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I. Pendahuluan 

Respon visual tidak akan lengkap tanpa adanya gerakan terkoordinasi dari bola 

mata (okulomotor). Okulomotor merupakan aspek dasar dari fisiologi visual dan 

okular karena mata dalam keadaan siaga tidak pernah beristirahat. Gerakan bola 

mata terjadi berpasangan, bahkan ketika gerakan berbeda arah terjadi seperti pada 

gerakan konvergensi.1 

Okulomotor dibentuk oleh enam otot ekstraokular (empat otot rektus dan dua 

otot oblik). Keenam otot-otot ekstraokular diinervasi oleh tiga nervus. Nervus III 

(n. okulomotor) menginervasi muskulus (m.) rektus superior, m. rektus medial, m. 

rektus inferior, dan m. oblik inferior. Nervus IV (n. trokhlearis) meng-inervasi m. 

oblik superior. Nervus VI (n. abdusen) menginervasi m. rektus lateral.1-3 

Inervasi dari nervi craniales tersebut memungkinkan otot-otot ekstraokular 

untuk melakukan berbagai aksi, mulai dari aksi primer, sekunder, maupun tersier. 

Ketika mata berada dalam keadaan lurus searah dengan aksis visual dan paralel 

dengan potongan sagital kepala, maka mata berada dalam posisi primer. Aksi 

primer dari sebuah otot merupakan efek mayor dari otot tersebut terhadap posisi 

mata ketika otot berkontraksi tetapi bola mata berada dalam posisi primer. Aksi 

sekunder dan tersier merupakan efek tambahan terhadap posisi primer bola 

mata.2,3 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas tentang otot-otot ekstra-

okular yang menggerakkan bola mata. 

 

II. Okulomotor 

Okulomotor dapat didefinisikan sebagai gerakan bola mata. Gerakan ini terjadi 

akibat adanya aksi dari otot-otot ekstraokular. Otot-otot ekstraokular berada di 

dalam tulang orbita dan memiliki fungsi dalam gerakan konjugasi, mempertahankan 

posisi primer, dan fusi motor (menjaga elemen visual dalam penglihatan binokular).2-4 

 

2.1. Embriologi 

Otot-otot ekstraokular berkembang dari mesoderm paraksial dan prekordal. 

Otot-otot ini dapat diidentifikasi pada kehamilan minggu ke-6. Asal m. rektus 

dapat terlihat melekat pada perikondrium di apeks orbita pada usia kehamilan 
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minggu ke-7. Tendon m. rektus mulai berdiferensiasi pada minggu ke-8, tetapi 

penghubung antara otot dan serabut otot masih belum dapat dibedakan. Neuro-

muscular junction mulai terbentuk pada minggu ke-12.5,6 

Insersi m. rektus mengalami degenerasi selektif di antara minggu ke-8 dan ke-

25, yang pada akhirnya akan menyisakan zona perlekatan yang kecil anterior 

terhadap ekuator. Tendon oblik superior mulai berdiferensiasi pada minggu ke-13. 

Tendon m. rektus mulai dapat dibedakan pada minggu ke-22. Berbeda dengan 

pola dewasa, pada usia ini insersi m. rektus terletak pada jarak yang sama dari 

limbus kornea. Insersi tendon m. rektus pada sklera mulai bergerak ke arah 

belakang pada usia kehamilan cukup bulan, dengan jarak yang bervariasi dari 

limbus kornea. Proses ini terus berlanjut hingga usia 2 tahun dan spiral Tillaux 

definitif terbentuk.6 

 

2.2. Anatomi 

Otot ekstraokular terletak di dalam orbit, ekstrinsik dari bola mata itu sendiri. 

Terdapat enam otot ekstraokular yang menggerakkan bola mata, m. rektus 

superior, m. rektus inferior, m. rektus medial, m. rektus lateral, m. oblik inferior, 

dan m. oblik superior.1-6 

Keempat otot rektus berasal dari cincin fibrotendinosa pada apeks orbita, yaitu 

annulus Zinn. Annulus Zinn terdiri dari tendon orbita superior dan inferior. Tendon 

superior merupakan asal dari m. rektus superior serta sebagian porsi m. rektus 

lateral dan m. rektus medial. Tendon inferior merupakan asal dari m. rektus 

inferior dan sebagian porsi m. rektus medial dan lateral. Muskulus oblik superior 

berasal dari periosteum tulang sfenoid pada sisi atas dan medial foramen optikus. 

