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I. Pendahuluan 

Mata sebagai instrumen optik ekuivalen dengan kamera fotografi pada umumnya. 

Iris dapat diidentifikasikan sebagai apertura, kornea dan lensa mata membentuk lensa 

objektif, retina sebagai sensor cahaya, dan otak sebagai komputer pengolahan 

bayangan. Berbeda dengan kamera fotografi, mata merupakan suatu sistem optik yang 

adaptif karena lensa berubah bentuk untuk memfokuskan cahaya dari objek pada jarak 

tertentu tepat di retina.1,2 

Berbagai macam percobaan telah dilakukan untuk menyederhanakan sistem optik 

mata manusia. Banyak dari konsep yang dibuat yang memaparkan bahwa bayangan di 

retina terbentuk dari 2 elemen, kornea dan lensa dengan kontribusi kekuatan refraksi 

43 dioptri (D) dan 19D. Konsep mata skematik dikembangkan untuk memahami cara 

kerja sistem optik mata manusia. Mata skematik meliputi berbagai metode yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan mata untuk melihat dan mengkaji jenis-jenis 

kelainan refraksi pada mata. Gullstrand mengembangkan mata skematik yang paling 

representatif dan paling banyak digunakan dalam memahami sistem optik mata 

manusia.3–5  

Sari kepustakaan ini akan menjelaskan cara kerja mata sebagai suatu sistem optik 

yang akan membahas mengenai komponen optik mata, mata skematik Gullstrand dan 

model skematik mata yang disederhanakan atau yang dikenal dengan reduced 

schematic eye. 

 

II. Anatomi dan Fisiologi Sistem Optik 

Komponen optik mata yang berperan sebagai media refraksi yaitu kornea, humor 

akuos, lensa, dan humor vitreus. Cahaya yang memasuki mata akan dibiaskan saat 

melewati media dengan densitas yang berbeda. Cahaya memasuki mata melalui kornea 

lalu melewati humor akuos pada bilik mata depan. Iris bertindak sebagai diafragma 

dengan diameter yang bervariasi dalam mengontrol cahaya yang masuk ke mata. Lensa 

berubah bentuk, berakomodasi, dan mengubah kekuatan refraksinya sehingga dapat 

memfokuskan cahaya dari objek dengan jarak tertentu.6,7 
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Bola mata sebenarnya tidak berbentuk sferis, melainkan asferis yang dapat berubah 

bentuk dan radius kelengkungan permukaan. Radius kelengkungan permukaan kornea 

(8 mm) lebih kecil dibandingkan radius kelengkungan sklera (12 mm), membuat 

bentuk bola mata menyerupai sferis. Diameter anteroposterior bola mata orang dewasa 

sekitar 23-25 mm, lebih panjang pada mata yang miopia dan lebih pendek pada mata 

hiperopia. Diameter transversal bola mata dewasa adalah 24 mm Kekuatan refraksi 

lensa dan panjang aksial bola mata menentukan kelainan refraksi mata.3,4,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Sistem Optik Mata: a) permukaan anterior kornea, b) permukaan  

posterior kornea, c) korteks anterior, d) inti anterior, e) korteks posterior,  

f) inti posterior, v-g) polus anterior dan posterior mata yang dilalui aksis 

optik, j-h) aksis visual. 
 Dikutip dari: Katz2 

 

2.1 Kornea 

Kornea adalah jaringan avaskular transparan dengan ukuran horizontal 11-12 mm 

dan 10-11 mm secara vertikal. Radius kelengkungan permukaan anterior kornea pada 

tengah kornea adalah 7,8 mm dan 6,5 mm pada permukaan  posterior. Permukaan 

posterior kornea yang lebih lengkung daripada permukaan anterior menyebabkan 
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bagian sentral kornea lebih tipis daripada bagian perifer dengan ketebalan 0,53 mm di 

sentral dan 0,71 mm pada perifer.2,8–11 

Kornea berkontribusi 74% atau 43,25D dari total sekitar 58,60D kekuatan refraksi 

pada mata manusia normal dan merupakan elemen refraksi utama pada mata. Indeks 

refraksi kornea yaitu 1,376 dan mempunyai peran utama pada refraksi cahaya yang 

memasuki mata. Kornea memisahkan udara yang memiliki indeks refraksi 1,00, 

dengan humor akuos yang memiliki indeks refraksi 1,33.2,8,9  

 

