
DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

BANDUNG 

 

Laporan Kasus : Penatalaksanaan Moderate Visual Impairment pada Kasus    

Stargardt Disease 

Penyaji     : Lohita Cakrawarti Az 

Pembimbing    : Ine Renata Musa, dr., SpM (K). 

 

 

 

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh 

Pembimbing  

 

 

Ine Renata Musa, dr., SpM (K). 

 

 

 

Jumat, 13 Januari 2017 

Pukul 07.45 WIB 



	 1	

Abstract 

Introduction : Low vision according to World Health Organization is someone who 

has impairement of visual functioning even after treatment and has visual acuity of less 

than 6/18 to light perception , or a visual field less than 10o from the point of fixation, 

but who uses or is potentialy able to use or execute a task. Low vision is caused by 

many pathological condition such as Stargardt Disease. 

Case Report : A 26 years old female came to low vision departement at Cicendo Eye 

Hospital diagnosed with Stargardt Disease ODS. Her chief complaint was blurred 

vision gradually since childhood. She routinely controlled to vitreoretinal department. 

She already underwent two procedure barrage laser on her left eye, and one procedure 

barrage laser on the right eye.  On the examination, her best corrected visual acuity 

was 2/20 on both eyes. Other visual impairment was decrease in contrast sensitivity 

(Hiding Heidi Low Contrast Test 25% on both eyes)  and  color vision (Ishihara color 

test 1/14) on both eyes, and central visual field defect (scotoma on Amsler Grid test) 

on the left eye. She is presented with nystagmus on anterior segment examination and 

both her retina showed macular dystrophy. She is a housewife. 

Conclusion : Stargardt disease causes irreversible visual impairment including visual 

acuity, color vision, contrast sensitivity, and visual field defect. Low vision 

management for stargardt disease is closely related to the progress and severity of the 

disease and the requirement necessary for the patient’s daily activity. 

 

I. PENDAHULUAN 

Definisi Low vision berdasarkan World Health Organization adalah seseorang 

dengan gangguan penglihatan yang mempunyai tajam penglihatan kurang dari 6/18 

sampai persepsi cahaya, atau lapang pandang kurang dari 10o dari titik fiksasi walaupun 

sudah dilakukan penanganan seperti operasi atau koreksi refraksi pada mata terbaiknya, 

namun masih berpotensi untuk menggunakan penglihatannya untuk aktifitas sehari – 

hari. Gangguan penglihatan yang dialami dapat menurukan kemampuan seseorang 
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untuk melakukan aktivitas sehari – hari. Menurut WHO 2010 diperkirakan terdapat 

285 juta orang dengan visual impairment di dunia. Terdapat 39 juta orang dengan 

kebutaan dan 285 juta orang dengan low vision. Keadaan patologis yang dapat 

menyebabkan low vision antara lain kelainan refraksi, katarak, glaukoma, dan penyakit 

degeneratif pada mata.1–3 

Penyakit stargardt merupakan penyakit distrofi makula pada usia muda yang paling 

sering dan dapat menyebabkan kehilangan penglihatan sampai 20/200 atau lebih buruk.  

Penyakit ini diturunkan secara autosomal resesif maupun dominan, disebabkan oleh 

mutasi dari gen ABCA4 atau ELOVL4 yang mengatur perpindahan protein pada 

segmen luar sel fotoreseptor. Gejala awalnya dapat berupa penurunan penglihatan dan 

kehilangan penglihatan sentral yang terjadi secara berangsur – angsur.4–6 

Tatalaksana visual impairment pada  penyakit stargardt bergantung pada seberapa 

besar gangguan penglihatan yang terjadi pada pasien serta kebutuhan pasien untuk 

melakukan aktivitas sehari – hari. Koreksi kelainan refraksi dengan kaca mata dan 

lensa kontak diharapkan dapat membantu memaksimalkan penglihatan pasien. 

Konseling dan rehabilitasi dibutuhkan untuk mengedukasi pasien tentang progresifitas 

dari penyakit ini. Pada tahap lanjut penggunaan alat bantu low vision mungkin 

dibutuhkan. 

