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Abstract 
Introduction : Astigmatism is refractive error which the parallel rays of light entering the 

eye through the refractive medium do not focus on a single point on the retina. Reguler 
astigmatism divided into with-the-rule (WTR), against-the-rule (ATR), and oblique. 

Purpose : To describe type and power of astigmatism distribution in astigmatism patient 
at National Eye Center Cicendo Eye Hospital and the correlation between age with 

astigmatism type and power. 

Method :  Cross sectional study, patient at Cicendo National Eye Center above seventeen 
years old with astigmatism without history of surgery, trauma, corneal abnormality, 

palpebral abnormality, nor pterygium in February–April 2017 

Result :  There were 400 eyes from 261 patients included in this study with mean age 

40,87±18,73 years and range 18-81 years old.  With-the-rule astigmatism was found in 

68,5% participants. The largest proportion astigmatism power was 1-3 D (58,25%). With-
the-rule astigmatism was dominant in 18-59 years old (54,17%-97,73%) then shift towards 

against-the-rule after 60 years old (67,61%). Correlation between age and astigmatism 

type (R=-0,401; p=0,000) was moderate, so was age and astigmatism power (R=-0,552; 
p=0,000). 

Conclusion : With-the-rule astigmatism was dominant at 18-59 years old participants then 

shifting towards against-the-rule astigmatism after 60 years old. The largest proportion 
astigmatism power was 1-3 D.  With-the-rule shift towards against-the-rule as increasing 

in age. Correlation between age and astigmatism type was moderate, so was age and 
astigmatism power. 
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PENDAHULUAN 

     Astigmatisma berasal dari bahasa 

Yunani “a” yang berarti absen dan 
“stigma” yang berarti titik. 

Astigmatisma merupakan kelainan 
refraksi dimana sinar sejajar yang 

masuk ke mata.     Astigmatisma dapat 
disebabkan oleh faktor kornea, non 

kornea, atau keduanya. Astigmatisma 
dapat disebabkan karena perbedaan 

kurvatura pada 2 meridian yang saling 
tegak lurus pada kornea anterior, hal 

ini disebut sebagai astigmatisma 
kornea. Astigmatisma juga dapat 

disebabkan oleh kelainan lensa yang 

disebut sebagai astigmatisma internal 
atau residu.  Kombinasi astigmatisma 

kornea dan internal disebut sebagai 
astigmatisma total. Astigmatisma 

dibagi menjadi astigmatisma regular 
jika dua garis meridian saling tegak 

lurus dan iregular jika dua garis 
meridian tidak saling tegak lurus. 

Astigmatisma reguler dibagi menjadi 
astigmatisma with-the-rule (WTR), 

against-the-rule (ATR), dan 
oblique.1,2,3,4 
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     Penelitian Kobashi, dkk 

melaporkan bahwa aksis 
astigmatisma berperan dalam fungsi 

pengelihatan. Tajam penglihatan 
astigmatisma oblique lebih rendah 

dibandingkan dengan astigmatisma            
with-the-rule dan against-the-rule, 

namun Ramon dkk yang melaporkan 
bahwa tidak ada perbedaan tajam 

penglihatan pada aksis 
astigmatisma.5,6,7 

     Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk memaparkan distribusi jenis 

dan kekuatan astigmatisma pasien di 
Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo Bandung dan 
hubungan antara kelompok usia 

dengan jenis astigmatisma dan 
kekuatan astigmatisma. 

 

SUBJEK DAN METODE 

     Penelitian ini merupakan suatu 
studi cross sectional pasien 

astigmatisma Rumah Sakit Mata 
Cicendo Bandung pada bulan 

Februari-April 2017. Data yang 
diambil meliputi karakteristik 

demografi yaitu jenis kelamin, usia, 
dan keratometri. Pemeriksaan 

keratometer menggunakan auto 
keratometer. Sampling menggunakan 

metode purposive non probabilitas 
sampling. 

Besarnya sampel menggunakan 
rumus sebagai berikut:  
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Z
= deviat baku beta (1,64) 

r = korelasi minimal yang dianggap 

bermakna (0,5) 

     Berdasarkan perhitungan rumus 

tersebut maka jumlah sampel yang 
dibutuhkan paling sedikit sebanyak 

46  sampel. Menurut Gay dan Diehl ,   
jumlah sampel haruslah sebesar-

besarnya. Pendapat ini 
mengasumsikan bahwa semakin 

banyak sampel yang diambil maka 
akan semakin representatif dan 

hasilnya dapat di generalisasi. 
Penelitian untuk mengetahui korelasi 

membutuhkan minimal 30 sampel per 
kategori.  

