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I. Pendahuluan

Menurut WHO tahun 2010 terdapat 285 juta orang memiliki gangguan

penglihatan, 39 juta diantaranya buta dan 246 juta orang memiliki penglihatan 

yang rendah (low vision). Low vision menurut WHO didefinisikan sebagai tajam 

penglihatan < 6/18 – 3/60. Low vision dikategorikan menjadi moderate visual 

impairment dan severe visual impairment. Severe low vision atau severe visual 

impairment didefinisikan sebagai visus mata terbaik < 6/60 – 3/60, sedangkan 

buta dengan tajam penglihatan < 3/60 atau lapang pandang ≤ 10°. Indonesia 

memiliki jumlah severe low vision sebesar 2.133.017 orang, menurut riskesdas 

2013. Orang dengan low vision sering kali merasa kesulitan untuk melakukan 

pekerjaan sehari-hari. Mereka membutuhkan alat bantu agar dapat melakukan 

kegiatan seperti membaca, menulis, mobilisasi, menggunakan kendaraan umum, 

dan melakukan transaksi jual beli. Penting bagi penderita low vision untuk 

mengetahui alat-alat yang dapat membantu mereka dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari. Teknologi pembantu seperti, pembesar portable, sistem peningkatan 

penglihatan elektronik, dan alat pembantu mobilisasi, membantu penderita low 

vision menjadi lebih produktif dan mandiri dalam mengerjakan pekerjaan sehari-

hari. 1,2,3,4 

Banyak sekali solusi pada teknologi baru untuk orang dengan gangguan 

penglihatan. Kemudahan akses dan sistem operasi menyebabkan meningkatnya 

penggunaan smartphone. Smartphone menjadi sangat umum digunakan. Banyak 

aplikasi yang dikembangkan di berbagai sistem operasi, seperti Android, IOS 

(Apple), windows dan lain-lain, yang dapat digunakan oleh orang dengan 

gangguan penglihatan. Smartphone sering kali sulit digunakan untuk orang 

dengan gangguan penglihatan atau buta, namun dengan adanya sistem pengenalan 

pola, gesture, dan suara, smarphone menjadi lebih mudah digunakan. Sari 

kepustakaan ini bermaksud untuk memperkenalkan smartphone dan aplikasinya, 

khususnya TalkBack untuk Android dan VoiceOver untuk iphone, sebagai alat 

bantu severe low vision. 3,5,6 
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II. Alat Bantu Elektronik

Sistem alat bantu elektronik menggunakan sensor dan metode lain untuk

membantu orang dengan gangguan penglihatan. Beberapa teknologi dibuat khusus 

untuk menjadi alat bantu, diantaranya yaitu, pembesar elektronik atau closed-

circuit television (CCTV) dan perangkat lunak komputer text-to-speech. 

Kombinasi layar dan kamera video dapat memberikan pembesaran yang 

bervariasi, posisi membaca yang nyaman, dan penajaman kontras atau kontras 

terbalik. Pembesar elektronik memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari 

pembesar non elektronik (2-70 kali) dan dengan lapang pandang yang lebih baik. 

Komputer windows dan macintosh memiliki opsi aksesibilitas untuk pembesaran, 

modifikasi kontras, dan audio pembaca layar. 4,7,8 

Gambar 2.1. Alat bantu elektronik. A. CCTV model desktop, B. CCTV dalam mode 
kontras tinggi, C. CCTV dalam mode kontras terbalik, D. CCTV 

portable atau handheld, E. Pembesar jarak jauh handheld 
Sumber : American Association of Ophthalmology dan Macular Degeneration 

Foundation 7,8 
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Smartphone, e-reader, dan buku audio memudahkan orang dengan low vision 

untuk membaca. Global positioning system (GPS) yang ada pada smartphone 

dapat membantu mobilisasi orang dengan low vision. Alat bantu elektronik lain 

yang dapat membantu mobilisasi adalah miniguide. Miniguide bekerja seperti 

sonar, dengan mengeluarkan gelombang ultrasonik, hambatan yang ada di depan 

dapat terdeteksi lalu memperingati penderita dengan berbicara dan bergetar. 