Laporan kasus ini akan membahas mengenai penatalaksanaan low vision pada 

pasien dengan penyakit stargardt dengan low vision pada kedua mata, miopia tinggi, 

dan nystagmus. 

 

II. LAPORAN KASUS 

Ny T. usia 26 tahun didiagnosis  Penyakit stargardt okular dextra dan sinistra (ODS) 

dan dikonsultasikan ke poli Low Vision. Keluhan penglihatan jauh buram kedua mata 

sejak kecil, dan memburuk kurang lebih satu tahun terakhir. Sejak 4 bulan yang lalu 

pasien melihat kilatan yang hilang timbul pada kedua mata terutama mata kiri. Keluhan 

bertambah sering sejak 2 minggu terakhir. Pasien sudah menjalani terapi laser barrage 
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sebanyak satu kali pada mata kanan, dan dua kali pada mata kiri. Terdapat riwayat 

keluarga dengan kacamata tebal  dan mata bergoyang sejak kecil. Pasien mempunyai 

riwayat memakai kacamata sejak kecil, terakhir digunakan kelas 6 SD, baru memakai 

kacamata lagi sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu. Terakhir kontrol kacamata kurang 

lebih 6 bulan yang lalu, dan kacamata masih dirasa nyaman. Pasien adalah seorang ibu 

rumah tangga. Pasien masih dapat melakukan aktifitas sehari – hari sebagai ibu rumah 

tangga walaupun mengeluhkan tidak dapat melihat tulisan kecil pada jarak jauh. 

Keluarga dengan keluhan yang sama tidak ada. Riwayat penyakit sistemik seperti 

hipertensi dan diabetes melitus tidak ada. 

Pada pemeriksaan tajam penglihatan jauh yang dilakukan dengan LVRC Distance 

Acuity Chart, Sloan Letters pada jarak 4 meter, didapatkan tajam penglihatan mata 

kanan (VOD) 2/40 pinhole 2/20 dan mata kiri (VOS) 2/40 pinhole 2/20f2. Tajam 

penglihatan dengan kacamata sendiri dengan OD S-3.00 adalah 2/20 dan OS S-6.00 

adalah 2/20. Pemeriksaan refraktometer pada mata kanan pasien adalah S-7.00 C-1.50 

x 35, dan  mata kiri -11.50 C-350 x 158. Koreksi penglihatan jauh mata kanan pasien 

S-3.00 best corrected visual acuity (BCVA) 2/20, dan mata kiri pasien S-6.00 BCVA 

2/20. 

Baca dekat dengan koreksi jauh terpasang adalah 1.0M/N8 pada jarak 10 cm. 

Pemeriksaan sensivitas kontras dengan mengggunakan Hiding Heidi didapatkan ODS 

dapat mengidentifikasi gambar hingga nilai kontras 25%. Tes Ishihara ODS didapatkan 

masih dapat membaca demoplate. Pemeriksaan amsler grid OD tidak didapatkan 

skotoma sentral, dan tidak didapatkan metamorfosia. Pada pemeriksaan amsler grid 

OS didapatkan skotoma sentral, tetapi tidak terdapat metamorfosia. 

Pemeriksaan posisi bola mata pasien terdapat nystagmus. Pemeriksaan segmen 

anterior kedua mata dengan biomikroskop dalam batas normal. Pemeriksaan segmen 

posterior dengan menggunakan funduskopi indirek seperti pada gambar 2.1 pada mata 

kanan didapatkan media jernih, papil bulat batas tegas, dengan rasio cup/disk fisiologis, 

rasio arteri/vena fisiologis, retina flat, dengan distrofi makula dan sikatrik post laser. 

Segmen posterior mata kiri didapatkan media jernih, papil bulat batas tegas, dengan 
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rasio cup/disk fisiologis, rasio arteri/vena fisiologis, retina flat, dengan distrofi makula, 

sikatriks post laser. Pasien didiagnosis dengan stargardt disease ODS + nystagmus 

ODS + High myopia ODS + low vision ODS. 
 