     Kriteria inklusi meliputi pasien 
usia lebih dari 18 tahun dan 

didiagnosis astigmatisma reguler. 
Kriteria eksklusi meliputi kelainan 

kornea,  kelainan palpebra, riwayat 
operasi mata, riwayat trauma mata, 

dan pterigium. Jenis astigmatisma 
kornea dibagi menjadi astigmatisma 

with-the-rule (WTR) (0o-30o dan 
150o-180o), against-the-rule (ATR) 

(60o-120o), atau oblique (30o-60o dan  
120o-150o). Kekuatan kornea dibagi 

menjadi <1 Dioptri, 1-3 Dioptri, dan 
> 3 Dioptri.1,5,8,9 

     Data dari seluruh variabel yang 
diamati akan dianalisis menggunakan 

program Microsoft Office Excel 2013 
dan SPSS 24.0 kemudian ditampilkan 

dalam bentuk tabel. Analisis statistik 
menggunakan uji korelasi 

Spearman’s dengan  nilai kemaknaan 
p<0,05. Korelasi berdasarkan  kriteria 

Guilford, yaitu 0≤R<0,20 korelasi 
sangat kecil dan dapat diabaikan;  

0,20≤R<0,40 korelasi kecil;             
0,40≤ R<0,70 korelasi moderat atau 

cukup kuat; 0,70≤R<0,90 korelasi 
kuat; dan 0,90≤R<1,00 korelasi 

sangat kuat.  
 

HASIL 

     Hasil dari pengambilan data pada 

pasien astigmatisma di Pusat Mata 
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Nasional Rumah Sakit Cicendo pada 

bulan Februari–April 2017 berjumlah 
261 orang dengan 400 mata yang 

diikutsertakan pada penelitian ini. 
     Tabel 1 memperlihatkan 

demografi pasien. Rentang usia 
pasien pada penelitian ini adalah        

18–81 tahun dengan rerata usia           
40 tahun. Pada penelitian ini terdapat 

113 orang (43,3%) laki-laki dan         
148 orang (56,7%) perempuan. 

Rerata dari astigmatisma kornea 
sebanyak 1,28±0,92 Dioptri dengan 

rentang 0,25-5,50 Dioptri. 
  

Tabel 1. Data demografi 

Usia (Tahun)  
  Rerata 40,87±18,73 

  Median 37 

  Rentang 18-81 

Jumlah sampel 
(orang) 261 

Jumlah mata 400 

Jenis Kelamin  

  Laki-laki 113 (43,3%) 

  Perempuan 148 (56,7%) 

Astigmatisma Kornea (Dioptri) 
  Rerata  1,28 ± 0,92 

  Rentang 0,25-5,50 

 

   Tabel 2 dan 3 menunjukkan 

distribusi astigmatisma kornea 
berdasarkan umur. Pembagian usia 

pada penelitian ini berdasarkan 
dekade dengan distribusi mata yang 

paling banyak mengalami 
astigmatisma pada usia 20-29 tahun 

sebanyak 131 pasien. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa 

pada usia 18-59 tahun                 
(54,17%-97,73%) lebih banyak 

mengalami WTR kemudian setelah 
usia 60 tahun (67,61%) lebih banyak 

didapatkan ATR. Sebanyak 68,5% 
pasien memiliki astigmatisma WTR. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada 
usia 18-49 tahun dan usia 50-59 tahun 

lebih banyak memiliki astigmatisma 
sebesar 1-3 dioptri sedangkan pada 

usia 40-49 tahun dan lebih dari            
60 tahun didominasi kurang dari           

1 dioptri. Sebanyak 58,25% dari total 
partisipan memiliki astigmatisma 

sebesar 1–3 dioptri.      
     Tabel 4  merupakan hasil analisis 

statistika uji korelasi Spearman’s 
antara variable kategori usia dengan 

jenis astigmatisma  dan kategori usia 
dengan kekuatan astigmatisma 

diperoleh hasil yang sangat signifikan 
(p=0,000) dengan korelasi yang 

cukup kuat (moderat) ( R = -0,401 dan 
R =-0,552). 

