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Penatalaksanaan Low Vision Untuk Pasien Moderate Visual Impairment dengan 

Oculocutaneous Albinism (OCA) 

 

Abstract 

Introduction : Low vision is defined as an impairment of visual functioning even after 

treatment and/or standard refractive correction, and has visual acuity of less than 6/18 to light 

perception, or visual field of less than 20 degree from the point of fixation, but who uses, or is 

potentially able to use, vision for planning and/or execution of a task. Oculocutaneous albinism 

(OCA) is a group of inherited disorders of melanin biosynthesis characterized by generalized 

reduction in pigmentation of hair, skin, and eyes. Patients with OCA and visually impaired 

need to be consulted by low vision services. 

Objectives : to report a case of moderate visual impairment caused by oculocutaneous albinism  

Case reports : A 9 years old boy came to low vision department at Cicendo Eye Hospital 

diagnosed with Oculocutaneous Albinism with chief complaint of blurred vision in both eye, 

sensitive to light, and shaking eye balls. There is family history of albinism in his great-

grandfatrher. On the examination, both eyes was found nystagmus, his best corrected visual 

acuity was 4/32 on both eyes, and binocular near vision was 1.0M at 15 centimeters. Anterior 

segment examination found iris transilumination on both eyes, and posterior segment 

examination showed foveal hypoplasia, and hypopigmentation of retinal pigment epithelium. 

Patient is an elementary school student and advise to use photochromic spectacles, regular 

follow up to ophthalmologist and protection of sun exposure. 

Conclusion : Low vision rehabilitation program helped patients with OCA maximized their 

residual vision to function in activity of daily living. 

Keywords : low vision, oculocutaneous albinism, disorder of pigmentation 

 

I. Pendahuluan 

Albinisme berasal dari bahasa latin albus yang berarti putih. Albinisme merupakan 

suatu abnormalitas genetik dimana terjadi penurunan biosintesis melanin atau tidak ada 

sama sekali. Reduksi biosintesis melanin dapat mengenai mata, kulit, folikel rambut 

disebut oculocutaneous albinism (OCA) atau hanya mengenai pigmen okuler saja 

disebut ocular albinism (OA). OCA biasanya diturunkan secara autosomal resesif.1–4 

Prevalensi OCA sekitar 1:37.000 di Amerika Serikat dan sekitar 1:20.000 diantara 

populasi seluruh dunia. Terdapat 9 bentuk dari oculocutaneous albinism, 2 bentuk dari 

ocular albinism dan beberapa jenis kelainan hipopigmentasi kulit tanpa ocular 

albinism. Tipe yang paling sering yaitu OCA1 dan OCA2. Terlepas dari jenisnya, 

keterlibatan okuler umumnya terjadi dalam 1 dari 2 pola klinis yaitu tajam penglihatan 

dibawah normal (biasanya 20/100 – 20/400) dan nistagmus atau tajam penglihatan 
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normal atau menurun tanpa disertai nistagmus. Kedua pola klinis ini biasanya disertai 

dengan fotofobia, transiluminasi iris dan hipopigmentasi fundus.1,5 

Definisi Low Vision berdasarkan revisi ke-10 International Statistical Classification 

of Diseases and Related Problems oleh World Health Organization (WHO) adalah 

tajam penglihatan kurang dari 6/18 hingga sama dengan atau lebih baik dari 3/60, atau 

dengan lapang pandang kurang dari 20º dari titik fiksasi, pada mata terbaik yang telah 

diberikan penanganan seperti operasi dan koreksi refraksi, yang masih berpotensi 

menggunakan penglihatannya untuk kegiatan sehari-hari. Berdasarkan WHO tahun 

2014 terdapat 285 juta orang dengan visual impairment di seluruh dunia dengan 39 juta 

orang dengan kebutaan dan 246 juta orang dengan low vision.6,7 

Pasien dengan oculocutaneous albinism biasanya akan mengeluhkan gangguan 

visual berupa penurunan tajam penglihatan dengan range  20/60 sampai 20/400 disertai 

kelainan refraksi, dapat terjadi gangguan penglihatan warna serta adanya fotofobia 

yang berat yang disebabkan karena menurunnya pigmen melanin pada iris dan retinal 

pigment epithelium (RPE), hipoplasia fovea, dan misrouting dari nervus optikus. 