 
Gambar 2.1 Pemeriksaan segmen posterior ODS 

Dikutip dari: Rumah Sakit Mata Cicendo 
  

III. DISKUSI 
 

WHO International Classification of Impairment, Disabilities, and Handicaps 

(ICIDH) mendefinisikan disorder sebagai penyakit, atau kondisi medis yang bisa 

membahayakan seseorang, impairment adalah kehilangan atau abnormalitas dari fungsi 

fisik dan psikis, disability adalah berkurangnya kemampuan seseorang untuk 

melakukan kegiatan sehari – hari dibandingkan dengan orang normal, dan handicap 

adalah hal yang disebabkan oleh impairment dan disability yang berhubungan dengan 

status sosial seseorang. 

The International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems membagi kategori visual impaiment sebagai berikut, dimana penglihatan 

normal (kategori 0) dengan koreksi tajam penglihatan terbaik > 20/60, moderate visual 

impairement (kategori 1) dengan koreksi tajam penglihatan terbaik antara 2/70 – 

20/125, severe visual impairement (kategori 2) dengan koreksi tajam penglihatan 

terbaik antara 20/200 – 20/400, atau diameter lapang pandang 10o – 20o, profound 

visual impairement (kategori 3) dengan koreksi tajam penglihatan terbaik antara 

20/400 – 20/1000 atau diameter lapang pandang kurang dari 10o, near total vision loss 
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(kategori 4) dengan koreksi tajam penglihatan terbaik adalah < 20/1000 sampai 

persepsi cahaya, dan atau lapang pandang kurang dari 5o dan total blindness ( kategori 

5) dimana tidak ada persepsi cahaya. Pada laporan kasus ini pasien mempunyai tajam 

penglihatan kurang dari 6/18, dimana tajam penglihatan terbaik setelah koreksi  pada 

kedua mata adalah 2/20 sehingga pasien ini masuk kedalam kategori low vision sesuai 

standar WHO. Berdasarkan klasifikasi dari WHO pasien ini  masuk kedalam kategori 

moderate visual impairment.1–3 

Penyakit Stargardt atau fundus flavimaculatus merupakan penyakit yang 

menyebabkan penurunan tajam penglihatan pada anak – anak dan usia muda, seperti 

pada kasus ini, pasien merasa penglihatannya buram sejak kecil dan semakin 

bertambah buruk. Berkurangnya tajam penglihatan yang dialami pasien ini disebabkan 

oleh kelainan pada segmen posterior bola mata yaitu adanya protein lipofuschin yang 

menumpuk pada lapisan epitel pigmen retina yang menyebabkan kerusakan pada epitel 

pigmen retina dan fotoreseptor. Gejala yang bisa ditemukan pada penyakit  stargardt 

ini adalah gangguan penglihatan, gangguan lapang pandang sentral, gangguan 

penglihatan kontras, dan penglihatan warna. Gangguan penglihatan yang terjadi pada 

pasien ini adalah miopia. Pada pemeriksaan penglihatan objektif dengan menggunakan 

refraktometer didapatkan mata kanan S-7.00 C-1.50 x 35, dan  mata kiri -11.50 C-350 

x 158, kelainan refraksi yang terjadi pada pasien ini adalah miopia. Berdasarkan 

derajatnya miopia dibagi menjadi ringan dengan kelainan refraksi 1-3 dioptri ; miopia 

derajat sedang dengan kelainan refraksi 3-6 dioptri ; dan miopia berat dengan kelainan 

refraksi > 6 dioptri. Pada pasien ini terdapat miopia tinggi pada kedua mata. Penurunan 

penglihatan pada pasien stargardt juga disebabkan oleh distrofi pada makula yang bisa 

dimasukan dalam klasifikasi miopia degeneratif, dimana miopia ini berhubungan 

dengan proses degeneratif pada bagian posterior bola mata.4,5,7–9 

Pada pemeriksaan visual acuity didapatkan BCVA OD 2/20 dengan S-3.00, dan 

BCVA OS 2/20 dengan S-6.00. Pasien diberikan kacamata untuk penglihatan jauh. 

