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I. Pendahuluan 

Pupil merupakan suatu struktur yang berada di tengah iris yang berfungsi untuk 

mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke retina. Perubahan diameter pupil 

dipengaruhi oleh pergerakan otot sfingter dan otot dilator iris. Fungsi pengaturan 

cahaya oleh pupil adalah untuk memaksimalkan persepsi visual dan meningkatkan 

kualitas dan fokus bayangan pada retina.1–3 

Pada pemeriksaan pupil kita melihat gerakan dan diameter pupil. Gerakan pupil 

mengindikasikan adanya input aferen refleks cahaya pupil, perbedaan diameter 

pupil sebagai indikator tingkat kesadaran dan gambaran sistem saraf otonom 

terhadap otot sfingter dan otot dilator iris, sedangkan respon pupil terhadap obat-

obatan dapat menjadi monitor efek farmakologis. Pemeriksaan pupil yang baik 

dapat membantu diagnosis kelainan neurologis atau penyakit lain. Sari 

Kepustakaan ini akan membahas tentang anatomi, fisiologi, dan pemeriksaan pada 

pupil sehingga dapat membantu kita dalam penegakkan diagnosis pasien. 1–3 

 
II. Anatomi dan Fisiologi Pupil 

Ukuran pupil normal bervariasi sesuai dengan derajat cahaya dan akomodasi. 

Diameter pupil normal berkisar antara 1,5 mm sampai 8 mm. Diameter pupil 

dipengaruhi oleh kontraksi dan relaksasi dari otot – otot iris.4,5 

 
2.1 Iris 

Iris merupakan struktur tipis, terpigmentasi, dan mempunyai diskus yang dapat 

berkontraksi. Diameter iris adalah 12 mm dengan keliling 37 mm. Iris memisahkan 

bilik mata depan dan bilik mata belakang yang terhubung oleh pupil. Iris dikelilingi 

oleh humor akuos. Pergerakan dari iris menyebabkan perubahan diameter pupil.4,5 

 Iris secara mikroskopik terbagi menjadi 4 lapisan yaitu lapisan anterior yang 

terdiri dari fibroblas, melanosit, dan fiber kolagen. Lapisan kedua yaitu stroma yang 

terdiri dari melanosit, fiber kolagen tipe 1 dan 3, serta jaringan ikat longgar yang 

memudahkan pergerakan humor akuous saat iris dilatasi dan kontraksi. Pada bagian 

stroma dekat dengan perbatasan pupil terdapat otot sfingter iris seperti pada Gambar 

2.1 yang terdiri otot halus yang berbentuk sirkuler dengan lebar kurang lebih 1 mm. 
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Otot dilator iris merupakan otot halus yang terdiri dari miofilamen. Lapisan terakhir 

adalah lapisan epitel posterior yang terdiri dari sel – sel kuboid, yang pada 

perbatasan pupil berbentuk radial dan pada bagian perifer berbentuk sirkular. 4,5  

Keseimbangan diameter pupil dipengaruhi oleh inervasi sistem saraf otonom 

yaitu saraf parasimpatis ke otot sfingter iris, saraf simpatis ke otot dilator iris, dan 

kontrol supranuklear untuk akomodasi dan penglihatan dekat. Pupil akan 

berkonstriksi pada saat cahaya diarahkan ke satu mata, ini dinamakan refleks 

cahaya langsung. Respon pupil sebelahnya dinamakan refleks cahaya konsensual. 

Evaluasi respon pupil penting untuk menentukan lokasi lesi yang mengenai jalur 

optik. Faktor – faktor yang menyebabkan perubahan diameter pada pupil, 

berhubungan dengan jaras parasimpatis dan simpatis pada pupil, jaras refleks dekat 

dan akomodasi. 1,2,6,7 

 
Gambar 2.1 Anatomi otot iris 

       Dikutip dari: Richard dan Michael7 

 
2.2 Jaras Parasimpatis 

Refleks cahaya yang menyebabkan konstriksi pupil terbagi menjadi tiga divisi 

neuron yaitu, yaitu, aferen, antar neuron, dan eferen.  Refleks cahaya aferen berawal 

dari sel fotoreseptor, sel bipolar, dan sel ganglion pada retina. Serabut saraf pupil 

yang merupakan bagian dari nervus optikus, pada bagian nasal retina mengalami 
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dekusasi di optik kiasma, sedangkan serabut saraf di bagian temporal retina tetap 