Muskulus oblik inferior berasal dari lekukan dangkal di lempeng orbita tulang 

maksilaris, pada sudut anteromedial lantai orbita, di dekat fossa lakrimalis. 

Muskulus oblik inferior memanjang dari tempat asalnya ke arah posterior, lateral, 

dan superior mencapai tempat insersinya di belakang ekuator bola mata.2,4,7 

Seluruh otot rektus berjalan ke depan mendekati tulang-tulang orbit dan 

berinsersi pada sklera anterior ke equator bola mata dengan rekatan tendon yang 

datar; rata-rata lebar rekatan ini adalah sekitar 10 mm. Jarak insersi tendon m. 
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rektus dari limbus semakin menjauh, dimulai dari m. rektus medial lalu ke arah m. 

rektus inferior, rektus lateral, dan rektus superior. Jarak insersi tendon ini 

membentuk kurva kontinyu seperti spiral, yang dinamakan spiral Tillaux (Gambar 

2.2).3,7,8 

 
Gambar 2.1.  Otot-otot ekstrinsik bola mata kanan dalam 

posisi primer dilihat dari atas 
 Dikutip dari: American Academy of Ophthalmology3 
 
 

 
Gambar 2.2. Spiral Tillaux (mata kanan). Jarak insersi ini dapat 

bervariasi pada masing-masing individu. 
Dikutip dari: American Academy of Ophthalmology3 
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2.3. Vaskularisasi Otot Ekstraokular 

Cabang muskular dari arteri oftalmika memberikan pasokan darah terpenting 

untuk otot-otot ekstraokular. Cabang lateral memberikan suplai darah ke m. rektus 

lateral, rektus superior, oblik superior, dan levator palpebra superior; sedangkan 

cabang medial (yang lebih besar), memberi pasokan untuk m. rektus inferior, 

rektus medial, dan oblik inferior.3,6 

 

 

 
Gambar 2.3.  Arteri (atas) & vena (bawah) orbita, sisi frontal dengan otot-otot ekstraokular 
 Dikutip dari: Jonathan JD6 
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Masing-masing otot rektus membawa pembuluh darah siliaris anterior ke 

segmen anterior, sedangkan dua otot oblik tidak. Tiap otot rektus memiliki dua 

arteri siliaris anterior, kecuali m. rektus lateral yang hanya memiliki satu. Sistem 

vena berjalan paralel dengan arteri. Secara umum, empat atau lebih vena vortex 

terletak di posterior equator dan sering ditemukan di dekat margin nasal dan 

temporal m. rektus superior dan inferior. Walaupun jumlahnya bervariasi, lokasi 

dua v. vortex konsisten selalu berada di kuadran inferotemporal ke arah posterior 

m. oblik inferior dan kuadran superotemporal ke arah posterior tendon oblik 

superior.3,9 

 

2.4. Inervasi Otot Ekstraokular 

Otot ekstraokular diinervasi oleh tiga nervus kranial: abdusen, troklear, dan 

okulomotor. Muskulus rektus lateral diinervasi oleh n. VI (abdusen); m. oblik 

superior oleh n. IV (troklear); m. rektus superior, m. rektus inferior, dan m. oblik 

inferior diinervasi oleh n. III (okulomotor). Nervus okulomotor ini memiliki divisi 

superior dan inferior. Divisi superior menginervasi m. levator palpebra superior 

dan m. rektus superior, sedangkan divisi inferior menginervasi m. rektus medial, 

m. rektus inferior, dan m. oblik inferior.3,7 

 
Gambar 2.4 Inervasi otot-otot ekstraokular (mata kiri) 

 Dikutip dari: Jonathan JD10 
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III. Fisiologi Okulomotor 

Otot ekstraokular memiliki anatomi yang kompleks pada tingkat mikroskopik. 

