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DIAGNOSIS DAN PENATALAKSANAAN HIPEROPIA PADA PASIEN 

DEWASA MUDA 

 
ABSTRACT  

Introduction: For young adult, latent hyperopia is sometimes a problem. Its presence should 

be suspected whenever a patient complains of headaches or other symptoms associated with 

ner work. The use fogging procedure, in many cases, make procedures fail to uncover the 

expected latent hyperopia. It is not simply determination of the lens power that can be 

tolerated well by the patient, but a complex approach encompassing the patient’s vision needs 

and sensitivity.  

Purpose: to report diagnosis and management of hyperopia in young adult patient 

Case report: : A 23 year old woman came to the refraction unit in Cicendo National Eye 

Hospital with a chief complaint of discomfort when using her last spectacle correction that 

she got three months ago and seeing blurred distance and near vision with headache. On the 

examination, uncorrected visual acuity without cyclopegic for the both eyes 0.4. The best 

corrected visual acuity without cyclopegic were 1,0 with correction C-1,50 on her right eye 

and 1,0 with correction S-0,75 on her left eye but she complained discomfort and blur to see 

near object. Near vision binocular reading was 1,5 M at 30 cm. Her binocular accommodative 

amplitude was 1,22 D. Uncorrected visual acuity with cyclopegic for both eyes was 0,2. Result 

of refractometry with cyclopegic was S+3,50 C-0,50 X 20 on her right eye and S+4,25 C-1,25 

X 167 on her left eye. She choose to wear glasses that gave her the most comfortable instead, 

1,0 with correction S+3,25 C-1,00 x 20 on her right eye and 1,0 with correction S+3,50 C-

1,00 x 180 on her left eye. She was diagnosed as compound hyperopic astigmatism of both 

eyes. Patient was managed with monofocal spectacle, cyclopentolate 1% three times a day 

for both eyes, and educated not to do some near activities for a while. Patient is advised to 

controls to Cicendo National Eye Hospital 3 weeks later. 

Conclusion: Cyclopegic refraction should be perform in hyperopic young adults complaining 

of various sign of asthenopia, to determine the latent hyperopia and eliminate the possibility 

of bias due to accommodation. The state of hyperopia in young adult patient can show 

fluctuating vision and can cause resistant to the positive spheres lens correction. Cyclopegic 

agent (cyclotherapy) is an innovative way to facilitate positive sphere lens acceptance in a 

hyperopic patient. 
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I. Pendahuluan 

Hiperopia atau hipermetropia merupakan suatu kondisi refraktif mata ketika mata 

mempunyai kekuatan refraktif yang lebih lemah daripada panjang aksial bola 

matanya. Hiperopia dapat menyebabkan penurunan ketajaman penglihatan jauh dan 

dekat, walaupun keluhan utama biasanya diawali dengan gangguan penglihatan dekat. 

Hiperopia yang masih bisa diatasi dengan akomodasi disebut hiperopia laten 

sedangkan hiperopia manifes adalah hiperopia yang tidak dapat diatasi lagi dengan 

akomodasi.1-3   



2 
 

Hiperopia lebih sering terjadi pada anak-anak dan dewasa berusia di atas 40 tahun. 

Walaupun prevalensi hiperopia lebih rendah pada kelompok dewasa muda, namun 

gangguan refraksi tidak dikoreksi pada usia produktif dapat memberikan dampak 

dalam pekerjaan serta membutuhkan biaya yang cukup besar dalam tatalaksananya.4-

6  

Empat puluh tiga persen gangguan penglihatan yang dapat dicegah di dunia 

disebabkan karena gangguan refraksi yang tidak terkoreksi, salah satunya adalah 

hiperopia. Walaupun menjadi salah satu penyebab gangguan penglihatan, studi-studi 

yang meneliti hiperopia tidak banyak dan seringkali prevalensi hiperopia 

underestimated, sedangkan prevalensi miopia dan emmetropia overestimated. Pada 

studi-studi tersebut, pemeriksaan refraksi yang digunakan adalah tanpa siklopegik. 