berada pada sisi yang sama. Serabut saraf pupil akan meninggalkan jaras 

penglihatan pada bagian distal dari traktus optikus, tepat sebelum nukleus 

genikulatum lateralis lalu bersinaps di nukleus pretektal yang terletak pada otak 

tengah. Masing masing nukleus pretektal melakukan dekusasi neuron melalui 

komisura posterior, kemudian bersinaps di nukleus Edinger Westphal ipsilateral 

dan kontralateral.1,2,8,9 

Serabut saraf preganglion yang termielinasi dari nukleus Edinger Westphal 

bersama dengan saraf okulomotor akan bersinaps di ganglion siliaris pada sisi yang 

sama. Serabut saraf postganglion akan mempersarafi otot sfingter pupil melewati 

saraf siliaris pendek seperti pada Gambar 2.2. Proses ini akan menyebabkan 

konstriksi pupil dan mendasari adanya refleks cahaya langsung dan kosensual.1–3,8 

 
Gambar 2.2 Jaras Aferen dan Eferen Refleks Cahaya 

 Dikutip dari: Cantor and Rapuano8 
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2.3 Jaras Refleks Dekat dan Akomodasi 

Refleks dekat terjadi saat fokus mata berubah dari melihat objek jauh ke objek 

dekat, dimana mata mengalami tiga hal yaitu konvergensi, miosis, dan akomodasi. 

Konvergensi adalah pergerakan mata ke arah medial oleh otot rektus medialis, 

miosis adalah konstriksi pupil yang dimediasi oleh kontraksi otot sfingter iris, dan 

akomodasi adalah perubahan kekuatan dioptri dari lensa yang dipengaruhi oleh 

kontraksi otot siliaris yang memungkinkan titik fokus berubah dari jauh ke dekat. 

Ketiga hal ini berfungsi membawa bayangan tajam ke fokus di titik retina yang 

sesuai.1,2,6,10 

Impuls untuk refleks dekat berasal dari kontrol supranuklear, yaitu area kortikal 

disekitar korteks visual dan area korteks di dalam frontal eye fields. Serabut saraf 

ini melewati bagian ventral dari otak tengah dan bersinaps di nukleus Edinger 

Westphal. Hal ini akan menstimulasi neuron akomodasi yang berada di nukleus 

Edinger Westphal. Serabut saraf aferen bersama dengan saraf okulomotor akan 

sinaps di ganglion siliaris. Serabut saraf eferen akan mempersarafi otot sfingter iris 

untuk konstriksi pupil dan otot siliaris untuk akomodasi.1,2,6,10 
 
2.4 Jaras Simpatis 

Aktifitas saraf simpatis berasal dari bagian posterolateral hipotalamus. Serabut 

saraf simpatis akan mempersarafi orbita melalui tiga tahap. Tahap pertama serabut 

saraf berjalan pendek di kolum anteromedial dari brainstem ke saraf tulang 

belakang melewati C8-T2 lalu sinaps di ciliospinal center of budge-waller. Post-

sinaps tahap kedua dari ciliospinal center of budge waller berakhir di superior 

cervical ganglion di C2.  

Postganglion tahap ketiga melalui dinding bifurkasi arteri karotis, masuk ke 

sinus karvenosus bersamaan dengan saraf siliaris panjang akan mempersarafi otot 

dilator iris seperti yang terlihat pada Gambar 2.3. Dilatasi pupil terjadi karena dua 

hal yaitu kontraksi otot dilator iris oleh saraf simpatis dan inhibisi dari saraf 

parasimpatis. 2,8 
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Gambar 2.3 Jaras Simpatis 

        Dikutip dari: Cantor and Rapuano8 
 

III. Pemeriksaan Pupil 

Pemeriksaan pupil sangat penting dalam pemeriksaan mata untuk penegakkan 

diagnosis. Diameter pupil kita periksa pada keadaan cahaya terang maupun cahaya 

redup. Respon pupil terhadap cahaya diperiksa melalui observasi pupil, pengukuran 

pupil,  refleks cahaya langsung dan konsensual, refleks dekat, swinging light test, 

dan pemeriksaan farmakologis.6,11 

 
3.1 Observasi Pupil 

     Observasi dilakukan di ruangan dengan cahaya cukup. Instruksikan pasien untuk 

fiksasi pada objek jauh untuk mengurangi akomodasi, lalu sinari cahaya pada kedua 

pupil dari bawah hidung, lalu kita ukur diameter kedua pupil dengan menggunakan 

penggaris millimeter. Perbedaan ukuran kedua pupil kurang dari 1 mm adalah 
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normal. Kita dapat melakukan observasi dengan menggunakan slit lamp, inspeksi 

kelainan pada iris, bentuk pupil, dan diameter kedua pupil. 3,6,8,9 

     Kelainan pada observasi pupil yang dapat ditemukan adalah pupil yang ireguler. 

