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Abstract 
Introduction: Low vision is defined as visual acuity less than 6/18 or visual field loss to 
less than 20O, in the better eye with the best correction. Moderate visual impairment is 
defined as visual acuity between 20/70-20/125, in the better eye with the best correction. 
Low vision caused by many pathological conditions, such as retinitis pigmentosa. Retinitis 
pigmentosa are a group hereditary disease of retinal degeneration that are characterized 
by photoreceptor dysfunction progressively.  
Case Report: A 72 years old woman was referred by vitreoretinal department to low vision 
department at Cicendo Eye National Hospital diagnosed as retinitis pigmentosa. Her chief 
complaint was blurred vision gradually since 6 months ago. The complaint was 
accompanied with nyctalopia. On the examination, her best corrected visual acuity was 
4/16f1 on both eyes. Other examinations were decrease in contrast sensitivity (Hiding Heidi 
25% on both eyes), peripheral visual field defect (defect on Humphrey 30-2). On 
funduscopy examination, there were hypopigmentation on both eyes without bone spicule 
retinal pigmentation. She was diagnosed with moderate visual impairment ec retinitis 
pigmentosa sine pigmento + compound myopic astigmatism + presbyopia + senile 
cataract. She was given a bifocal spectacles prescription and counselling about her 
disease, progressivity and prognosis, education about head scanning technique, additional 
lighting for night activity. She also was recommended to use cane and to do family 
screening. 
Conclusion: Retinitis pigmentosa causes visual impairment, including decrease visual 
acuity and visual field defect. Low vision management for retinitis pigmentosa are to 
optimized residual of the visual function and low vision devices. 
 
I. Pendahuluan 

Terdapat beberapa definisi untuk gangguan penglihatan, yaitu low vision dan 

kebutaan. Low vision menurut World Health Organization (WHO), didefinisikan 

sebagai tajam penglihatan kurang atau sama dengan 6/18 atau gangguan lapang 

pandang kurang dari 20O, pada mata terbaik dengan koreksi terbaik. Berdasarkan 

International Classification of Disease (ICD) edisi ke 10, WHO membagi low 

vision sebagai moderate visual impairment dan severe visual impairment. Moderate 

visual impairment didefinisikan sebagai tajam penglihatan kurang dari 6/18 hingga 

6/60, sedangkan severe visual impairment didefinisikan sebagai tajam penglihatan 

kurang dari 6/60 hingg 3/60. Kebutaan menurut WHO diartikan sebagai tajam 

penglihatan kurang dari 3/60 atau memiliki gangguan lapang pandang kurang dari 

10O, pada mata terbaik dengan koreksi terbaik. Jumlah populasi gangguan 

penglihatan di seluruh dunia pada tahun 2010 diperkirakan sebanyak 285 juta orang 

atau 4.24% populasi, terdiri dari 39 juta orang atau 0.58% menderita kebutaan dan 

246 juta atau 3.65% menderita low vision.1–3 
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Retinitis pigmentosa merupakan kelompok penyakit herediter degenerasi retinal 

ditandai dengan disfungsi fotoreseptor secara progresif. Gejala utama dari penyakit 

ini adalah gangguan penglihatan, terutama pada malam hari, dan gangguan lapang 

pandang perifer yang terjadi secara perlahan. Laporan kasus ini ditujukan untuk 

memaparkan manajemen low vision untuk pasien moderate visual impairment ec 

retinitis pigmentosa sine pigmento dengan astigmatisme miopia kompositus dan 

presbiopia. 4–6 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang wanita, 73 tahun, dikonsulkan dari unit vitreoretina ke unit Low Vision 

PMN RS Mata Cicendo pada tanggal 30 Maret 2017 dengan diagnosis retinitis 

pigmentosa sine pigmento ODS. Pasien datang dengan keluhan penglihatan buram 

pada kedua mata dirasakan sejak ±6 bulan yang lalu. Buram dirasakan terutama 

pada sore dan malam hari. Keluhan penglihatan terasa lebih sempit disangkal. 