Hal tersebut mengakibatkan diagnosis dan tatalaksana yang tidak adekuat pada pasien 

dengan hiperopia.7-11 

     Pemeriksaan refraksi yang akurat seringkali dipengaruhi akomodasi yang 

menyebabkan myopic-shift, terutama pada anak-anak yang memiliki tonus akomodasi 

yang tinggi. Oleh karena itu, pemeriksaan refraksi dengan siklopegik rutin dilakukan 

pada anak-anak. Pada pasien dewasa muda masih mempunyai akomodasi yang cukup 

besar sehingga didapatkan status refraksi yang berfluktuasi. Selama ini, pemeriksaan 

refraksi subjektif yang rutin dilakukan dengan fogging seringkali gagal untuk 

mendiagnosis adanya hiperopia laten pada pasien dewasa muda. Pemeriksaan dengan 

siklopegik pada pasien hiperopia dewasa muda mungkin perlu dipertimbangkan untuk 

rutin dilakukan. 8,12-14 

Setiap pasien mempunyai pendekatan yang unik dalam tatalaksana hiperopia yang 

mempertimbangkan usia, derajat keluhan yang dialami, besar hiperopia, keadaan 

akomodasi, tajam penglihatan dan efisiensi dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. 

Tujuan utama dari terapi adalah untuk mengurangi kebutuhan akomodasi, 

memberikan kenyaman penglihatan dan binokular yang normal. Penatalaksanaan 

hiperopia merupakan sesuatu yang kompleks yang tergantung pada kebutuhan dan 

subjektivitas pasien. 7,14,15 

Laporan kasus ini akan membahas mengenai diagnosis dan penanganan hiperopia  

pada pasien usia dewasa muda. 
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II. Laporan Kasus 

     Seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke Rumah Sakit Mata Cicendo pada 

tanggal 24 Maret 2017 dengan keluhan kacamata lama sudah tidak nyaman lagi sejak 

3 bulan yang lalu. Pasien merasa ukuran kacamata yang diberikan selalu tidak cocok 

dan berubah-ubah dalam waktu singkat. Pada mulanya, pasien mengeluhkan 

penglihatannya buram  untuk membaca dekat sejak 4 tahun yang lalu, kemudian 

berangsur-angsur diikuti buram untuk penglihatan jauh. Pasien memeriksakan 

keluhannya ini ke unit refraksi Rumah Sakit Mata Cicendo sebanyak 5 kali sejak 8 

Januari 2014 dan sudah berganti kacamata sebanyak 4 kali. Sebelum berobat ke 

Rumah Sakit Mata Cicendo, pasien sudah pernah memeriksakan ke optik dan rumah 

sakit mata di Palembang. Pasien mengaku seringkali diresepkan kacamata minus dan 

kacamata plus, namun tidak nyaman. Kacamata plus yang ada hanya digunakan untuk 

membaca karena sedikit membantu penglihatannya saat membaca. Pasien adalah 

seorang mahasiswi dan mengeluhkan sering pusing dalam melakukan aktivitas sehari-

hari, terutama saat membaca dan menggunakan komputer. Penglihatan ganda tidak 

ada. Riwayat menggunakan lensa kontak tidak ada. Riwayat keluarga yang 

menggunakan kacamata tidak ada. Riwayat trauma, operasi, serta keluhan mata 

lainnya tidak ada. Riwayat penyakit lain tidak ada. Riwayat konsumsi obat-obatan 

dalam jangka waktu tertentu tidak ada.  

     Riwayat pemeriksaan refraksi baik objektif maupun subjektif pada pasien ini 

berfluktuasi, seperti yang dirangkum pada tabel 1. Pada kunjungan tanggal 24 Maret 

2017, tajam penglihatan dasar tanpa siklopegik VOD 0,4 dan VOS 0,4. Pemeriksaan 

refraksi objektif  dengan refraktometer tanpa siklopegik didapatkan hasil OD = +1,50 

C-0,50 X 37 dan OS = S +3,50 C -0,75 X 164. Lensometer kacamata yang dimiliki 

pasien didapatkan ukuran VOD = S+1,50 C-0,50 x 180 = 0,2F2 dan VOS = S+0,75 C-

0,50 x 180 = 0,4F1. Koreksi penglihatan jauh terbaik tapa siklopegik VOD = S-1,50 

=1,0 dan VOS = S-0,75 = 1.0, namun pasien mengeluhkan kedua mata terasa pegal 

dan tidak nyaman. Tajam penglihatan dekat binokular unaidded 1,5 M dalam jarak 30 

cm.   Amplitudo akomodasi binokular didapatkan hasil 1,22 D dengan menggunakan 

Royal Air Force rule. Visus dasar dengan siklopegik VOD 0,2 dan VOS 0,2.
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Tabel 1. Karakteristik dan Perubahan Tajam Penglihatan 