Potongan lintang miofibril secara keseluruhan sangat kecil bila dibandingkan 

dengan otot skeletal non-kranial. Tiap otot ekstraokular terdiri dari dua lapisan: 

lapisan orbital luar yang terdiri dari miofibril kecil dan lapisan global dalam yang 

terdiri dari miofibril lebih besar dibanding lapisan orbital namun masih lebih kecil 

bila dibandingkan dengan otot skeletal non-kranial.6 

Tiap otot diselubungi oleh jaringan penyambung kolagen (epimisium) yang 

menyatu di distal dengan insersi tendon. Perpanjangan selubung ini membagi otot 

menjadi kelompok atau fasikulus, masing-masing dikelilingi oleh lapisan fibrosa 

(perimisium). Setiap serat otot dikelilingi oleh serat kolagen tipis, endomisium, 

yang memisahkan serat yang satu dengan lainnya (Gambar 3.1).6,11 

 

 
Gambar 3.1. Tiga lapisan jaringan otot. Berkas serabut otot (fasikulus) 

dibungkus oleh perimisium. Serabut otot dibungkus 
oleh endomisium. 

 Dikutip dari: Rice University12 
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Jumlah rata-rata serabut fibril pada lapisan global adalah 10.000-13.000 pada 

seluruh m. rektus dari anak hingga dewasa. Sedangkan pada lapisan orbita, 

jumlahnya lebih banyak di rektus medial (sekitar 11.000) dibanding yang terdapat 

pada m. rektus lainnya (7.000-9.000).6,12 

Otot-otot ekstraokular merupakan otot dengan gerakan tercepat. Kecepatan 

kontraksi-relaksasi otot berhubungan dengan tipe dan struktur serabut otot. Tipe 

ini berbeda dalam hal isoform miosin, tipe pompa kalsium retikulum sarkoplasma, 

dan kualitas elemen tubulus-t dan retikulum sarkoplasma. Secara histologi, ada 

dua serat yang dikenali. Serabut fibrillenstruktur merupakan serat berbintik halus 

dan seragam dengan miofibril kecil dan tersusun rapi pada bundel diskrit. Serabut 

ini berkontraksi secara cepat terhadap impuls neurologik dan memiliki siklus 

kontraksi-relaksasi yang singkat. Hal ini dipercaya berperan pada gerakan rapid 

saccadic dan pursuit. Serabut felderstruktur yang lebih bergranula dideskripsikan 

memiliki miofilamen yang iregular dan tersusun acak sehingga tampak tidak jelas 

dan hanya menyatu sebagian. Serabut ini diperkirakan memiliki kontraksi yang 

pelan dan perlahan, sebanding dengan rangsangan neurologik berulang. Serabut 

ini berperan pada tonus otot untuk koordinasi dan pemeliharaan tonus otot. 

Inervasi serabut fibrillensruktur bersifat tebal dengan myelin tebal, dengan 

neuromuscular junction tunggal; sedangkan serabut felderstruktur bersifat tipis, 

dengan kluster neuromuscular junction yang multipel seperti anggur.6,13,14 

Otot ekstraokular memperlihatkan dua lapisan yang berbeda, yang ditandai 

dengan proporsi tipe serabut yang berbeda. Lapisan luar (lapisan orbita) terletak 

menghadap dinding orbita dan mengandung sekitar 55% dari total serabut otot 

keseluruhan. Lapisan orbita juga memiliki vaskularisasi 50% lebih banyak di-

banding lapisan global. Dua puluh persen serabut pada lapisan ini merupakan 

serabut multiply innervated fibres (MIF) yang bersifat pelan dan tidak menghasil-

kan kedutan (non-twitch), sedangkan 80% merupakan serabut singly innervated 

fibres (SIF) yang berdiameter kecil dan berperan pada gerakan saccadic. Lapisan 

ini akan berinsersi ke dalam pulley (‘katrol’) otot ekstra-okular.6,14,15 

Lapisan dalam (lapisan global) dari tiap m. rektus terletak di sisi dalam 

menghadap ke arah n. optikus. Sepuluh persen serabut pada lapisan ini merupakan 
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MIF, yang berperan pada gerakan pursuit; sedangkan 90% serabutnya merupakan 