Keadaan ini bisa disebabkan karena penyakit kongenital, atau penyakit yang 

didapat seperti trauma tumpul, operasi, inflamasi dari intraokular, vaskularisasi 

baru, dan perubahan inervasi terhadap otot iris.3,6,8,9 

 
3.2 Pengukuran Pupil 

Metode pengukuran pupil menggunakan alat yaitu pupil gauge seperti pada 

Gambar 3.1 atau yang lebih akurat dengan menggunakan pupilometri. Pupil gauge 

bisa berbentuk sirkular atau linear. Alat ini terdiri dari lingkaran solid atau 

berlubang yang mempunyai ukuran diameter yang berbeda - beda. Pupilometri 

adalah metode pencatatan pergerakan pupil terhadap reaksi cahaya. Alat ini dapat 

mencatat dinamika dari pergerakan pupil secara akurat pada keadaan gelap dan 

terang. Prinsip kerja pupilometri dengan menggunakan stimulasi cahaya dan sistem 

pengambilan gambar menggunakan kamera inframerah. Pupilometri menghasilkan 

informasi kuantitatif  berbentuk angka dan grafik seperti pada Gambar 3.2. Alat ini 

juga dapat mendeteksi dan mendiagnosis anisokoria saat kedua pupil di periksa 

bersamaan.2,3,12 

 

 
Gambar 3.1 Pupil Gauge 
                      Dikutip dari: Walsh and Hoyte’s3 
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Gambar 3.2 Demonstrasi Pupilografik. 

           Dikutip dari: Castro12 
 

Anisokoria disebabkan oleh kerusakan struktural pada iris atau sinyal yang 

asimetris ke otot iris yang menyebabkan perbedaan pada diameter pupil. Anisokoria 

bisa dilihat dengan jelas jika terdapat perbedaan diameter pupil sebesar 3 mm. 

Anisokoria terbagi menjadi dua yaitu fisiologis dan patologis. Anisokoria fisiologis 

adalah perbedaan diameter pupil sebesar 0.4 mm atau lebih pada kedua mata, 

dimana pada keadaan normal perbedaan diameter pupil kurang dari 1 mm. 

Anisokoria patologis terbagi menjadi dua yaitu anisokoria pada pupil yang lebih 

jelas terlihat pada cahaya redup atau pada cahaya terang.3,8 
 

3.3 Refleks Cahaya Langsung dan Kosensual 

Pemeriksaan dilakukan di ruangan dengan cahaya redup. Mata pasien fiksasi 

pada objek yang jauh untuk mencegah konstriksi karena refleks dekat. Sinari satu 

mata  dari arah samping dibawah rima orbita inferior. Kita lihat konstriksi dari 

kedua pupil dengan skala 0 sampai +3,   0 adalah pupil tidak berespon, +1 adalah 

refleks pupil menurun, +2 adalah refleks pupil sedikit menurun, dan +3 adalah 

refleks pupil normal. Pemeriksaan diulang pada mata sebelahnya dengan cara yang 

sama. refleks cahaya langsung adalah respon pupil pada mata yang disinari cahaya, 

dan respon cahaya konsensual adalah respon pupil pada mata sebelahnya.8,9,13 
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3.4 Refleks Dekat 

Pemeriksaan ini dilakukan di ruangan dengan cahaya cukup. Pasien  diberikan 

objek seperti ibu jari pasien atau benda lain yang diletakan 14 inci atau 33 

sentimeter di depan mata dan digerakkan perlahan mendekati pasien, normalnya 

pupil akan konstriksi.3,8 

Pada keadaan normal respon konstriksi pupil pada refleks cahaya lebih besar dari 

refleks dekat. Pemeriksaan pupil dengan membandingkan respon pupil pada refleks 

cahaya dengan respon pupil pada refleks dekat  dapat mengetahui kelainan disosiasi 

refleks cahaya dan refleks dekat pupil. Keadaan ini ditandai dengan pupil lebih 

konstriksi pada refleks dekat dibandingkan dengan pada refleks cahaya. Pada 

kelainan ini didapatkan pupil tidak berespon pada refleks cahaya tetapi dapat 

berakomodasi. Hal ini dapat disebabkan oleh lesi di midbrain. 6,8 

 
3.5 Pemeriksaan Farmakologis 

Pemeriksaan farmakologis pada pemeriksaan pupil dilakukan untuk 

membandingkan respon pupil yang normal dan abnormal saat ditetesi obat. 