Pasien pernah beberapa kali tersandung saat berjalan. Riwayat keluhan gangguan 

pada pendengaran disangkal oleh pasien. Pasien memiliki riwayat penyakit 

hipertensi dengan pengobatan teratur dengan obat amlodipine 1x5 mg perhari. 

Pasien menggunakan kacamata sejak 5 tahun yang lalu. Riwayat penyakit diabetes 

melitus disangkal. Pasien merupakan anak keempat dari empat bersaudara, riwayat 

keluhan mata buram yang serupa pada orang tua dan kakak pasien tidak diketahui, 

sedangkan pada ketiga anak pasien disangkal. 

Pasien saat ini tidak bekerja, pasien di rumah melakukan aktifitas sehari-hari 

secara mandiri. Pasien dapat memasak, menyapu, dan membersihkan rumah secara 

mandiri. Aktifitas sehari-hari pasien selain melakukan pekerjaan rumah adalah 

mengaji. Pasien saat ini mengeluhkan kesulitan untuk membaca tulisan dalam jarak 

dekat terutama alquran dengan ukuran kecil. 

Pada pemeriksaan tanda vital ditemukan peningkatan tekanan darah yaitu 158/84 

mmHg, dengan tanda vital lainnya dalam batas normal. Pada pemeriksaan tajam 

penglihatan jauh dengan Low Vision Reading Chart (LVRC) Distance Acuity 

Chart, pada jarak 4 meter, didapatkan tajam penglihatan pada mata kanan (VOD) 

4/32 pinhole 4/20 dan mata kiri (VOS) 4/25f2 pinhole 4/20. Tajam penglihatan 
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dengan kacamata sendiri dengan OD S+1.50 C -0.50 x97 adalah 4/20 dan OS 

S+1.50 C-0.50 x 78 adalah 4/20. Pemeriksaan refraktometer pada mata kanan 

adalah S+2.50 C-2.25 x76 dan pada mata kiri adalah S+2.25 C-2.25 x86. Koreksi 

penglihatan jauh pada mata kanan pasien adalah S+2.00 C-0.50 x 80 dengan best 

corrected visual acuity (BCVA) 4/16f1, sedangkan padamata kiri S+2.00 C-0.50 x 

85 BCVA 4/16f1.  

Pemeriksaan baca dekat dengan koreksi jauh terpasang tanpa adisi adalah 3.0M 

jarak 30 cm dan dengan penambahan add +3.00 adalah 1.0M jarak 30 cm. 

Pemeriksaan sensitivitas kontras dengan menggunakan Hiding Heidi didapatkan 

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

didapatkan masih dapat membaca demoplate pada kedua mata. Pemeriksaan amsler 

grid pada kedua mata tidak ditemukan adanya skotoma dan metamorfosia. Pada 

pemeriksaan lapang pandang dengan menggunakan Bernell Hand-Held Disc 

Perimetry, didapatkan nilai pada lapang pandang mata kanan bagian temporal 90O, 

superior 70O, nasal 50O, dan inferior 70O sedangkan pada mata kiri ditemukan 

lapang pandang temporal 85O, superior 60O, nasal 50O, dan inferior 80O. 

Pada pemeriksaan oftalmologis ditemukan posisi bola mata pasien full 

orthotropia dengan gerakan bola mata baik ke segala arah. Pemeriksaan segmen 

anterior dengan menggunakan slitlamp biomicroscope ditemukan adanya 

kekeruhan pada lensa ODS. Pada pemeriksaan posterior dengan menggunakan foto 

fundus dan funduskopi indirek pada mata kanan ditemukan kesan media jernih, 

papil bulat, batas tegas, c/d rat 0.3, hipopigmentasi (+) pada daerah nasal pada 

kedua mata 

 
Gambar 2.1. Foto Fundus ODS 
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Pada pemeriksaan Humphrey 30-2 didapatkan kesan penurunan lapang pandang 

perifer pada daerah nasal dan inferotemporal di kedua mata. Di unit retina pasien 

disarankan untuk melakukan pemeriksaan electroretinogram dan pattern 

electroretinogram, namun tidak dilakukan karena alasan biaya. 