SIF yang terbagi menjadi serabut merah, intermediet, dan putih (dibedakan ber-

dasarkan densitas mitokondria dan fatigue resistance serabut). Serabut merah 

membentuk 33% dari keseluruhan dan memiliki daya resisten lebih tinggi dibanding 

serabut intermediet dan putih. Lapisan ini terus berjalan ke anterior sebagai 

tendon otot.6,14,15 

 
Gambar 3.2. Lapisan global dan orbita pada m. rektus 

 Dikutip dari: Joseph LD16 
 
Tabel 3.1. Tipe serabut otot ekstraokular 

Tipe 
Serabut 

Lapisan Orbita Lapisan Global 

SIF MIF SIF Merah SIF 
Intermediet SIF Putih MIF 

Persentase 
serabut pada 
lapisan (%) 

80 20 33 32 25 10 

Jenis 
kontraksi Twitch Campuran Twitch Twitch Twitch Non-twitch 

Kecepatan 
kontraksi Cepat Cepat dan 

pelan Cepat Cepat Cepat Pelan 

Fatigue 
resistance Tinggi Bervariasi Tinggi Rendah Intermediet Tinggi 

Sumber: Simon ES15 
 

3.1. Potensial Aksi dan Mekanisme Kontraksi 

Setiap serabut otot skeletal diinervasi oleh sebuah neuron motorik pada neuro-

muscular junction (NMJ). Eksitasi sinyal dari neuron merupakan satu-satunya 
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cara untuk mengatifkan kontraksi serabut secara fungsional. Potensial aksi 

berjalan di sepanjang neuron motorik hingga ujungnya pada serabut saraf. Neuron 

mensekresikan neurotransmitter asetilkolin (ACh) dalam jumlah yang kecil. 

Asetilkolin berdifusi di sepanjang celah sinaptik dan berikatan dengan reseptor 

ACh pada motor end-plate yang berada di sarkolema, menyebabkan kanal pada 

reseptor ACh terbuka. Pembukaan kanal ACh menyebabkan ion natrium (Na+) 

dalam jumlah besar berdifusi ke dalam membran serabut otot. Hal ini memicu 

Gambar 3.3. Potensial aksi pada neuromuscular junction 
	 Dikutip dari: Rice University11 
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potensial aksi pada membran. Potensial aksi berjalan di sepanjang membran 

serabut otot. Potensial aksi menyebabkan membran otot berdepolarisasi dan 

impuls listrik mengalir ke pusat serabut otot (excitation-contraction coupling). 

Hal ini menyebabkan retikulum sarkoplasma melepaskan sejumlah besar ion 

kalsium (Ca+2) yang tersimpan di dalam retikulum tersebut. Ion Ca+2 menginisiasi 

gaya tarikan antara filamen aktin dan miosin, menyebabkan filamen-filamen 

tersebut bergeser terhadap satu sama lain (proses kontraktil). Proses ini 

berlangsung sangat cepat (kurang dari hitungan detik). Segera setelah depolarisasi, 

ion Ca+2 kembali dipompa masuk ke dalam retikulum sarkoplasma oleh pompa 

membran Ca+2 sehingga membran kembali mengalami repolarisasi dan potensial 

membran kembali menjadi negatif.11,17 

 

  
Gambar 3.4.  (a) Susunan serabut otot hingga aktin dan miosin; (b) pergerakan aktin-

miosin terhadap satu sama lain pada proses kontraksi-relaksasi 
 Dikutip dari: Arthur CG17 
 

IV. Gerakan Bola Mata 

Setiap otot ekstraokular memerankan peran penting dalam posisi dan gerakan 

bola mata pada tiga axis rotasi. Aksi primer sebuah otot merupakan efek dasar 

yang dimilikinya terhadap gerak bola mata, sedangkan efek yang lebih kecil 

disebut aksi sekunder dan tersier.3,8,13 

(a) 