Optical character recognition (OCR) dapat mengubah teks tercetak menjadi 

format audio. 7,8 

2.1 Video pembesar atau closed-circuit television (CCTV) 

Closed-circuit television (CCTV) terdiri dari monitor, lensa pembesar, kamera 

video, platform x-y, dan sumber cahaya yang menempel dengan kamera. Barang 

yang akan dibaca ditempatkan di bawah kamera, ukuran pembesaran, kontras, dan 

mode yang diinginkan dapat dipilih. Closed-circuit television portable dapat 

digunakan jika sedang bepergian, seperti melihat label harga, menu, atau barang. 

Terdapat beberapa modifikasi dari CCTV, yaitu CCTV dengan kamera portable 

yang disambungkan ke televisi atau monitor, CCTV portable, dan CCTV yang 

disambungkan ke kacamata dengan layar miniatur. Closed-circuit television 

portable memiliki mekanisme kerja seperti mouse komputer, namun 

menggunakan cahaya dan kamera video. Beberapa keuntungan dari CCTV adalah, 

pengguna dapat membaca dengan posisi yang lebih nyaman sehingga dapat 

membaca lebih lama, pengguna dapat membaca dengan lebih cepat, dan dapat 

membaca huruf cetak yang kecil. Kerugian dari CCTV yaitu, harganya mahal, 

namun dengan ditemukannya kamera portable yang dapat disambungkan ke 

televisi, harga CCTV menjadi lebih terjangkau. 9,10 
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A B 

Gambar 2.2. Closed-circuit television.  A. model desktop,  B. model kamera portable. 
Sumber : Benjamin, William  dan American Association of Ophthalmology9,10 

2.2 Komputer, tablet, dan e-book reader 

Sebagian besar yayasan untuk penderita low vision mengadakan program 

pelatihan komputer. Layar yang digunakan sebaiknya besar, dengan font huruf 

yang simpel dan spasi yang lebih lebar. Font keyboard yang digunakan juga harus 

besar, dan ukuran kursor juga harus lebih besar. Tampilan toolbar juga harus 

diperbesar, dan kontras diubah sesuai dengan kebutuhan. Komputer dapat 

dipasang perangkat lunak pembesar layar agar halaman terlihat lebih besar, dan 

dapat digerakkan menggunakan kursor. Perangkat lunak pembaca layar dapat 

menterjemahkan tulisan yang ada dilayar dalam bentuk audio. Program ini 

ditujukan untuk seseorang dengan penglihatan yang sangat minimal. Fitur-fitur 

seperti, pembesaran teks, audio pembaca layar, dan peningkatan kualitas gambar 

dapat menggantikan fungsi visual yang dibutuhkan dalam menggunakan 

komputer. Web browser seperti internet explorer dan mozilla firefox memiliki 

fitur yang memudahkan orang dengan low vision untuk menggunakan internet. 4,7 
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Gambar 2.3 Perangkat lunak pembesar untuk komputer 

Sumber : Macular Degeneration Foundation7 
 

Tablet adalah komputer portable dengan cara penggunaan layar sentuh. Tablet 

dapat menyimpan buku elektronik yang dapat dibaca dengan cara pembesaran 

atau dalam bentuk audio. Contoh merek tablet adalah ipad (dari Apple) dan tab 

(dari Samsung). E-book reader berbeda dengan tablet, alat ini digunakan hanya 

untuk membaca bacaan digital, seperti buku dan koran elektronik. E-book reader 

memiliki tampilan layar yang lebih baik dari tablet, dan umur baterai yang lebih 

lama. Contoh merek e-book reader adalah kindle (dari amazon) dan reader (dari 

sony). 7 

 

A  B   

Gambar 2.3 A. Tablet sebagai pembesar video, B. Tablet dengan aplikasi 
pembacaan audio 