 
Gambar 2.2. Hasil Pemeriksaan Humphrey 30-2 OD 
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Gambar 2.3. Hasil Pemeriksaan Humphrey 30-2 OD 

 

Di unit Low Vision PMN RS Mata Cicendo pasien didiagnosis dengan moderate 

visual impairment ec retinitis pigmentosa sine pigmento ODS + astigmatisme 

miopia kompositus ODS + Presbiopia + katarak senilis imatur. Pasien diberikan 

edukasi mengenai gambaran penyakit, progresifitas, prognosis visual, dan 

rekomendasi untuk melakukan skrining keluarga, selain itu pasien juga diberikan 
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alat bantu penglihatan kacamata bifokal, edukasi teknik head scanning, 

penggunaan alat bantu pencahayaan pada malam hari, saran untuk menggunakan 

tongkat untuk aktifitas, dan edukasi untuk meningkatkan kontras dan pencahayaan 

di lingkungan rumah. Prognosis pasien ini quo ad vitam ad bonam dan quo ad 

functionam dubia. 

 

III. Diskusi 

Gangguan penglihatan dapat berupa low vision dan kebutaan. International 

Statistical Classification of Disease (ICD) WHO membagi gangguan penglihatan 

menjadi 5 kategori yaitu kategori 0 (penglihatan normal) yaitu BCVA >20/60, 

kategori 1 (moderate visual impairment) saat BCVA 20/70-20/125, kategori 2 

(severe visual impairment) dengan BCVA 20/200 – 20/400 atau lapang pandang 10 

- 20O, kategori 3 (profound visual impairment) dengan nilai BCVA 20/400 – 

20/1000 atau lapang pandang <10O, kategori 4 (near total vision loss) yaitu nilai 

BCVA <20/1000 – light perception, dan kategori 5 (total blindness) saat no light 

perception pada kedua mata. Pasien ini didiagnosis sebagai moderate visual 

impairment, karena memiliki BCVA dengan kacamata 4/16f1 pada kedua mata, 

dimana 4/16f1 ini berada antara 20/70 – 20/125. 1,3 

Retinitis pigmentosa merupakan kelompok penyakit herediter degenerasi retinal 

ditandai dengan disfungsi fotoreseptor secara progresif. Gejala utama dari retinitis 

pigmentosa adalah gangguan penglihatan pada malam hari dan gangguan lapang 

pandang secara progresif. Gangguan lapang pandang umumnya dimulai dari daerah 

mid-perifer yang kemudian menyebar ke arah perifer atau sentral. Pada pasien ini 

keluhan yang dikeluhkan adalah gangguan penglihatan yang terasa semakin dirasa 

pada malam hari mendukung diagnosis ke arah retinitis pigmentosa, selain itu hasil 

Humphrey 30-2 yang menunjukkan adanya gangguan lapang pandang daerah 

perifer adalah salah satu tanda yang umumnya ditemukan pada pasien retinitis 

pigmentosa. Meskipun pasien ini tidak memiliki keluhan penglihatan yang terasa 

semakin penyempit, hal ini dapat disebabkan karena umumnya gangguan lapang 

pandang pada pasien retinitis pigmentosa terjadi secara perlahan sehingga dapat 

tidak disadari oleh pasien. Oleh karena retinitis pigmentosa merupakan suatu 
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penyakit herediter maka perlu disarankan untuk dilakukan skrining retinitis 

pigmentosa untuk anggota keluarga pasien untuk mengetahui pola penyakit di 

keluarga. 4–7 

Pada funduskopi pasien retinitis pigmentosa yang umumnya ditemukan adalah 

adanya penyempitan pada arteriolar retina, diskus optikus yang pucat, dan adanya 

perubahan pigmen retina yang berbentuk seperti bone spicule. Pigmentasi bone 

spicule merupakan salah satu karakteristik temuan fundus pada retinitis 

pigmentosa, namun pigmen bone spicule intraretina ini tidak selalu ada, misalnya 

pada kasus retinitis pigmentosa sine pigmento. Retinitis pigmentosa sine pigmento 