(b) 
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Otot bola mata bergerak di pusat rotasi yang diperkirakan berada sekitar 13 

mm di belakang kornea. Gerakan bola mata (GBM) terjadi di sepanjang tiga axis 

(vertikal, horizontal, dan anteroposterior). Gerakan bola mata dapat diklasifikasikan 

menjadi: duksi (melibatkan satu mata); versi (melibatkan dua mata yang bergerak 

ke arah yang sama); dan vergens (melibatkan dua mata yang bergerak ke arah 

saling berlawanan).3,8 

 

Tabel 4.1. Aksi otot ekstraokular 
Otot Primer Sekunder Tersier 

Rektus medial Adduksi - - 
Rektus lateral Abduksi - - 
Rektus inferior Depresi Ekstorsi Adduksi 
Rektus superior Elevasi Intorsi Adduksi 
Oblik inferior Ekstorsi Elevasi Abduksi 
Oblik superior Intorsi Depresi Abduksi 
Dikutip dari: American Academy of Ophthalmology3 

 

4.1. Gerakan Monokular 

Masing-masing mata dapat bergerak ke arah aksi GBM. Gerakan ini dapat 

terjadi di axis horizontal (x) atau axis vertikal (y), atau yang disebut pada bidang 

Listing. Duksi merupakan gerakan monokular dari sebuah mata. Adduksi 

merupakan gerak ke arah nasal; abduksi ke arah temporal. Elevasi (supraduksi 

atau sursumduksi) merupakan GBM ke arah atas; sedangkan depresi (infraduksi 

atau deorsumduksi) ke arah bawah. Intorsi (insikloduksi) merupakan rotasi nasal 

dari porsi superior meridien kornea vertikal; sedangkan eksotorsi (eksosikloduksi) 

merupakan rotasi temporal dari porsi superior meridien kornea vertikal.1,3 

 

4.1.1. Hukum Donder & Listing 

Gerakan okular merupakan hasil kontraksi dan relaksasi dari kelompok otot 

multipel yang beraksi untuk merotasi bola mata di sekitar pusat rotasi. Terdapat 

tiga axis yang berjalan melalui pusat rotasi, yang dinamakan axis Fick. Axis Fick 

terdiri dari axis z (vertikal) untuk rotasi horizontal, axis x (horizontal) untuk rotasi 

vertikal, dan axis y untuk rotasi torsional (Gambar 4.1). Bidang Listing merupakan 

bidang vertikal yang melibatkan axis x, z, dan oblik yang melewati titik pusat bola 
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mata. Hukum Listing menyatakan secara virtual, seluruh posisi pandangan (gaze) 

dapat terjadi karena rotasi di sekitar axis pada bidang Listing. Hukum Donder 

berkaitan dengan hukum Listing, menyatakan bahwa terdapat orientasi spesifik 

dari retina dan kornea untuk setiap posisi pandangan.2,3,18 

 
Gambar 4.1.  Axis Fick dan pusat rotasi 
 Dikutip dari: American Academy 

of Ophthalmology3 
 

4.1.2. Hukum Sherrington 

Gerakan antara otot agonis (kontraksi) dan antagonis (relaksasi) merupakan 

prinsip dari hukum Sherrington inervasi resiprokal. Otot primer yang menggerakkan 

satu bola mata ke arah otot agonis disebut sebagai sinergis, sedangkan otot yang 

menggerakkan bola mata ke arah yang berlawanan disebut sebagai antagonis. 