Pemeriksaan ini digunakan untuk menegakkan diagnosis anisokoria. Pasien pada 

saat dilakukan pemeriksaan farmakologis harus diperiksa dalam keadaan sadar, 

Pengukuran pupil secara akurat menggunakan pupil gauge atau pupilometer, dan 

menggunakan pupil pasien sebagai kontrol internal. Pemeriksaan farmakologis ini 

menggunakan obat topikal seperti pilokarpin, kokain, apraklonidin, dan 

hidroksiamfetamin. 3,8,9 

 
3.6 Swinging Light Test 

Pemeriksaan ini seperti pada Gambar 3.4 digunakan untuk membandingkan 

respon cahaya langsung dan konsensual pada kedua mata, pada saat cahaya 

diarahkan hanya pada salah satu mata. Pasien diperiksa pada ruangan dengan 

cahaya redup. Kita minta pasien untuk fiksasi pada objek jauh. Dengan 

menggunakan senter kita arahkan cahaya pada mata kanan selama 2-3 detik seperti 

pada refleks cahaya kemudian catat respon pupil langsung dan konsensual mata 

kanan. Gerakan senter ke mata kiri melewati batang hidung dengan cepat, lalu catat 

respon pupil langsung dan konsensual pada mata kiri, apakah pupil konstriksi, 
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diameter pupil tetap, atau dilatasi. Ulangi gerakan ini beberapa kali. Normalnya 

pupil akan berkonstriksi, dilatasi pupil dianggap tidak normal. 3,13,14 

Hal hal yang menyebabkan pemeriksaan swinging light test tidak maksimal 

yaitu, cahaya di ruang pemeriksaan terlalu terang dan ritme pergerakan cahaya 

terlalu cepat atau terlalu lama pada salah satu mata. 3,13–15 

 
Gambar 3.4 Pemeriksaan Swinging Light Test. A. Swinging light test yang normal,  B. 

Terdapat defek pupil aferen sebelah kiri. C. swinging light test pada  fixed 
pupil. 
Dikutip dari: Beck and Smith.14  
 

     Kelainan pada pemeriksaan swinging light test adalah Relative Afferent 

Pupillary Defect (RAPD). RAPD atau biasa disebut marcus gunn pupil seperti pada 

Gambar 3.5 disebabkan oleh lesi yang tidak komplit pada nervus optikus atau 

retina. Pada pemeriksaan akan didapatkan refleks cahaya pupil langsung berkurang 

atau hilang, refleks cahaya pupil konsensual berkurang, refleks dekat normal, dan 

pada pemeriksaan swinging light test, pupil yang tidak normal akan dilatasi saat 

senter digerakan dari mata normal ke mata yang tidak normal. Skala yang dapat 
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digunakan untuk menilai RAPD adalah sebagai berikut, 1+  adalah konstriksi awal 

pupil diikuti dengan dilatasi yang cepat, 2+ tidak ada gerakan pupil, lalu dilatasi, 

3+ terjadi dilatasi pupil langsung, 4+ adalah mata amaurotik. 3,9,11,13  
 

 
Gambar 3.5 Defek relatif pupil aferen mata kanan 

           Dikutip dari: Kardon2 
 
IV. Simpulan 

 
Fisiologi pupil dipengaruhi oleh sistem saraf otonom yaitu sistem saraf simpatis 

yang mengatur konstriksi pupil, sistem saraf parasimpatis yang mengontrol dilatasi 

pupil, dan kontrol supranuklear untuk akomodasi dan refleks dekat. Terdapat 

beberapa langkah dalam pemeriksaan pupil. Pemeriksaan pupil yang efektif sangat 

diperlukan dalam ilmu oftalmologi untuk sarana diagnosis berbagai macam 

kelainan pada mata. 	
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