2.2 Humor Akuos 

Humor akuos mempunyai indeks refraksi konstan dengan nilai 1,336. Indeks 

refraksi humor akuos yang lebih rendah daripada indeks refraksi kornea 

mengakibatkan ada sedikit divergensi berkas cahaya saat melewati interface kornea-

akuos. Viskositas dan densitas akuos humor sedikit lebih tinggi dari air murni, dan 

osmolaritas akuos sedikit lebih tinggi dari plasma.7,12 

 

2.3 Iris dan Pupil 

Iris berfungsi sebagai diafragma di dalam mata yang memisahkan bilik mata anterior 

dan posterior. Iris mempunyai diameter sekitar 12 mm dengan bagian yang paling tebal 

di bagian yang sentral (collarette) iris dan paling tipis di perifer dekat titik insersi badan 

siliar. Iris berdilatasi atau berkontriksi untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk 

ke dalam mata. Pupil dapat berukuran diameter 8 mm pada cahaya redup dan dapat 

berukuran 1,5 mm pada cahaya sangat terang. Terdapat hubungan yang erat antara 

ketajaman visual dan diameter pupil.7,8,11,13,14 

 

2.4 Lensa 

Lensa kristalina adalah struktur transparan dan bikonveks yang fungsinya untuk 

mempertahankan kejernihan lensa, merefraksikan cahaya, dan fungsi akomodasi. 

Lensa dapat merefraksikan cahaya karena indeks refraksinya berbeda dengan akuos 

humor dan vitreus humor yang mengelilinginya. Indeks refraksi lensa normalnya 1,4 

di sentral dan 1,36 di perifer. Pada keadaan tidak berakomodasi, lensa berkontribusi 
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sekitar 15-20D dari sekitar 60D total kekuatan refraktif konvergen pada mata manusia 

rata-rata.13,14  

 

2.5 Humor Vitreus  

Vitreus adalah gel transparan tidak berwarna terdiri dari 99% air. Vitreus 

mempunyai indeks refraksi 1,33, sama dengan indeks refraksi akuos humor. Vitreus 

mempunyai viskositas dua kali lebih tinggi daripada air karena adanya 

mucopolysaccharide hyaluronic acid. Vitreus terletak di belakang lensa 

mentransmisikan cahaya sehingga dapat ditangkap oleh sel fotoreseptor di retina.7,8 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Indeks Refraksi Media 
                Dikutip dari: AAO3 

 

III. Mata Skematik 

Mata skematik adalah model dari sistem optik mata. Pemahaman tentang optik mata 

melalui mata skematik telah banyak dipelajari sejak masa lampau. Tantangan terbesar 

dalam memahami optik mata manusia terletak pada kompleksitas komponen optik 

mata dibandingkan dengan dengan perhitungan secara matematika. Konsep optik mata 

yang dikembangkan mempelajari tentang data paraksial mata beserta korespondensi 

radius permukaan, jarak, dan indeks refraksi. Mata sebagai suatu struktur yang 
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kompleks disederhanakan dan dibutuhkan parameter yang sintetik dan efektif dalam 

mempelajarinya.2,3,7 

Berbagai percobaan telah dilakukan pada literatur dalam menghasilkan deskripsi 

kromatik yang akurat dalam model mata skematik. Model matematika dari sistem optik 

mata didasarkan pada pengukuran dan perkiraan anatomi yang dilakukan secara 

cermat. Model mata skematik yang dikembangkan Listing, Tscherning, dan Helmholtz 

pada pertengahan abad ke-19 sudah sangat berkembang dalam menggambarkan optik 

mata. Gullstrand menyempurnakan model yang dikembangkan Helmhotz (1850) dan 

membuat suatu konsep mata skematik yang paling banyak digunakan. Meskipun sangat 

berguna, model ini rumit untuk perhitungan klinis tertentu dan dapat disederhanakan 

lebih lanjut.2–4,7 

 