Waktu  

Kunjungan 

Visus dasar 

tanpa 

siklopegik 

Refraktometer Refraktometer Pupil Lebar Koreksi Final Visus Dekat 

1. 2014 VOD 0,5 f2 

VOS 0,8 

+1,25 C- 0,50 x 440 

+ 0,25 C-0,25 x 1660 

+3,00 C -0,50 X 200 = 0,8 

+3,25 C -1,00 X 1700 = 0,8 

+ 0,75 C –0,25 X 500 = 1,0 f1 

+ 0,75 C -0,25 X 1550 = 0,8 f1 

 2 M/ 30 cm 

2. 2015 VOD 0,32 

VOS 0,50 

  -1,00 C -0,25X500 = 1,0 

-1,00 C -0,25 X 1550 = 1,0 

2,5 M/ 30 cm 

3.Feb 2016 VOD 0,6 

VOS 0,6 

+0,25 C -0,50 X 400 

+0,25 C -0,50 X 1550 

+3,50 C-0,25X130 = 1,0 

+3,75 C -0,75 X 1560 = 0,8 

+1,50 C-0,50X1800 = 1,0 

+0,75 C -0,50X1800 = 0,8f2 

2,5 M/30 cm 

4.Des 2016 VOD 0,1 

VOS 0,32 

-0,75 C-0,75X570 

+2,75 C-1,00X1650 

+3,75 C-,075X70 = 1,0 

+3,75 C-0,75X1760 = 0,8 

+1,50 C-0,75X1800=0,5 

+0,50 C-0,75X1800=0,8 

1,25M/ 15 cm 

5. Jan 2017 VOD 0,16 

VOS 0,16 

  C +0,75 C-0,75 X 100 = 1,0 

+0,25 C-,0,75X1800= 1,0 

2,5 M/25 cm 

6.Mar 2017 VOD 0,4 

VOS 0,5 

+1,50 C-0,50X370 

+3,50 C-0,75X1640 

+3,50 C-0,50X200 =1,0 

+4,25 C-1,25X1670 = 0,8 

+3,25 C -1,00X1800=1,0 

+3,50 C-1,00X1800=1,0 

1,5 M/ 30 cm  
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Pemeriksaan refraktometer dengan siklopegik didapatkan hasil VOD = S+3,50 C-0,50 x 

200 = 1,0 dan VOS = S+4,25 C-1,25 x 1670 = 0,8. Koreksi penglihatan jauh terbaik dengan 

siklopegik VOD S +3,25 C -1,00 X 200 = 1,0 dan VOS +3,50 C -1,00 X 1800 = 1,0 dengan 

interpupillary distance 64/62.  

     Pemeriksaan hirschberg didapatkan kedudukan kedua bola mata orthotropia. 

Pemeriksaan gerak bola mata duksi dan versi normal ke segala arah. Pada tes cover-

uncover tidak ditemukan adanya deviasi tropia maupun phoria. Tekanan intraokular 

kedua mata dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior dan posterior dalam batas 

normal. 

     Diagnosis kerja pada pasien ini adalah astigmatisma hipermetropia kompositus ODS. 

Pasien ditatalaksana dengan pemberian resep kacamata monofokal, siklopentolat 1% 

tetes mata 3 x 1 gtt ODS. Edukasi diberikan kepada pasien untuk sementara waktu 

mengurangi aktivitas yang membutuhkan penglihatan jarak dekat seperti membaca dan 

disarankan kontrol tiga minggu yang akan datang. 

III. Diskusi    

     Pada keadaan hiperopia, sinar datang sejajar pada sumbu utama mata dibiaskan di 

belakang retina dalam keadaan tidak berakomodasi. Pada hiperopia terdapat kompensasi 

pembiasan oleh akomodasi agar cahaya dapat tetap difokuskan tepat pada di retina. Oleh 

karena itu, hiperopia dapat dibagi berdasarkan pengaruh akomodasinya menjadi 

hiperopia manifes dan hiperopia laten. Hiperopia manifes terdiri atas hiperopia absolut 

dan hiperopia fakultatif. Hiperopia manifes merupakan hiperopia yang didapatkan tanpa 

menggunakan siklopegik dan dapat dinilai dengan koreksi spheris positif maksimal yang 

memberikan tajam penglihatan normal. Bagian dari hiperopia manifes yang masih dapat 

diatasi dengan akomodasi disebut hiperopia fakultatif. Seorang dengan hiperopia 

fakultatif bila diberikan kacamata lensa positif yang memberikan penglihatan normal, 

maka otot siliaris akan istirahat sebagian. Bagian hiperopia manifes yang tidak dapat 

diatasi dengan akomodasi dan memerlukan kacamata positif disebut hiperopia absolut. 