Kualitas hidup pasien dengan albinisme dapat terganggu terutama karena gangguan 

penglihatan. Kelainan refraksi harus dikoreksi untuk tajam penglihatan terbaik dan 

evaluasi oleh spesialis low vision harus dipertimbangkan. Rehabilitasi untuk mobilitas 

dan orientasi diperlukan terutama pada pasien dengan severe visual impairment.3,7–9 

Laporan kasus ini akan membahas mengenai oculocutaneous albinism dan 

penatalaksanaan low vision terhadap pasien dengan oculocutaneous albinism.  

 

II. Laporan Kasus 

Seorang anak laki-laki, 9 tahun, datang kontrol ke poliklinik Low Vision Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 27 Maret 2017 dengan riwayat 

penglihatan buram dan merasa silau jika berada di tempat terang. Pasien datang 

pertama kali ke Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 25 Agustus 2014 dan 

mendapatkan koreksi kacamata.  
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Pasien memiliki riwayat penglihatan buram sejak kecil dan terlihat kedua mata 

bergerak-gerak sendiri sejak kecil. Sejak lahir pasien memiliki kulit yang putih pucat 

dan rambut yang pirang. Pasien merupakan pelajar kelas 3 Sekolah Dasar, untuk 

kegiatan belajar pasien masih terkadang kesulitan melihat papan tulis dan terkadang 

untuk membaca buku pelajaran harus dalam jarak dekat. Pasien merupakan anak ke 2 

dari 2 bersaudara. Riwayat keluarga albino di keluarga yaitu kakek dari ibu pasien. 

Riwayat kelahiran spontan, usia kehamilan cukup bulan. Riwayat imunisasi lengkap 

dan tumbuh kembang normal.  

 
Gambar 2.1. Foto wajah pasien 

Pemeriksaan status generalis didapatkan hipopigmentasi pada kulit dan rambut. 

Pada pemeriksaan tajam penglihatan jauh yang dilakukan dengan LVRC Distance 

Acuity Chart, Sloan Letters didapatkan tajam penglihatan jauh untuk mata kanan 2/20F1 

dan mata kiri 2/20. Pemeriksaan objektif dengan menggunakan refraktometer 

didapatkan hasil mata kanan S+4.75 C-1.75 x 177 dan mata kiri S+3.75 C-1.75 x 11. 

Tajam penglihatan dengan kacamata sendiri dengan koreksi mata kanan S+6.00 C-2.75 

x 158 didapatkan tajam penglihatan jauh 2/12.5F1 dan mata kiri S+6.00 C-1.75 x 180 

didapatkan tajam penglihatan jauh 2/12.5F1. Koreksi terbaik mata kanan dengan S+3.00 

C-1.75 x 160 didapatkan best corrected visual acuity (BCVA) 2/12.5F1 dan mata kiri 

dengan S+3.00 C-1.75 x 180 didapatkan BCVA 2/12.5. 
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Pada pemeriksaan koreksi dengan sikloplegik didapatkan hasil pemeriksaan objektif 

dengan menggunakan refraktometer pada mata kanan S+6.25 C-1.75 x 160 dengan best 

corrected visual acuity (BCVA) 4/32 dan mata kiri dengan koreksi S+4.75 C-1.25 x 10 

didapatkan BCVA 4/32. 

Pemeriksaan penglihatan dekat binokular dilakukan dengan Bailey-Lovie reading 

chart dengan koreksi jauh terpasang didapatkan 1.0M dalam jarak 15 centimeter. 