Sumber :  American Association of Ophthalmology dan Apple Inc 8,11 



6 

III. Penggunaan Smartphone pada severe low vision

Smartphone diharapkan dapat menggantikan alat bantu yang berbeda-beda

menjadi hanya satu alat saja. Adanya kamera dan sensor gerak, membuat 

smartphone menjadi suatu alat bantu yang multifungsi. Terdapat beberapa jenis 

telepon seluler yang dapat membantu orang dengan low vision dan severe low 

vision, yaitu telepon biasa dengan tombol peraba, telepon yang cocok dengan 

perangkat lunak pembesaran dan audio, dan telepon dengan layar sentuh yang 

memiliki fungsi audio. Jika telepon hanya digunakan untuk menelepon, maka 

telepon biasa dengan tombol peraba sudah cukup, dengan catatan tombol harus 

besar dengan kontras yang tinggi, nada dering harus keras, dan dapat melakukan 

panggilan darurat. Jika telepon digunakan untuk fungsi yang lebih banyak, maka 

gunakanlah telepon yang memiliki perangkat lunak yang dapat membaca layar 

dengan audio. Telepon tersebut juga harus memiliki program untuk pembesaran 

dan tampilan dengan kontras yang tinggi untuk membaca. 6,7 

Gambar 3.1 Smartphone sebagai pembesar 
Sumber : American Association of Ophthalmology8 

Telepon seluler layar sentuh (smartphone) generasi baru memiliki fitur-fitur 

seperti, pembesaran, aksesibilitas dengan suara, sistem navigasi GPS dan pembaca 

buku elektronik. Banyak aplikasi pada sistem operasi smartphone yang berbeda-

beda yang dapat membantu orang dengan gangguan penglihatan, low vision, atau 

buta, namun sebagian besar berbayar. Google dan Apple sudah melepaskan 

perangkat lunak pembaca layar untuk smartphone yang sudah sebagian besar 

dipasang sebelumnya, salah satunya adalah TalkBack dan VoiceOver. TalkBack 

adalah perangkat lunak pembaca layar untuk Android, sedangkan VoiceOver 

adalah perangkat lunak untuk Apple. Aplikasi ini diciptakan agar orang dengan 
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gangguan penglihatan dapat dengan mudah menggunakan fitur dasar dari telepon 

selular. 5,6 

TalkBack adalah suatu aplikasi yang dapat membacakan teks dengan audio. 

TalkBack memiliki fitur seperti aksesibilitas dalam bentuk audio, umpan balik 

getar, dan kontrol arah. Beberapa kelebihan dari TalkBack yaitu, kualitas suara 

yang lebih alami dibandingkan dengan pembaca layar pada komputer, tata letak 

aplikasi yang lebih menarik, suara kembali yang efektif, dan mudah untuk 

dioperasikan. Beberapa kekurangan pada aplikasi ini yaitu, aplikasi tidak bisa 

dipasang sendiri dan hanya ada pada Android versi terbaru, aplikasi kadang 

membacakan informasi yang tidak penting dan tidak ada dilayar, bahasa tertentu 

harus dipasang lagi, tidak ada jalan pintas untuk akses aplikasi, dan aplikasi tidak 

bisa membedakan tombol dengan posisi yang sama. Pengguna juga pernah 

melaporkan bahwa kesalahan dapat terjadi apabila saat melakukan pengiriman 

pesan, kontak tidak ada di buku alamat. 6,12 

 

 

Gambar 3.2. Tampilan layar pengaturan TalkBack 
Sumber : Anam Ashraf, Arif Raza6 

 
 

Terdapat beberapa aplikasi pendukung yang dapat meningkatkan fungsi 

aksesibilitas telepon selular Android. Text-to-speech adalah aplikasi untuk 

membacakan teks atau tulisan dan buku elektronik, dengan suara pria atau wanita 

lebih dari 40 tahun. Aplikasi ini gratis, namun terdapat keterbatasan dalam 

penyokong bahasa, baik input maupun output. Brailleback adalah suatu aplikasi 

Aksesibilitas
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mengakhiri panggilan 