Sebagai contoh, pada abduksi mata kanan, m. rektus lateral merupakan agonis; m. 

oblik inferior dan superior kanan merupakan sinergis; dan m. rektus inferior, 

superior, dan medial adalah agonis. Seperti hukum Sherrington, peningkatan 

inervasi otot agonis diikuti oleh penurunan inervasi otot antagonis.2,19 

 

4.2. Gerakan Binokular 

Pergerakan binokular terjadi secara bersamaan dan searah pada kedua mata 

(hukum Hering). Gerakan binokular adalah gerakan kedua mata yang dapat 

berupa gerakan konjugasi dan bergerak ke arah yang sama (versi) atau 

diskonjugasi dan bergerak ke arah yang saling berlawanan (vergens).1,3 
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Gerakan konjugasi membutuhkan inervasi resiprokal (hukum Sherington) dari 

masing-masing otot, atau disebut juga dengan pasangan otot konjugasi (yoke 

muscles). Efek ini bertujuan untuk menghasilkan penglihatan binokular tunggal. 

Gerakan konvergens membutuhkan gerakan m. rektus medial dari kedua mata; 

gerakan ini terbatas pada titik dekat (5-10 cm dari mata).1,2 

 

 
Gambar 4.2. Yoke muscles 

 Dikutip dari: Louise AB18 

 

4.2.1. Hukum Hering 

Dalam kondisi normal, kedua mata bergerak bersamaan ke arah yang sama; 

istilah ini disebut gerakan versi. Gerakan bola mata terkoordinasi memerlukan 

inervasi simetris dari kedua mata (hukum Hering). Pasangan otot masing-masing 

mata yang bergerak pada aksi primer yang sama disebut dengan yoke muscles 

(otot yang berpasangan). Hukum Herington berlaku pada yoke muscles dan 

gerakan binokular (versi), sedangkan hukum Sherington menjelaskan hubungan 

agonis-antagonis pada gerakan monokular.2,13,18 

 

4.3. Kontrol Saraf terhadap Gerakan Bola Mata 

Kontrol saraf terhadap GBM diatur untuk mengoptimalkan performa tiga 

fungsi persepsi utama. Fungsi pertama adalah untuk mengenali lapang pandang 

ketika sedang bergerak, fungsi kedua adalah mengenali objek yang bergerak, dan 

fungsi ketiga adalah mengeksplorasi bentuk dan ruang dari satu lokasi target ke 

lokasi target lainnya. Kontrol saraf terhadap GBM bergantung pada sistem kontrol 

umpan-balik (feedback) dan feed-forward. Umpan-balik dari gerakan gambar 
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retina, perpindahan objek, atau kecepatan rotasi okular digunakan untuk 

menyesuaikan respon motorik sehingga kesalahan dapat diminimalisir. Sistem 

kontrol feed-forward bergantung pada input ekstra-retina untuk menstabilkan 

gambar pada retina.20 
 
Table 4.2. Hirarki kontrol okulomotor 

Tingkatan Kontrol 
Saraf Substrat Anatomi Fungsi 

1 Kortikal Frontal dan bidang mata 
tambahan 
Ekstrastriata dan korteks 
parietal 

Membentuk dan merencanakan gerakan 
okular. 
Integrasi perencanaan gerakan dengan 
pemetaan spasial tiga dimensi yang 
dibentuk dari informasi sensoris visual. 

2 Area subkortikal Kolikulus superior, substansia 
nigra, serebellum 

Kontribusi kepada urutan kode saraf pada 
temporal untuk mengendalikan GBM. 
Kolikulus superior terlibat dalam 
integrasi informasi sensoris untuk 
merencanakan saccadic dan 
mempertahankan fiksasi intersaccadic. 
Serebellum terlibat dalam fine-tuning 
GBM dan adaptasi jangka panjang untuk 
peningkatan akurasi. 

3 Nuklei premotor 
(pusat pandangan 
batang otak)  

Paramedian pontine reticular 
formation (PPRF) 
Rostral interstitial medial 
longitudinal fasciculus 
(riMLF) 
Interstitial nucleus of Cajal 
(INC) 

Kontrol dan eksekusi gerakan horizontal 
(PPRF), vertikal (riMLF), dan torsional 
(INC). 
Penyelarasan arah, amplitudo, kecepatan, 
dan durasi GBM. 