Pemeriksaan sensitivitas kontras dengan menggunakan Hiding Heidi didapatkan pasien 

dapat mengidentifikasi kontras 1.25% pada kedua mata. Pemeriksaan warna dengan 

Ishihara didapatkan normal pada kedua mata. Pemeriksaan amsler grid pada mata 

kanan didapatkan normal pada kedua mata.  

Pemeriksaan gerak bola mata didapatkan gerak bola mata full ke segala arah dan 

nistagmus pada kedua mata. Pemeriksaan segmen anterior ditemukan iris non-

pigmented dan transiluminasi positif pada iris kedua mata.  

  
Gambar 2.2. Transiluminasi iris kedua mata pasien 

Pemeriksaan segmen posterior pada mata kanan dan kiri didapatkan media jernih, 

papil batas tidak jelas, dengan ratio cup/disk sulit dinilai, ratio arteri/vena fisiologis, 

retina flat, hipoplasia fovea, retinal pigmen epithelium non-pigmented, refleks fovea 

menurun. 

 



5 
 

  

Gambar 2.3. Gambaran foto fundus pasien 

Pasien didiagnosis dengan Oculocutaneous Albinism OCA tipe 1 + Astigmatisme 

Hyperopia Compositus ODS + Nystagmus ODS + Moderate Visual Imparment. Pasien 

diberikan resep kacamata dan disarankan menggunakan kacamata dengan lensa 

photobrown. Pasien juga diedukasi tentang penyakit yang dideritanya dan disarankan 

kontrol teratur ke bagian Ilmu Kesehatan Mata, serta konsultasi ke bagian Ilmu Kulit 

dan Kelamin untuk edukasi dan preventif lebih lanjut terhadap komplikasi kanker kulit 

yang dapat terjadi. 

 

III. Diskusi 

Kategori Low Vision berdasarkan revisi ke-10 International Statistical 

Classification of Diseases and Related Problems oleh WHO dibagi menjadi moderate, 

severe, dan profound visual impairment. Moderate visual impairment (kategori 1) 

dengan koreksi tajam penglihatan terbaik <6/18 – 6/60, severe visual impairment 

(kategori 2) dengan koreksi tajam penglihatan terbaik antara <6/60 – 3/60, dan 

profound visual impairment (kategori 3) dengan koreksi tajam penglihatan terbaik 

<3/60 – 1/60.6,7 

Pasien pada laporan kasus ini dikategorikan sebagai low vision sesuai standar WHO 

karena memiliki tajam penglihatan kurang dari 6/18 dan dikategorikan sebagai 
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moderate visual impairment dari klasifikasi WHO karena memiliki tajam penglihatan 

pada mata terbaik dengan koreksi terbaik adalah 4/32 (0.125). 

Oculocutaneous albinism (OCA) adalah suatu abnormalitas genetik dimana terjadi 

kelainan biosintesis melanin yang mengakibatkan tidak adanya atau penurunan 

produksi melanin. Melanogenesis membutuhkan interaksi kompleks dari enzim-enzim 

dan protein pada melanosom untuk memproduksi eumelanin (pigmen coklat atau 

hitam) atau pheomelanin (pigmen kuning atau merah). Reduksi melanin pada mata 

mengakibatkan penurunan tajam penglihatan disebabkan oleh hipoplasia fovea dan 

misrouting dari serabut saraf optik.1,3,8 

Albinisme dapat mengenai semua etnis dan diturunkan secara autosomal resesif. 

Prevalensi dari berbagai jenis albinisme bervariasi di seluruh dunia, sebagian 

dijelaskan karena ditemukannya mutasi pada gen yang berbeda, namun sulit 

membedakannya secara klinis antara berbagai subtipe dari albinisme. OCA1 

disebabkan karena adanya mutasi gen tyrosinase. OCA1 mempunyai prevalensi sekitar 

1:40.000 pada kebanyakan populasi namun sangat jarang pada etnis afrika-amerika. 