Aksesibilitas 

Tanggal dan waktu 
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Penyimpanan
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yang bekerja bersama dengan TalkBack untuk mengkombinasikan braille dengan 

audio. Menggunakan bluetooth, braille keyboard dapat mempresentasikan isi dari 

layar dan pengguna dapat berinteraksi dan mengoperasikan smartphone 

menggunakan  tombol braile di keyboard. Aplikasi scanlife barcode dan QR 

reader dapat membantu untuk membaca barcode atau QR codes di supermarket 

atau tempat lain cukup dengan menggunakan kamera beresolusi rendah. Aplikasi 

pembesar membutuhkan kamera dengan resolusi tinggi. 12 

VoiceOver adalah aplikasi pembaca layar untuk Apple. VoiceOver membaca 

teks pada layar lalu memberikan umpan balik audio yang dapat diatur pada 

pengaturan aksesibilitas. VoiceOver dan aplikasi pembantu lainnya dapat diakses 

dengan cara menyentuh layar pengaturan, umum, kemudian aksesibilitas. 

VoiceOver didukung oleh safari web browser sehingga orang dengan gangguan 

penglihatan dapat menggunakan versi mobile dari situs yang lebih mudah. Salah 

satu kelebihan dari VoiceOver adalah adanya tombol jalan pintas sehingga 

VoiceOver dapat dengan mudah dimatikan dan dinyalakan dengan menekan 

tombol home tiga kali. Font dan kontras dapat dimodifikasi sesuai dengan 

kebutuhan. Aplikasi zoom memudahkan pengguna untuk melihat layar dengan 

pembesaran dan dapat digunakan untuk hampir semua aplikasi. VoiceOver juga 

dapat dikombinasikan dengan Siri, aplikasi asisten pintar Apple, yang dapat 

memudahkan aksesibilitas dan operasi smartphone hanya dengan menggunakan 

audio, namun Siri tidak dapat digunakan oleh bahasa-bahasa tertentu, salah 

satunya adalah bahasa Indonesia. 12,11 

Salah satu aplikasi pendukung lainnya yaitu, VizWiz, yang dapat merekam 

suatu pertanyaaan setelah mengambil gambar dari suatu objek. Aplikasi ini 

terhubung dengan operator manusia (IQ engines). Beberapa kekurangan dari 

aplikasi ini yaitu, objek harus berada ditengah, pertanyaan tidak bisa diketik, dan 

harus menggunakan internet. Keyboard BrailleTouch dapat digunakan untuk 

orang yang sama sekali tidak bisa melihat atau buta. Aplikasi Recognizer dapat 

mengidentifikasi kaleng, paket, kartu identitas dengan menggunakan kamera. 

LookTel Money Reader dapat mengenali mata uang lalu memberitahu jumlah 
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nominalnya, sehingga orang dengan gangguan penglihatan dapat dengan mudah 

mengidentifikasi jumlah uang. 6,12 

Gambar 3.3 Tampilan braille dengan keyboard (BrailleTouch) 
Sumber : Apple Inc11 

IV. Kesimpulan

Orang dengan severe low vision sering kali merasa kesulitan untuk melakukan

pekerjaan sehari-hari. Mereka membutuhkan alat bantu agar dapat melakukan 

kegiatan seperti membaca, menulis, mobilisasi, menggunakan kendaraan umum, 

dan melakukan transaksi jual beli. Kemudahan akses dan sistem operasi 

menyebabkan meningkatnya penggunaan smartphone. Fitur-fitur yang ada pada 

smartphone seperti, pembesaran teks, pembacaan layar dengan audio, dan 

peningkatan kualitas gambar, sangat berguna untuk orang dengan low vision. 

Masih banyak orang dengan low vision yang belum mengenal smarphone dan 

aplikasi-aplikasinya yang dapat membantu mereka dalam melakukan aktifitas 

sehari-hari. Aplikasi seperti TalkBack dan VoiceOver dapat memudahkan orang 

dengan low vision untuk menggunakan smartphone, namun dibutuhkan pelatihan, 

pengenalan, dan motivasi yang cukup untuk menggunakan aplikasi tersebut. 
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Setiap alat bantu low vision memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Efektifitas teknologi pembantu sangat bergantung pada kebutuhan setiap individu. 
3,4,6,13
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