3.1 Mata Skematik Gullstrand 

Gullstrand menyempurnakan model yang dikembangkan oleh Helmhotz pada tahun 

1911. Gullstrand menemukan fotokeratoskopi yang digunakan untuk memahami 

bayangan yang direfleksikan oleh kornea dan slit lamp yang digunakan untuk 

mengukur kedalaman dan ketebalan komponen optik. Instrumen-instrumen ini 

membantu Gullstrand mengembangkan model mata skematik yang mempunyai enam 

permukaan refraktif, dua pada permukaan kornea dan empat pada lensa. Parameter 

penting yang dianalisa Gullstrand dalam menganalisa bagaimana cahaya merambat 

melalui mata yaitu kelengkungan permukaan dari kornea dan lensa, posisinya dan 

indeks refraksi dari media optik.2,3,6,7 

Listing dan Gauss menyimpulkan bahwa untuk sistem lensa homosentrik terdapat 

tiga pasang titik kardinal, yaitu titik fokus, principal points, dan nodal points semuanya 

terletak pada sumbu utama sistem optik mata, seperti yang terdapat pada gambar 3.1. 

Titik fokus pertama (F1) merupakan titik asal cahaya pada objek dan akan berjalan 

paralel pada sumbu utama setelah direfraksikan oleh kornea dan lensa dan akan 

difokuskan di retina pada titik fokus kedua (F2). Cahaya datang dari principal points 

pertama (P1) dan diteruskan ke principal points kedua (P2) pada jarak vertikal yang 
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sama pada sumbu utama. Posisi principal points berdasarkan pada kelengkungan 

permukaan lensa, ketebalan lensa dan indeks  refraksi material lensa. Bidang utama 

memotong sumbu utama pada sudut tertentu tepat di principal points. Nodal points (N1 

dan N2) terletak pada posterior lensa. Sinar datang diarahkan menuju N1 dan diteruskan 

ke N2 dan tidak dibelokkan lagi.2,3,6,7,15 

Gullstrand menggambarkan titik kardinal pada mata skematik yaitu sebagai berikut: 

total kekuatan dioptri mata adalah +58D, kornea berkontribusi +43D dan lensa +15D, 

titik fokus F1 dan F2 terletak 15,7 mm di depan dan 24,4 mm di belakang kornea, 

principal points P1 dan P2 terletak pada bilik mata depan 1,35 mm dan 1,60 mm di 

belakang permukaan anterior kornea, nodal points N1 dan N2 terletak di bagian 

posterior lensa 7,08 mm dan 7,33 mm di belakang permukaan anterior kornea.2,3,15 

 
Gambar 3.1 Dimensi dari mata skematik Gullstrand 

  Dikutip dari: Khurana AK15 

 

Refraksi adalah suatu fenomena cahaya dibelokkan saat melewati media dengan 

densitas yang berbeda. Efek dari kecepatan cahaya pada substansi optik didefinisikan 

sebagai indeks refraksi (n). Indeks refraksi suatu media optik adalah ratio antara 

kecepatan cahaya pada ruang hampa udara dengan kecepatan cahaya pada media 

tersebut. Indeks refraksi ruang hampa udara yaitu 1,000, dipengaruhi oleh suhu, 

1,35 

1,60 

7,33 

7,08 

15,7 24,4 
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tekanan, dan kelembapan udara serta frekuensi cahaya. Semakin tinggi indeks refraksi, 

semakin lambat kecepatan cahaya dan semakin besar efek refraksi yang ditimbulkan.5,6 

Gullstrand mengemukakan bahwa humor akuos dan vitreus memiliki indeks refraksi 

yang sama yaitu 1,336, yang identik dengan air. Kornea memiliki indeks refraksi yang 

lebih tinggi yaitu 1,376. Lensa mempunyai struktur laminar, sehingga membuat 

densitas dan indeks refraksi lensa meningkat dari luar ke bagian tengah. Indeks refraksi 

nukleus lensa yaitu 1,406 dikelilingi oleh korteks dengan indeks refraksi 1,386. Data 

mata skematik Gullstrand dijelaskan pada tabel 1.2,3,5,7 

Radius kelengkungan permukaan refraksi berperan dalam pembentukan bayangan. 