Hiperopia laten dapat diatasi oleh otot-otot siliaris dan hanya dapat diukur setelah 
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pemberian siklopegik. Pada usia muda, hiperopia laten akan dapat diatasi dengan 

akomodasi yang terus menerus. Seiring bertambahnya usia, amplitudo akomodasi akan 

semakin berkurang sehingga hiperopia laten akan menjadi hiperopia manifes.1,2,3 

     Gejala yang timbul pada hiperopia disebabkan oleh karena penderita harus selalu 

berakomodasi untuk dapat mencapai tajam penglihatan terbaik. Penderita pada umumnya 

akan merasakan gejala mata lelah, pusing atau sakit kepala, terutama saat membaca dekat 

3,7  

     Pada anamnesis, pasien memiliki keluhan mata lelah dan sakit kepala bila lama 

melakukan aktifitas melihat dekat (membaca dan melihat komputer). Gejala mata lelah, 

asthenopia dan sakit kepala akan muncul dikarenakan mata pasien membutuhkan 

kekuatan akomodasi tambahan untuk dapat melihat dekat. Gejala akan dirasakan semakin 

berat sesuai dengan lama aktifitas melihat dekat. Pada pasien ini, diperoleh nilai 

amplitudo akomodasi 1,22 D yang membuktikan pasien kesulitan dalam membaca dekat. 

Pada pasien dewasa muda dengan amplitudo akomodasi yang rendah, kecurigaan adanya 

hiperopia yang belum terkoreksi harus disingkirkan terlebih dahulu, sebelum 

mendiagnosis adanya kelainan akomodasi lainnya.            

     Pengukuran klinis amplitudo akomodatif dapat dipengaruhi oleh tajam penglihatan, 

ukuran target dan detail, kedalaman fokus, interpretasi subjektif, kemampuan 

konvergensi, status refraksi, efek cahaya ruangan pemeriksaan, dan teknik pemeriksa. 

Kelainan refraksi yang tidak terkoreksi dapat mempengaruhi titik dekat akomodasi. Pada 

hiperopia yang tidak terkoreksi akan memiliki nilai amplitudo yang rendah, sedangkan 

pada miopia yang tidak terkoreksi akan memiliki amplitudo yang lebih besar. 

     Refraksi dengan siklopegik digunakan ketika kontrol akomodasi dengan fogging atau 

metode lainnya tidak berhasil. Koreksi dengan siklopegik lebih sering dilakukan pada 

hiperopia untuk menghilangkan bias pemeriksaan dikarenakan adanya kompensasi 

akomodasi. Koreksi dengan siklopegik dilakukan terutama pada keadaan dengan gejala 

yang terus menerus dirasakan setelah koreksi dengan non-siklopegik. Dalam studi yang 

dilakukan Mimouni et al. dan Sanfillipo et al., pemeriksaan refraksi dengan siklopegik 

disarankan untuk rutin dilakukan sampai usia 40 tahun karena pada kelompok usia 
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tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup besar status refraksi sebelum dan sesudah 

siklopegik, terutama pada pasien-pasien hiperopia.7-11     

          Pasien ini dilakukan pemeriksaan refraksi dengan siklopegik. Hasil refraktometer 

tanpa siklopegik didapatkan OD +1,50 C-0,50 X 37 dan OS +3,50 C-0,75 X 164, 

sedangkan hasil refraktometer dengan siklopegik didapatkan OD +3,50 C-0,50X20 dan 

OS +4,25 C-1,25 X 167. Hal tersebut menunjukkan adanya hiperopia laten pada pasien 

ini. Hal ini juga yang menjelaskan, amplitudo akomodasi pasien ini lebih rendah daripada 

rata-rata amplitudo akomodasi berdasarkan usia, yaitu adanya hiperopia yang belum 

dikoreksi. 

     Dalam suatu laporan kasus oleh Rutstein R, pasien hiperopia mempunyai status 

refraksi yang berfluktuasi bahkan sempat didiagnosis dengan miopia. Keadaan tersebut 

diduga karena adanya spasme akomodasi akibat akomodasi yang digunakan terus 

menerus untuk mengkompensasi kelainan hiperopia yang dialaminya. Sebagian besar 

pasien dengan spasme akomodasi tidak dapat mentoleransi sepenuhnya hasil koreksi 

berdasarkan pemeriksaan refraksi dengan siklopegik, bahkan pasien lebih dapat 

menerima koreksi lensa spheris negatif yang lebih besar untuk tajam penglihatan yang 

lebih baik. Spasme akomodasi dapat disebabkan oleh hiperopia yang tidak terkoreksi, 