4 Nuklei okular 
motorik 

Nuklei n. III (okulomotor), n. 
IV (troklear), dan n. VI 
(abdusen) 

Jalur final kontrol GBM 

5 Otot-otot ekstra-
okular 

Rektus superior, inferior, 
medial, dan lateral 
Oblik superior dan inferior 

Rotasi bola mata 

Dikutip dari: Clifton MS20 

 

4.3.1. Saccadic 

Sistem saccadic membentuk seluruh GBM yang cepat (hingga 400o-500o per 

detik), seperti gerakan refiksasi. Sistem ini berfungsi untuk memposisikan objek 

yang ingin dilihat ke fovea atau menggerakkan mata dari satu objek ke objek 

lainnya secara cepat (refiksasi cepat). Gerakan saccadic juga bertujuan untuk 

mengikuti objek yang bergerak cepat. Hanya otot rektus yang dapat menghasilkan 

gerakan saccadic.2,3 
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4.3.2. Smooth Pursuit 

Sistem smooth pursuit membentuk gerakan mengikuti/mengejar. Rentang 

antara stimulus dan aksi gerakan ini lebih lambat dibanding saccadic, dengan 

kecepatan puncak gerakan yang terbatas sekitar 30o-60o per detik. Gerakan ini 

dibentuk di korteks temporal-parietal-oksipital, dengan korteks kanan mengendali-

kan gerakan mata kanan dan korteks kiri mengendalikan gerakan mata kiri.2,3 

 

4.3.3. Okulovestibular 

Aparatus vestibular memiliki struktur yang mentransmisikan informasi refleks 

posisional pada kepala/tubuh yang statis (contoh pada keadaan objek yang tidak 

bergerak, yang melibatkan sakulus dan utrikulus pada telinga bagian dalam. 

Informasi posisional kinetik (akselerasi/deselerasi kepala atau tubuh) melibatkan 

kanalis semisirkularis. Sistem ini juga disebut dengan labyrinthine reflex system.1,3 

Pada sakulus dan utrikulus, stimulasi reseptor dapat terjadi akibat perubahan 

posisi kepala dan gaya gravitasi, tetapi ampulla kanalis semisirkularis terstimulasi 

melalui gaya inersia pada endolimfe di sekitar sel rambut. Kanalis semisirkularis 

bekerja secara sinergis dengan perubahan posisi kepala pada sumbu x, y, dan z. 

Aparatus vestibular-okular memegang peranan penting pada gerakan navigasional, 

heading, dan optic flow.1,3 

 

4.3.4. Refleks Optokinetik 

Sistem ini berfungsi menciptakan gerakan untuk mempertahankan fiksasi 

dalam merespon whole field retinal image slip. Refleks ini dapat ditimbulkan oleh 

target visual yang bergerak secara persisten atau gerakan kepala. Refleks 

optokinetik dan vestibular bekerja sinergis untuk menyelaraskan mata selama 

rotasi kepala.3,15 

 

V. Kesimpulan 

Fisiologi okulomotor merupakan hasil dari proses yang kompleks dan terintegrasi. 

Fisiologi ini dimulai dari tingkat terkecil pada filamen aktin-miosin hingga 

kontrol saraf yang terintegrasi. Adanya integrasi dari seluruh sistem okulomotor 
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(makroanatomi, mikroanatomi, dan kontrol saraf) menghasilkan penglihatan 

binokular dan memungkinkan bola mata bergerak ke segala arah. 

  



	 17 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

1. John VF, Andrew DD, Paul GM, Fiona R, Eric P. Physiology of vision and 
the visual system. Dalam: John VF, Andrew DD, Paul GM, Fiona R, Eric P, 
ed. The Eye: Basic Sciences in Practice. 4th ed. Edinburgh: Elsevier; 
2016.hlm.269-337 

2. Kenneth WW. Anatomy and physiology of eye movements. Dalam: Kenneth 
WW, Peter HS, ed. Pediatric Ophthalmology and Strabismus. New York: 
Springer; 2003.hlm.125-43 

3. American Academy of Ophthalmology. Anatomy of the extraocular muscles 
and their fascia. Dalam: American Academy of Ophthalmology, ed. Basic 
and Clinical Science Course. Section 6. San Fransisco: American Academy of 
Ophthalmology; 2013-2014.hlm.13-25 