  
 

Tabel 2. Distribusi jenis astigmatisma kornea berdasarkan usia 

Rentang 

usia 
(tahun) 

n 

(mata) 

 

WTR            ATR             Oblique 

  Mata % Mata % Mata % 

18-19 44  43 97,73 1 2,27 0 0 

20-29 131  118 90,08 5 3,82 8 6,11 

30-39 61  48 78,69 7 11,48 6 9,84 

40-49 45  25 55,56 15 33,33 5 11,11 

50-59 48  26 54,17 18 37,50 4 8,33 

≥60 71  14 19,72 48 67,61 9 12,68 

Total 400  274 68,5 94 23,5 32 8 
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Tabel 3.  Distribusi kekuatan astigmatisma kornea berdasarkan usia 

Rentang 

usia 

(tahun) 

N 

(mata) <1 D 1-3 D >3D 

 Mata % Mata % Mata % 

18-19 44 3 6,82 26 59,09 15 34,09 

20-29 131 18 13,74 99 75,57 14 10,69 

30-39 61 22 36,07 34 55,74 5 8,20 

40-49 45 28 62,22 17 37,78 0 0 

50-59 48 20 41,67 26 54,17 2 4,17 

≥60 71 38 53,52 31 43,66 2 3 

Total 400 129 32,25 233 58,25 38 9,5 

D = Dioptri 

Tabel 4. Tabel Analisis Korelasi Kategori Usia dengan Jenis Astigmatisma dan 
kekuatan astigmatisma 

Variabel R PValue 

    

Korelasi Kategori Usia dengan Jenis 

Astigmatisma 
 

-0,401 0,000** 

Korelasi Kategori Usia dengan Kekuatan 
Astigmatisma 

-0,552 0,000** 

   

Keterangan: Korelasi Spearman’s ; nilai kemaknaan p < 0,05; ** menunjukkan 

signifikan atau bermakna secara  statistika. R :koefisien korelasi. 
 

DISKUSI 

     Sebanyak 43% gangguan 

penglihatan dan 3% kebutaan di dunia 
berdasarkan data WHO (World 

Health Organization) 2010 
disebabkan oleh kelainan refraksi 

yang tidak terkoreksi. Kelainan 
refraksi seperti astigmatisma banyak 

ditemukan pada masyarakat. Read 
dkk menyatakan 13% kelainan 

refraksi adalah astigmatisma. 
Penelitian mengenai astigmatisma 

telah banyak dilakukan. Prevalensi 
astigmatisma usia lebih dari 40 tahun 

di Singapura sebanyak 37,6% pada 
etnis Cina dan 37,8% pada etnis India. 

Prevalensi astigmatisma pada 
penduduk di Jepang dengan usia lebih 

dari 40 tahun sebanyak 54%. 
Prevalensi astigmatisma tinggi di 

Tehran 11,1% dan 13% dari populasi 
tersebut berusia 49-97 tahun. 

Penelitian di Tehran melaporkan 
kekuatan astigmatisma paling banyak 

adalah  kurang dari 1 dioptri. 
Astigmatisma  0,25 dioptri atau lebih 

didapatkan pada 63% populasi usia 
20-30 tahun. Astigmatisma pada usia 

18-40 tahun relatif stabil.4,5,9,10,15 
     Data demografi pada penelitian ini 

didapatkan pada rentang usia                
18–81 tahun dengan rerata usia 

penderita astigmatisma berusia 

40,87±18,73 tahun. Pada penelitian 

ini didapatkan jumlah penderita 
astigmatisma terbanyak pada usia       
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20-29 tahun. Hal ini dapat disebabkan 