adalah retinitis pigmentosa yang memiliki atrofi pada perifer retina dan epitel 

perifer retina namun tidak memiliki pigmen retina bone spicule. Pada pasien ini 

ditemukan adanya gambaran hipopigmentasi pada daerah nasal tanpa adanya 

gambaran pigmen retina bone spicule-like sehingga tampak kesan retinitis 

pigmentosa sine pigmento.7,8  
Pada retinitis pigmentosa tajam penglihatan dapat terganggu, namun pada 

beberapa pasien dapat bertahan dengan tajam penglihatan jauh 1.0 selama beberapa 

tahun. Jika terjadi gangguan penglihatan jauh dapat diberikan alat bantu 

penglihatan kacamata dan teleskop jika dibutuhkan magnifikasi jarak jauh. Pada 

pasien ini alat bantu penglihatan jauh yang diberikan adalah kacamata. Hal ini 

disebabkan karena tajam penglihatan pada pasien ini masih cukup baik dengan 

koreksi kacamata menjadi 4/16f1 pada kedua mata. 3,9    

Astigmatisme merupakan keadaan saat mata menghasilkan bayangan jatuh pada 

tidak pada satu titik karena perbedaan kurvatura kornea atau perbedaan meridian 

lensa. Astigmatisme dibagi menjadi astigmatisme miopia kompositus yaitu saat 

kedua bayangan jatuh di depan retina, astigmatisme miopia simpleks saat salah satu 

titik bayangan jatuh di retina dan yang lainnya jatuh di depan retina, astigmatisme 

mikstus terjadi saat bayangan jatuh di depan dan di belakang retina, astigmatisme 

hipermetropia kompositus saat kedua bayangan jatuh di belakang retina, dan 

astigmatisme hipermetropia simpleks yaitu salah satu bayangan jatuh di retina dan 

bayangan lainnya jatuh di belakang retina. Kelima jenis astigmatisme tersebut dapat 

dikoreksi dengan penggunaan lensa silindris. Pasien ini didiagnosis sebagai 
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astigmatisme miopia kompositus dan diberikan tatalaksana pemberian kacamata 

lensa sferis dan silindris S+2.00 C-0.50 x 80 pada mata kanan dan S+2.00 C-0.50 x 

85 pada mata kiri.4,10 

Presbiopia adalah berkurangnya kemampuan akomodasi yang berhubungan 

dengan usia. Gejala yang umumnya dikeluhkan oleh pasien-pasien presbiopia 

adalah penglihatan buram dan mata lelah saat melihat dekat. Presbiopia dapat 

dikoreksi dengan menggunakan adisi lensa sferis positif. Pada kasus dengan 

gangguan penglihatan dekat yang cukup signifikan dan tidak terkoreksi baik dengan 

menggunakan pemberian lensa adisi dapat dilakukan pemberian magnifier. 

Magnifier dapat diberikan melalui pemberian kacamata mikroskopis, hand 

magnifier, stand magnifier, atau dalam bentuk closed-circuit televisions (CCTV). 
2 Pasien ini dapat membaca LEA Number Near Vision Card 3.0M pada jarak 30 cm 

tanpa penambahan adisi sferis positif (unaided) dan 1.0M pada jarak 30 cm dengan 

penambahan adisi +3.00 (aided). Hal tersebut menunjukan fungsi penglihatan 

pasien dapat dikoreksi baik dengan menggunakan lensa adisi untuk melihat jarak 

dekat sehingga magnifier tidak diperlukan pada pasien ini. 3,11,1 

Gangguan pada lapang pandang perifer merupakan salah satu gejala pada pasien 

retinitis pigmentosa. Pemeriksaan lapang pandang dilakukan dengan menggunakan 

perimetri Goldmann, Humphrey 30-2, tangent screen, dan amsler grid. 