Kontras dengan OCA2 yang merupakan jenis paling umum pada etnis kulit hitam 

Afrika. Prevalensi OCA2 diperkirakan sekitar 1:36.000 di Amerika Serikat dan sekitar 

1:10.000 pada etnis afrika-amerika. OCA3 dilaporkan mengenai 1:8.500 individu di 

Afrika dan OCA4 dilaporkan mengenai 5-8% pasien albinisme di Jerman dan 18% 

pada pasien albinisme di Jepang. 3,8–10 

Spektrum klinis OCA bervariasi dengan OCA tipe 1A merupakan jenis kelainan 

yang paling berat dengan tidak adanya pembentukan melanin mengakibatkan kulit 

yang sangat pucat, rambut putih, transiluminasi iris yang jelas, nistagmus, dan tajam 

penglihatan yang buruk, biasanya berkisar antara 20/200 sampai 20/400. OCA jenis 

lainnya OCA1B, OCA2, OCA3, dan OCA4 merupakan jenis yang lebih ringan dengan 

masih adanya akumulasi pigmen pada kulit dan rambut seiring meningkatnya usia. 

OCA tipe 1B sering disebut yellow albinism. Gangguan tajam penglihatan dapat sedang 

sampai berat berkisar antara 2/10 atau kurang. Pasien albinisme dengan OCA2 sering 

ditemukan memiliki pigmen rambut saat lahir, warna pigmen iris bervariasi, dengan 
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tajam penglihatan lebih baik daripada OCA1A dan dapat mencapai 3/10. OCA3 sering 

terjadi pada individu keturunan Afrika dengan gejala rambut merah dan kulit coklat 

kemerahan. Gangguan penglihatan terkadang tidak terdeteksi dikarenakan derajat 

hipopigmentasi tidak terlalu berat untul menimbulkan gangguan visual. OCA4 sulit 

dibedakan secara klinis dengan OCA2.3,8–10 

Penegakan diagnosis dari oculocutaneous albinism (OCA) dilakukan dari temuan 

klinis adanya hipopigmentasi pada kulit dan rambut, disertai adanya gejala okuler. 

Kelainan refraksi yang berat umum ditemukan pada albinisme, disertai astigmat yang 

tinggi sering ditemukan pada OCA1A. Penyebab lain penurunan tajam penglihatan 

yaitu karena hipoplasia fovea, light scattering, nistagmus, dan kemungkinan adanya 

misrouting serabut saraf optik . Penegakan diagnosis dan subtipe OCA dapat dilakukan 

dengan hair bulb incubation. OCA1A biasanya memiliki kulit putih, rambut putih, dan 

iris kebiruan, sedangkan OCA1B biasanya memiliki rambut yang kekuningan saat 

lahir, pirang keemasan atau coklat terang saat memasuki usia 20 tahun. 3,8,11  

Pada pasien ini didiagnosis oculocutaneous albinism  OCA tipe 1 ditegakkan 

melalui temuan klinis hipopigmentasi pada kulit dan rambut serta ketiadaan pigmen 

iris yang ditandai dengan transiluminasi iris positif. Gangguan penglihatan pada pasien 

ini disebabkan karena adanya hipoplasia makula, nistagmus, adanya kelainan refraksi 

berupa astigmatisme hyperopia compositus, serta adanya glare yang disebabkan oleh 

iris yang non-pigmented. Pasien dengan OCA1A secara umum memiliki tajam 

penglihatan yang lebih buruk dari tipe lainnya. Pada pasien ini memiliki tajam 

penglihatan dengan koreksi terbaik yaitu 4/32 (0.125).  