4. Linda M. The extraocular muscles. Dalam: Leonard AL, Siv FE, James VH, 
Samuel MW, Albert A, Paul LK, ed. Adler’s Physiology of the Eye. 
Edinburgh: Elsevier; 2011.hlm.182-207 

5. American Academy of Ophthalmology. Ocular development. Dalam: 
American Academy of Ophthalmology, ed. Basic and Clinical Science 
Course. Section 2. San Fransisco: American Academy of Ophthalmology; 
2013-2014.hlm.113-43 

6. Jonathan JD. Extraocular muscles. Dalam: Jonathan JD, ed. Atlas of Clinical 
and Surgical Orbital Anatomy. 2nd ed. Chapel Hill: Elsevier; 2011.hlm.29-49 

7. American Academy of Ophthalmology. Orbit and ocular adnexa. Dalam: 
American Academy of Ophthalmology, ed. Basic and Clinical Science 
Course. Section 2. San Fransisco: American Academy of Ophthalmology; 
2013-2014.hlm.5-40 

8. HV Nema, N Nema. Disorders of ocular motility: strabismus. Dalam: HV 
Nema, N Nema, ed. Texbook of Ophthalmology. 6th ed. New Delhi: Jaypee 
Brothers Medical Publishers Ltd; 2012.hlm.383-408 

9. Craig AM, Kara C, Robert M. Strabismus surgery. Dalam: Creig SH, David 
T, ed. Pediatric Ophthalmology and Strabismus. 4th ed. Edinburgh: Elsevier; 
2013.hlm.860-87 

10. Jonathan JD. Orbital nerves. Dalam: Jonathan JD, ed. Atlas of Clinical and 
Surgical Orbital Anatomy. 2nd ed. Chapel Hill: Elsevier; 2011.hlm.51-82 

11. Rice University. Skeletal muscle. [online] 2013 Mar 6 [disitasi 2017 Mei 4], 
tersedia dari: https://opentextbc.ca/anatomyandphysiology/chapter/10-2-skeletal-
muscle/ 

12. Gunnard L. Strabismus and eye muscle function. Acta Ophthalmol Scand 
2007;85:711-23 

13. W Walker M, Taylor A. Strabismus. Dalam: Paul RE, Emmet TC, ed. 
Vaughan & Asbury’s General Ophthalmology. 18th ed. USA: The McGraw-
Hill Companies, Inc; 2011.hlm.238-58 

14. Alejandra de AG. The physiologic anatomy of eye muscles and the surgical 
anatomy of strabismus. Dalam: Creig SH, David T, ed. Pediatric Ophthalmology 
and Strabismus. 4th ed. Edinburgh: Elsevier; 2013.hlm.733-41 



	 18 

15. Simon ES. The extraocular muscles. Dalam: Simon ES, ed. Ocular and Visual 
Physiology: Clinical Application. Sydney: Springer; 2016.hlm.231-42 

16. Joseph LD, Sei YO, Vadims P. Evidence for active control of rectus extraocular 
muscle pulleys. Investigative Ophthalmology & Visual Science 2000;41(6): 
1280-90 

17. Arthur CG, John EH. Contraction of skeletal muscle. Dalam: Arthur CG, 
John EH, ed. Textbook of Medical Physiology. 11th ed. Pennsylvania: Elsevier 
Saunders; 2006.hlm.72-84 

18. Louise AB, Neil CM, Miles S. Ocular physiology. Dalam: Louise AB, Neil 
CM, Miles S. Basic Sciences for Ophthalmology. United Kingdom: Oxford 
University Press; 2013.hlm.58-92 

19. Robert HG. Extraocular muscle actions. [online] 2013 Jun 21 [disitasi 2017 
Apr 5], tersedia dari: http://emedicine.medscape.com/article/1189759-overview 

20. Clifton MS. Neural control of eye movements. Dalam: Leonard AL, Siv FE, 
James VH, Samuel MW, Albert A, Paul LK, ed. Adler’s Physiology of the 
Eye. Edinburgh: Elsevier; 2011.hlm.220-42 