Pemeriksaan lapang pandang paling baik digunakan pada pasien dengan retinitis 

pigmentosa adalah dengan menggunakan pemeriksaan perimetri Goldmann, namun 

dapat juga dideteksi dengan menggunakan Humphrey. Pada pasien ini dilakukan 

pemeriksaan Humphrey 30-2, dan Bernell’s Hand-Held Disc Perimetry. Amsler 

grid merupakan salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk mengevaluasi 

gangguan lapang pandang sentral, terutama saat adanya gangguan macula. Pada 

pasien ini hasil Humphrey 30-2 dan Bernell’s Hand-Held Disc Perimetry  yang 

menunjukkan adanya gangguan lapang perifer yang merupakan salah satu tanda 

yang dapat ditemukan pada pasien retinitis pigmentosa. Pada pemeriksaan amsler 

grid pasien ini tidak ditemukan adanya skotoma dan metamorfosia, hal ini 

disebabkan oleh retinitis pigmentosa bukan merupakan penyakit dengan gangguan 

pada daerah macula yang umumnya ditemukan pada amsler grid yang 
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abnormal.3,9,13 

Pemeriksaan penglihatan warna adalah pemeriksaan tambahan yang dibutuhkan 

untuk mengetahui kondisi sel cones macula pada pasien dengan retinitis 

pigmentosa. Pemeriksaan penglihatan warna dapat dilakukan dengan menggunakan 

Ishihara dan Farnsworth. Pada pasien ini hasil pemeriksaan Ishihara yang normal 

dapat menunjukan tidak ditemukan adanya keterlibatan sel cones makula.9 

Peningkatan kontras dan pencahayaan di lingkungan rumah merupakan salah 

satu tatalaksana pada pasien low vision yang memiliki penurunan penglihatan 

kontras. Pada pasien ini dari hasil pemeriksaan penglihatan kontras dengan 

menggunakan hiding Heidi ditemukan adanya penurunan penglihatan kontras yaitu 

25% pada kedua mata sehingga tatalaksana peningkatan kontras dan pencahayaan 

di lingkungan rumah merupakan salah satu tatalaksana yang harus disampaikan 

kepada pasien. Selain itu peningkatan pencahayaan di rumah juga dapat membantu 

aktifitas pasien retinitis pigmentosa pada malam hari. 3  

Ada beberapa tatalaksana yang dapat diberikan pada pasien retinitis pigmentosa. 

Memaksimalkan penglihatan sentral dan pemberian alat bantu penglihatan adalah 

tujuan tatalaksana retinitis pigmentosa. Edukasi yang harus dijelaskan kepada 

pasien bahwa tidak ada terapi untuk menghilangkan gangguan lapang pandang tapi 

penggunaan lapang pandang yang tersisa dapat dimaksimalkan dengan 

menggunakan head scanning. Penggunaan tongkat dapat membantu aktifitas 

mandiri pada pasien low vision dengan gangguan lapang pandang. Pada pasien ini 

diberikan edukasi untuk menggunakan teknik head scanning dan disarankan untuk 

menggunakan tongkat untuk menghindari kemungkinan tersandung atau terjatuh 

saat berjalan sendiri. Selain itu pasien juga disarankan untuk menggunakan lampu 

tambahan untuk aktifitas pada malam hari untuk mengatasi keluhan gangguan 

penglihatan pada malam hari.14–16 

Retinitis pigmentosa merupakan penyakit yang berprogresifitas secara perlahan 

sehingga harus dijelaskan kepada pasien bahwa kemungkinan terjadi perburukan 

penglihatan pasien secara. Pasien direkomendasikan untuk kontrol secara teratur 

untuk mengetahui progresitas penyakitnya dan untuk mengetahui progresifitas dari 

gangguan penglihatan.6 
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IV. Simpulan 

Retinitis pigmentosa merupakan penyakit yang dapat menyebabkan gangguan 

penglihatan, baik low vision maupun kebutaan. Retinitis pigmentosa dapat 

menyebabkan gangguan penglihatan, terutama pada malam hari dan menyebabkan 

gangguan lapang pandang. Tatalaksana retinitis pigmentosa dilakukan untuk 

memaksimalkan penglihatan yang tersisa dan pemberian alat bantu penglihatan. 

Alat bantu penglihatan yang dapat diberikan dapat berupa kacamata atau magnifier, 

selain itu penggunaan pencahayaan tambahan juga dapat menjadi alat bantu 

penglihatan pasien retinitis pigmentosa, terutama pada malam hari. 
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