Kelainan refraksi yang tinggi umum terjadi pada albinisme, terutama astigmatisme 

tinggi yang sering terjadi pada OCA1A. Koreksi kelainan refraksi sejak dini dan 

evaluasi berkala terhadap kelainan refraksi pada albinisme akan memberikan prognosis 

visual yang lebih baik. Pada pasien didapatkan tajam penglihatan terbaik 4/32 pada 

mata kanan dengan koreksi terbaik S+6.25 C-1.75 x 160 dan mata kiri dengan koreksi 

S+4.75 C-1.25 x 10 didapatkan tajam penglihatan 4/32. Pemeriksaan penglihatan dekat 
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secara binocular didapatkan 1.0M pada jarak 15 cm. Kelainan refraksi pada pasien ini 

adalah astigmatisme hyperopia compositus ODS.3,8 

Keluhan fotofobia yang sering ditemukan pada pasien OCA dapat ditatalaksana 

dengan menggunakan filter cahaya terhadap sumber cahaya yang memancarkan cahaya 

di sekitar, mengurangi iluminasi dari sumber cahaya, atau dengan memberikan lensa 

filter berupa lensa photochromic. Lensa photochromic merupakan tipe absorptive lens 

yang akan berubah warna jika teraktivasi oleh sinar ultraviolet. Lensa photochromic 

bervariasi dari neutral gray sampai brown. Pada pasien ini diberikan alat bantu berupa 

kacamata dengan lensa photobrown dengan ukuran sesuai dengan koreksi terbaik yang 

didapatkan.7,12 

Rehabilitasi low vision pada pasien dengan oculocutaneous albinism sebaiknya 

dilakukan sejak dini. Kualitas hidup pasien OCA terganggu terutama akibat gangguan 

penglihatan jauh. Pasien dengan albinisme memerlukan pemeriksaan berkala untuk 

peresepan kacamata. Rehabilitasi orientasi dan mobilitas mungkin diperlukan untuk 

pasien dengan gangguan penglihatan yang berat. Rehabilitasi diperlukan untuk 

mengajarkan pasien menggunakan sisa penglihatannya untuk kegiatan sehari-hari.3,7,8 

Anak dengan albinism memerlukan perhatian khusus saat mulai sekolah. 

Penggunaan alat pembesar baik optik maupun alat pembesar elektronik seperti closed 

circuit television (CCTV), penggunaan buku dengan tulisan yang dibesarkan, 

penggunaan tulisan dengan kontras yang tinggi, dan penggunaan audio books dapat 

membantu pasien albinisme dengan low vision saat sekolah. 3,8 

Pada pasien ini selain diberikan alat bantu berupa kacamata, diberikan edukasi 

tentang prognosis visual, pentingnya pemeriksaan secara berkala, dan tentang 

komplikasi yang dapat terjadi seperti resiko kanker kulit pada albinisme sehingga 

pasien disarankan untuk konsultasi ke bagian Ilmu Kulit dan Kelamin untuk edukasi 

dan preventif lebih lanjut. Pasien disarankan untuk menggunakan proteksi terhadap 

sinar matahari seperti topi, sun block, atau pakaian yang melindungi kulit dari paparan 

sinar matahari secara langsung. 
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Prognosis quo ad vitam pada pasien ini adalah dubia, dikarenakan adanya resiko 

untuk terjadi komplikasi kanker kulit di kemudian hari, dan prognosis quo ad 

functionam adalah dubia karena gangguan penglihatan yang disebabkan oleh ketiadaan 

pigmen melanin pada iris dan pigmen retina serta hipoplasia makula. 

 

IV. Simpulan 

Pasien dengan oculocutaneous albinism terutama akan mengeluhkan fotofobia dan 

gangguan penglihatan yang disebabkan oleh ketiadaan pigmen pada iris dan RPE. 

Pasien yang dikategorikan low vision diberikan alat bantu optik yang sesuai, dapat 

berupa kacamata photochromic, alat bantu low vision lainnya untuk menunjang 

aktivitas sehari-hari apabila terdapat hambatan. Evaluasi dan rehabilitasi low vision 

periodik diperlukan untuk meningkatkan prognosis visual dan meminimalkan 

komplikasi yang akan terjadi di kemudian hari sehingga kualitas hidup dari pasien tetap 

optimal.  
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