eksotropia intermiten, dan kelainan organik lainnya (seperti meningitis, tumor pituitari, 

trauma kepala dan efek beberapa obat okular atau sistemik). 13,16-19  

     Pasien pernah diberikan kacamata spheris negatif (kunjungan ke-2, lihat table 1)  

untuk mendapatkan visus terbaik 1,0 sedangkan keadaan status refraktif setelah 

siklopegik menunjukkan hiperopia. Selain itu, terdapat gejala hiperopia yang sudah 

dialami pasien sejak 5 tahun yang lalu dan belum terkoreksi dengan adekuat. Pasien ini 

cenderung menggunakan akomodasi yang berlebih secara terus menerus karena aktivitas 

pasien lebih sering untuk membaca jarak dekat.  

     Tatalaksana pasien dengan hiperopia adalah dengan pemberian lensa spheris positif 

terbesar yang dapat memberikan tajam penglihatan terbaik. Pada pasien usia muda yang 

masih memiliki amplitudo akomodasi yang tinggi, pemberian koreksi penuh dapat 

mengakibatkan pasien mengeluhkan buram saat melihat jauh karena ketidakmapuan 
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relaksasi akomodasi yang sempurna. Pada keadaan demikian dapat diberikan ukuran 

koreksi yang dikurangi agar dapat membantu adaptasi kepada pemakai. Semakin kecil 

koreksi yang dapat ditoleransi pasien, dapat diakibatkan tonus akomodasi yang 

berkepanjangan. 2,3,20  

     Pada keadaan akomodasi yang cenderung resisten terhadap relaksasi yang diberikan 

lensa spheris positif, terapi yang perlu diberikan adalah pemberian siklopegik untuk 

secara bertahap membuat adaptasi dari akomodasi yang terjadi, dengan tujuan akhirnya 

adalah hiperopia yang dapat dikoreksi sepenuhnya dan tidak menimbulkan gejala. Terapi 

tersebut dikenal dengan cyclotherapy.7,14,15  

     Cyclotherapy merupakan suatu terapi yang menggunakan agen siklopegik short-

acting untuk memfasilitasi adaptasi mata yang sudah lama berakomodasi terus menerus 

untuk mengatasi keadaan hiperopia sehingga meningkatkan kecocokan ukuran kacamata 

sesuai dengan pemeriksaan dengan siklopegik. 14 

     Pada pasien ini pernah diberikan kacamata dengan ukuran saat keadaan siklopegik 

penuh, namun pasien ini tidak dapat mentoleransi ukuran kacamata baru tersebut. 

Akomodasi pasien ini belum dapat beradaptasi dengan baik dengan koreksi maksimal 

yang didapatkan pada keadaan siklopegia maupun dengan ukuran koreksi yang telah 

dikurangi. Oleh karena itu, ada pasien ini yang diberikan terapi siklopentolat selama 3 

minggu, yang kemudian akan dievaluasi status refraksinya menggunakan kacamata yang 

diberikan. 

     Pasien ini memiliki prognosis quo ad vitam ad bonam dan quo ad functionam dubia 

ad bonam dengan pertimbangan visus dengan koreksi penglihatan jauh terbaik dapat 

mencapai 1,0 ODS, namun mengingat aktivitas pasien lebih banyak untuk aktivitas dekat, 

keluhan asthenopia bisa berulang. 

 

IV. Simpulan 

     Refraksi dengan siklopegik digunakan ketika kontrol akomodasi dengan fogging atau 

metode lainnya tidak berhasil. Tujuan dari pemeriksaan refraksi dengan siklopegik adalah 

menghilangkan kemungkinan bias akomodasi dan menentukan besar hiperopia laten. 
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Pasien dewasa muda dengan kecurigaan adanya hiperopia perlu dilakukan pemeriksaan 

refraksi dengan siklopegik, mengingat masih besarnya akomodasi yang dapat 

mempengaruhi status refraksinya.   

     Keadaan hiperopia pada pasien dewasa muda dapat memberikan status refraksi yang 

berfluktuasi pada pemeriksaan refraksi. Hiperopia yang tidak terkoreksi dalam jangka 

waktu lama menyebabkan pasien hiperopia resisten terhadap koreksi kacamata spheris 

positif yang diberikan. Pemberian siklopegik (cyclotherapy) dapat diberikan untuk secara 

bertahap membuat adaptasi dari akomodasi yang terjadi, dengan tujuan akhirnya adalah 

hiperopia yang dapat dikoreksi sepenuhnya dan tidak menimbulkan gejala 
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