Rata-rata radius kelengkungan anterior kornea yaitu 7,7 mm dan 6,8 mm pada 

posterior. Kekuatan refraksi kornea didapat dari hasil perhitungan indeks refraksi dan 

radius kelengkungan tersebut. Kekuatan refraksi kornea pada bagian anterior yaitu 

+48,83D dan -5,88D pada bagian posterior, sehingga didapat total kekuatan refraksi 

kornea adalah +42,95D (tabel 1).2–4 

Kornea dan lensa mempunyai perbedaan radius kelengkungan dan ketebalan saat 

mata berakomodasi. Lensa berubah bentuk serta ketebalan saat terjadi akomodasi, 

sedangkan kornea tidak. Lensa mempunyai kekuatan refraksi +19,11D saat mata tidak 

berakomodasi dan +33,06D pada saat berkomodasi maksimal. Radius kelengkungan 

anterior lensa yaitu 10 mm saat mata tidak berakomodasi dan 5,33 mm saat akomodasi 

maksimal.2–4 
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Tabel 1. Mata Skematik Gullstrand 
 Tanpa Akomodasi Akomodasi maksimal 

Indeks refraksi   

Kornea 1,376 1,376 
Cairan akuos dan badan vitreus 1,336 1,336 

Lensa 1,386 1,386 
Nukleus  

Posisi 

Permukaan anterior kornea 
Permukaan posterior kornea 

Permukaan anterior lensa 

Permukaan anterior nukleus 
Permukaan posterior nukleus 

Permukaan posterior lensa 

1,406 

 

0 
0,5 

3,6 

4,146 
6,565 

7,2 

1,406 

 

0 
0,5 

3,2 

3,8725 
6,5275 

7,2 

Radius kelengkungan (dalam mm)   

Permukaan anterior kornea 7,7 7,7 

Permukaan posterior kornea 6,8 6,8 
Permukaan anterior lensa 10,0 5,33 

Permukaan anterior nukleus  7,911 2,655 

Permukaan posterior nukleus  - 5,76 -2,655 
Permukaan posterior lensa -6,0 - 5,33 

Kekuatan Refraksi   
Permukaan anterior kornea 48,83 48,83 

Permukaan posterior kornea - 5,88 - 5,88 

Permukaan anterior lensa 5,0 9,375 
Nukleus 5,985 14,96 

Permukaan posterior lensa 8,33 9,375 

Sistem kornea   
Kekuatan refraksi 43,05 43,05 

Posisi dari principal point pertama -0,0496 - 0,0496 
Posisi dari principal point kedua - 0,0506 -0,0506 

Panjang fokus pertama -23,227 - 23,227 

Panjang fokus kedua 31,031 31,031 

Sistem Lensa   

Kekuatan refraksi  19,11 33,06 
Posisi dari principal point pertama 5,678 5,145 

Posisi dari principal point kedua 5,808 5,255 

Panjang fokus 69,908 40,416 

Sistem optikal mata lengkap   

Kekuatan refraksi 58,64 70,57 

Posisi dari principal point pertama, P1 1,348 1,772 
Posisi dari principal point kedua, P2 1,602 2,086 

Posisi dari titik fokus pertama, F1 -15,707 - 12,397 
Posisi dari titik fokus kedua, F2 24,387 21,016 

Panjang fokus pertama -17,055 -14,169 

Panjang fokus kedua 22,785 18,930 
Posisi nodal point pertama, N1 7,078 NA 

Posisi nodal point kedua, N2 7,332 NA 

Posisi fovea sentralis 
Axial refraction 

24,0 
1,0 

24,0 
9,6 

Dikutip dari: AAO3 
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3.2 Reduced Schematic Eye 