Penglihatan dekat dengan menggunakan Bailey Lovie word reading chart didapatkan 

0.8 M dalam 10 cm, sehingga pasien tidak diberikan alat bantu untuk penglihatan dekat. 
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Penglihatan kontras dengan hiding heidi ditemukan bahwa terdapat penurunan 

penglihatan kontras yaitu ODS 25%.  Penglihatan kontras adalah kemampuan 

membedakan antara objek dengan latarnya. Gangguan pada kontras ini dapat diatasi 

dengan pencahayaan yang baik dan penambahan kontras di lingkungan tempat tinggal 

pasien seperti pada gambar 3.1. Pemeriksaan penglihatan warna dengan menggunakan 

Ishihara test didapatkan  ODS hanya dapat melihat 1/14. 

 

 
Gambar 3.1 Penambahan kontras di lingkungan tempat tinggal. 

Dikutip dari: A. Jonathan Jackson, James W.E.2 
 

Pada pemeriksaan Amsler grid mata kiri didapatkan skotoma sentral. Aktifitas 

pasien tidak terganggu karena pada mata kanan tidak terdapat skotoma, sehingga 

memungkinkan terjadinya kompensasi. Alat bantu low vision untuk penglihatan pada 

pasien dengan stargardt disease dengan hilangnya penglihatan sentral  tertama pada 

stage akhir dapat menggunakan buku yang diperbesar, kaca pembesar, menggunakan 

alat elektronik canggih seperti cctv system, dan computer screen magnifier seperti pada 

gambar 3.2.3,4 
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Gambar 3.2 Sistem CCTV 
Dikutip dari: Chaudry, Monica.3 

 

Pada pemeriksaan anterior pada pasien ini terdapat nystagmus. Nystagmus 

merupakan gerakan involunter dan berulang pada mata. Nystagmus bisa kongenital 

maupun didapat. Nystagmus sensoris adalah salah satu tipe nystagmus kongenital , dan 

bisa disebabkan oleh distrofi retina. Pada pemeriksaan pasien ini didapatkan 

nystagmus, kemungkinan karena distrofi pada makula  yang dialami sejak kecil. Pada 

pemeriksaan segmen posterior didapatkan distrofi makula pada kedua mata, yang 

merupakan tanda dari penyakit stargardt.4,10 

Penyakit stargardt akan semakin progresif jika mata terpapar oleh cahaya matahari 

dikarenakan lipofuschin sangat sensitif terhadap cahaya dan akan menjadi toksik 

apabila terpapar oleh sinar matari yang berlebih. Selain penatalaksanaan terhadap 

pasien, edukasi untuk menggunakan proteksi sinar matahari seperti topi, atau kacamata 

pelindung pada saat keluar rumah sangat dibutuhkan. Pasien diberikan edukasi bahwa 

keadaan yang dialami pasien ini bersifat progresif, sehingga kondisi penglihatan pasien 

bisa memburuk. Dijelaskan pada pasien bahwa penyakit ini bersifat menurun 

autosomal resesif dan dominan. Dari anamnesis tidak ditemukan keluarga dengan 
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gejala yang sama, namun keluarga pasien tetap disarankan untuk memeriksakan 

kondisi matanya, walaupun pada saat ini tidak mempunyai gejala.3,4,11 

Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam, dan quo ad functionam dubia ad 

malam karena penurunan tajam penglihatan pada stargardt disease bersifat progresif. 

 

IV. SIMPULAN 

Penyakit Stargardt bersifat progresif sehingga penyakit ini dapat menyebabkan 

penurunan fungsi visual pada masa yang akan datang. Berdasarkan anamnesis dan 

pemeriksaan terdapat visual impairment pada pasien ini. Pasien ini tidak mengalami 

handicap maupun disability karena masih dapat melakukan pekerjaan sehari – hari. Di 

poliklinik low vision, refraksi, dan lensa kontak pasien akan mendapatkan tatalaksana 

berupa kaca mata, alat bantu low vision jika dibutuhkan, dan edukasi mengenai cara 

mempermudah aktifitas kehidupan sehari – hari pasien juga mengenai progresifitas dari 

penyakit ini. 
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