karena 20-29 tahun merupakan usia 
produktif sehingga pasien lebih 

menyadari jika penglihatannya 
kurang baik. Kelompok usia lebih 

dari 60 tahun merupakan kelompok 
terbanyak kedua, hal ini disebabkan 

karena pada usia tersebut banyak  
dilakukan skrining untuk operasi 

katarak. Penelitian ini menunjukkan 
pada usia 18-49 tahun dan usia 50-59 

tahun lebih banyak memiliki 
astigmatisma kornea sebesar                 

1-3 dioptri sedangkan persentase  
terbanyak pada usia usia 40-49 tahun 

dan ≥ 60 tahun adalah kurang dari        

1 dioptri.  Hal ini serupa dengan 
penelitian dari Hashemi yang 

menyebutkan bahwa pada usia tua 
didapatkan ATR dengan 

astigmatisma ringan yang dapat 
disebabkan penurunan tekanan dari 

papebra. Namun data dari penelitian 
ini pada usia 50-59 tahun memberikan 

hasil yang sedikit berbeda, yaitu pada 
rentang usia tersebut didapatkan hasil 

lebih banyak astigmatisma dengan 
kekuatan 1-3 Dioptri. Penyebab 

terjadinya hal tersebut belum 
diketahui secara pasti.5 

     Astigmatisma WTR merupakan 
jenis astigmatisma yang paling sering 

ditemukan. Kelengkungan kornea 
vertikal lebih besar daripada 

horizontal  pada keadaan 
astigmatisma WTR, sedangkan pada 

astigmatisma ATR kelengkungan 
kornea horizontal lebih besar 

dibandingkan vertikal. Astigmatisma 
WTR berkurang seiring dengan 

bertambahnya usia kemudian 
cenderung menjadi astigmatisma 

ATR.4,9,10 
     Astigmatisma usia 18-40 tahun  

didominasi astigmatisma WTR 
ringan. Sawada dkk menyatakan 

bahwa astigmatisma ATR dominan 

pada usia lebih dari 60 tahun. Read 
dkk menyatakan bahwa usia dewasa 

kurang dari 40 tahun didominasi oleh 
astigmatisma WTR dan usia lebih dari 

40 tahun didominasi oleh 
astigmatisma ATR. Goss menyatakan 

bahwa tekanan palpebra berperan 
dalam astigmatisma WTR yang 

menyebabkan pendataran meridian 
horizontal kornea dan meridian 

vertikal kornea lebih curam. Tekanan 
palpebra berkurang sesuai dengan 

bertambahnya usia sehingga 
menyebabkan astigmatisma ATR 

lebih dominan pada usia lanjut. Selain 
itu, menurut Hashemi mungkin hal ini 

juga disebabkan karena saat melihat 
dekat terjadi kontraksi dari otot 

siliaris pada saat akomodasi yang 
kemudian menyebabkan sentral 

kornea menjadi lebih curam sehingga 
kekuatannya meningkat, namun 

hipotesis ini masih membutuhkan 
penelitian lebih lanjut. Belum 

diketahui besarnya perubahan 
astigmatisma berdasarkan 

usia.4,5,12,13,14 

     Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada usia           
18-59 tahun lebih banyak mengalami 

WTR kemudian setelah usia 60 tahun 
lebih banyak didapatkan ATR.  

Jumlah jenis astigmatisma WTR 
semakin berkurang sesuai dengan 

bertambahnya usia dan kemudian 
cenderung lebih didominasi ATR 

pada usia ≥ 60 tahun.  

     Penelitian Hashemi dkk di Tehran, 
Douglas dkk di Skotlandia, Ho dkk di 

Taipei, Guan dkk di Shanghai dan 
Asano dkk di Jepang melaporkan 

adanya korelasi antara usia dengan 
tipe astigmatisma. Astigmatisma 

ATR dan oblique lebih dominan pada 
populasi usia lanjut di Islandia. Tipe 
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astigmatisma ATR  lebih banyak 

didapatkan pada usia yang lebih tua. 
Hasil penelitian Blue Mountain study 

melaporkan tidak ada korelasi antara 
usia dengan tipe astigmatisma namun 

usia berhubungan dengan rata-rata 
kekuatan silinder. Pada penelitian ini 

korelasi dari kelompok usia dengan 
jenis astigmatisma dan kelompok usia 

dengan kekuatan astigmatisma 
menunjukkan korelasi yang moderat. 

Hal ini dapat dilihat dari koefisien 
korelasi (R) kelompok usia dengan  

jenis astigmatisma adalah -0.401 dan 
koefisien korelasi antara kelompok 

usia dengan kekuatan astigmatisma 
adalah -0,552.1,11,12,13,16,17       

  Kelengkungan kornea terdiri dari 
kelengkungan permukaan kornea 

anterior dan posterior. Koch dkk 
menyatakan bahwa permukaan 

posterior tidak berperan besar 
terhadap astigmatisma, sedangkan 

penelitian Ho dkk yang menyatakan 
bahwa diabaikannya permukaan 

posterior kornea dapat menyebabkan 
penyimpangan estimasi astigmatisma 

kornea. Pada penelitian ini tidak 
dilakukan pengukuran permukaan 

kornea posterior.11,18 

     Keterbatasan dari penelitian ini 

adalah hanya menilai kelengkuangan 
kornea anterior dan tidak menilai 

kelengkungan permukaan kornea 
posterior. Saran peneliti adalah perlu 

dilakukan adanya penelitian yang 
membandingkan peran permukaan 

kornea posterior terhadap 
astigmatisma. 

 
SIMPULAN 

    Pola astigmatisma pasien PMN RS 
Mata Cicendo pada usia 18-59 tahun 

lebih banyak mengalami WTR 
kemudian setelah usia 60 tahun lebih 

banyak didapatkan ATR. Kekuatan 

astigmatisma terbanyak pada 

penelitian ini adalah 1-3 dioptri. Jenis 
astigmatisma WTR mengalami 

perubahan menjadi ATR sesuai 
dengan bertambahnya usia. Terdapat 

hubungan yang cukup kuat (moderat) 
antara usia dengan jenis dan usia 

dengan kekuatan astigmatisma. 
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