Perhitungan mata skematik disederhanakan oleh Listing (1853), yang 

menggambarkan single principal point terletak di tengah antara dua principal points, 

sehingga mata dapat dianggap sebagai elemen refraksi tunggal.  Permukaan sferis ideal 

membagi 2 media dengan indeks refraksi berbeda yaitu 1,000 untuk udara dan 1,333 

untuk mata. Konsep ini disebut mata skematik yang disederhanakan atau reduced 

schematic eye. Hasil dari reduced schematic eye yaitu mata dianggap mempunyai 

kekuatan refraksi tunggal yaitu +58,6D.2,3,6,15 

Penyederhanaan model ini didasarkan bahwa dua principal points terletak di 

pertengahan bilik mata depan, berjarak sangat dekat satu sama lain dan tidak bergeser 

pada saat akomodasi, sama halnya dengan dua nodal points. Listing menggabungkan 

dua principal points dan dua nodal points tersebut menjadi single principal dan nodal 

point. Single principal point terletak 1,5 mm di belakang kornea, menggambarkan 

verteks dari permukan refraksi tunggal dengan radius kelengkungan 5,7 mm gambar 

3.3).2,3,15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Perbandingan Mata Skematik dan Reduced Eye 
              Dikutip dari: Katz2 

Reduced 

Eye 

Mata 

Skematik 
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= 

Data dari penyederhanaan seperti tergambar pada gambar 3.3, didapatkan principal 

point (P) berada 1,5 mm di belakang permukaaan anterior kornea, nodal point (N) 

terletak 7,2 mm di belakang permukaan anterior kornea, titik fokus anterior 15,7 mm 

di depan permukaan anterior kornea, titik fokus posterior (pada retina) 24,4 mm di 

belakang permukaan anterior kornea, panjang fokus anterior 17,2 mm dan panjang 

fokus posterior 22,9 mm, kekuatan dioptri total +58,6D dengan indeks refraksi 1,000 

untuk udara dan 1,333 untuk mata.2,3,6,15 

Gambaran ukuran sebuah objek di retina dapat ditentukan dengan lebih mudah 

dengan menggunakan perhitungan reduced schematic eye ini. Perhitungan ini 

memanfaatkan nodal point yang disederhanakan, melalui sinar cahaya yang masuk atau 

keluar melalui garis lurus, tanpa dibelokkan, sehingga objek dan bayangan membentuk 

sudut yang sama. Prinsip geometri segitiga sama sisi dapat digunakan untuk 

memperhitungkan ukuran gambar di retina jika informasi berikut diberikan (contoh 

pada huruf Snellen): ketinggian huruf snellen yang sebenarnya pada kartu baca, jarak 

dari snellen chart ke mata, dan jarak dari nodal point ke retina. Rumus untuk 

perhitungan ini sebagai berikut:2,3  

    Tinggi bayangan di retina                    Jarak nodal point ke retina  

        Tinggi huruf Snellen                              Jarak chart ke mata 

Jarak dari chart ke nodal point seharusnya diukur, namun akan lebih mudah 

mengukur jarak ke permukaan kornea. Jarak antara nodal point ke retina diasumsikan 

17,0 mm, jarak dari snellen chart ke mata 20 ft (6000 mm), dan tinggi suatu huruf 

snellen 60 mm, maka bayangan yang terbentuk di retina adalah 0,17 mm.2,3 

 

IV. Simpulan 

Mata sebagai suatu sistem optik mempunyai prinsip yang sama dengan instrumen 

optik lainnya. Mata skematik (schematic eye) merupakan suatu alat konsep yang 

dikembangkan untuk lebih mudah memahami kompleksitas cara kerja sistem optik 

mata. Gullstrand mengembangkan konsep mata skematik yang paling mendekati model 

optik mata sebenarnya. Mata skematik dapat menjelaskan bagaimana perjalanan  
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cahaya memasuki mata dan media refraksi sehingga terbentuknya bayangan di retina. 

Konsep reduced eye, yang memiliki satu principal point dan nodal point, membuat 

sistem optik mata lebih sederhana untuk dipahami yaitu mata dianggap sebagai satu 

permukaan refraksi tunggal dengan indeks refraksi 1,333.  
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