakan jarak henti atau jarak verteks posterior ke bukaan 

pupil, atau jarak verteks ditambah 3 milimeter. Fbvp melambangkan kekuatan 

verteks posterior lensa.1,7 

Indeks bias merupakan perbandingan antara kecepatan cahaya diruang hampa 

dengan kecepatan cahaya pada media tertentu. Apabila cahaya datang melalui dua 

media yang berbeda indeks biasnya, maka akan terjadinya pembiasan dan sebagian 

kecil akan dipantulkan. Perbedaan indeks bias yang semakin besar antara dua 

media, akan menimbulkan sudut refleksi yang semakin besar dan persentasi cahaya 

yang dipantulkan semakin besar. Semakin tinggi indeks bias, maka lensa akan 

cenderung lebih tipis.1,4 

Bentuk fisik aktual dari sebuah lensa ditentukan oleh base curve yang 

dimilikinya. Base curve adalah suatu refrensi kelengkungan atau kekuatan 

permukaan yang menjadi basis dari semua perhitungan kekuatan permukaan lensa. 

Ketebalan sentral lensa dipengaruhi oleh kedalaman sagital dan kelengkungan 

permukaan dari suatu lensa.1,5 
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Gambar 3.3 Ketebalan sentral (CT) dan kedalaman sagital (S1, S2) lensa 

   Sumber : Brown11 

 

Lensa sferis dengan sebuah ukuran tertentu akan memiliki jarak titik fokus yang 

konstan. Perubahan posisi lensa kacamata terhadap mata akan mempengaruhi 

pembentukan bayangan oleh lensa tersebut, terutama jika lensa yang digunakan 

memiliki kekuatan yang besar. Distometer, atau verteksometer, adalah sebuah alat 

yang dapat digunakan untuk mengukur jarak verteks. Jarak verteks merupakan hal 

yang sangat penting untuk diperhatikan pada koreksi kelainan refraktif, termasuk 

pada anisometropia. Distomer mengukur jarak antara bagian posterior lensa 

kacamata dengan dengan kornea melalui mata terpejam. Mendekatkan lensa kearah 

mata akan menyebabkan bayangan yang terbentuk akan bergerak ke arah posterior, 

sementara menjauhkan lensa dari mata akan menyebabkan bayangan yang 

terbentuk bergerak ke arah anterior.5,6 

 

3.2 Pembuatan Lensa Iseikonik 

Lensa iseikonik dapat diciptakan dengan memodifikasi faktor-faktor yang 

diketahui memiliki pengaruh terhadap magnifikasi lensa. Tahap awal dari 

pembuatan lensa iseikonik adalah mendapatkan ukuran koreksi terbaik untuk 

kacamata biasa, atau dengan menggunakan kacamata lama pasien. Selanjutnya 

dibuat penyesuaian dimensi dari properti lensa tersebut, seperti jarak verteks, base 

curve, dan ketebalan sentral, sehingga sesuai dengan kebutuhan.1,8 
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Gambar 3.4 Magnifikasi dan hubungannya dengan ketebalan lensa serta base 

    curve 

                         Sumber : Benjamin1 

 

Jarak verteks dapat diubah, umumnya diperkecil untuk meminimalisir 

perbesaran yang ditimbulkan oleh lensa berkekuatan positif dan meminimalisir 

pengecilan bayangan yang ditimbulkan oleh lensa berkekuatan negatif. Pengecilan 

jarak verteks dapat dilakukan hingga minimal 9-10 milimeter. Pengurangan jarak 

verteks pada umumnya dipilih karena merupakan salah satu intervensi mudah dan 

dapat diterima dengan baik dari segi kosmetik.1,5,9 

Meningkatkan base curve pada lensa yang berkekuatan lebih kecil dapat 

dilakukan untuk meningkatkan perbesaran yang dihasilkan oleh lensa berkekuatan 

positif dan lensa negatif dengan kekuatan rendah atau kurang dari 2.00 dioptri. 

Meningkatkan base curve jauh lebih menguntungkan pada koreksi hiperopia 

dibandingkan dengan miopia. Hal ini disebabkan karena semakin besar perubahan 

base curve yang dilakukan pada lensa dengan kekuatan negatif tinggi, maka jarak 

verteks akan semakin besar, sehingga dapat terjadi minfikasi dari bayangan. 

Perubahan base curve harus mempertimbangkan bahwa dengan perubahan ekstrim, 

yaitu base curve yang terlalu steep, pada umumnya lebih dari 12.50 dioptri, atau 

terlalu mendatar, atau kurang dari 1.00 dioptri, tidak indah secara kosmetik.1,5,9,11 

Ketebalan sentral dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Menurunkan ketebalan 

sentral dari lensa berkekuatan lebih positif dapat menurunkan perbesaran bayangan 
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yang dihasilkan. Penggunaan bahan lensa dengan indeks bias yang tinggi dapat 

membuat lensa memiliki ketebalan sentral yang menurun, dan base curve yang 

lebih datar, sehingga menurunkan ukuran bayangan yang dihasilkan.1,11,12 

 

 

Gambar 3.5  Contoh perubahan dimensi lensa : (A) Suatu lensa kekuatan negatif 

degan ketebalan sentral (CT), jarak verteks (VD0) dan base curve 

tertentu, (B) Lensa dengan CT yang sama namun base curve lebih 

curam, membuat jarak verteks awal bertambah, (C) Lensa dengan 

base curve yang sama dengan (B) dan disertai dengan penebalan CT, 

menghasilkan resultan jarak verteks seperti awal (VD0) 

Dikutip dari : Brown11 

 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembuatan lensa iseikonik adalah 

pemilihan bingkai kacamata. Bingkai kacamata dengan berat yang tidak terlalu 

ringan sehingga tidak mudah bergeser saat dipakai merupakan pilihan yang paling 
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baik, karena pada kacamata iseikonik perubahan jarak verteks sesedikit apapun 

dapat memiliki pengaruh besar terhadap bayangan yang dihasilkan. Bingkai 

kacamata yang dipilih juga sebaiknya memiliki ukuran diameter bagian mata 

sekecil mungkin untuk menjaga ketebalan lensa.1,5,9 

 

IV. Simpulan 

Lensa iseikonik merupakan salah satu tatalaksana yang dapat digunakan untuk 

mengatasi aniseikonia yang disebabkan oleh anisometropia. Prinsip lensa iseikonik 

adalah meminimalisir perbedaan magnifikasi yang ditimbulkan oleh kedua lensa 

kacamata pada anisometropia, dengan melibatkan penerapan prinsip optik 

geometris. 

Pada lensa, terdapat dua kelompok faktor yang mempengaruhi efek perbesaran 

yang ditimbulkan. Kelompok pertama adalah elemen faktor bentuk, yang terdiri 

dari ketebalan sentral, indeks bias, dan base curve. Kelompok kedua adalah elemen-

elemen yang mempengaruhi faktor kekuatan lensa, diantaranya jarak verteks dan 

kekuatan lensa itu sendiri. Pada lensa iseikonik, dilakukan modifikasi pada faktor-

faktor yang mempengaruhi perbesaran tersebut, sehingga didapatkan rasio 

perbesaran bayangan yang hampir sama di kedua mata.  
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