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I. Pendahuluan 

     Mata merupakan indra penglihatan, dimana proses penglihatan ini dibantu oleh 

beberapa komponen yang merupakan suatu sistem optik adaptif dimana lensa 

kristalin dapat berubah ketebalannya untuk membentuk fokus cahaya pada retina. 

Terdapat dua komponen utama dalam sistem optik pada mata yaitu kornea dan 

lensa, dimana keduanya berperan sebagai komponen refraksi dengan kekuatan 

terbesar. Proses penglihatan dimulai dari masuknya cahaya ke kornea sampai 

dengan pembentukan bayangan di retina, dimana energi cahaya akan diproses 

menjadi sinyal elektrokimia yang akan dilanjutkan dan diproses di otak.1-3 

     Para ilmuwan telah ratusan tahun mempelajari proses optik dan pembentukan 

bayangan yang terjadi pada mata. Salah satu konsep yang banyak dipakai adalah 

mata skematik yang dikembangkan oleh Gullstrand. Konsep dari mata skematik ini 

dapat dipakai dalam memperkirakan ukuran bayangan yang terbentuk pada retina, 

penentuan kekuatan lensa intra okular, dasar membuat kacamata dan lensa kontak 

untuk gangguan refraksi, dan juga untuk perhitungan alat optik dan diagnostik 

lainnya yang berhubungan dengan mata.2,4-6 

     Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai komponen optik mata, aksis 

pada mata, mata skematik Gullstrand dan model skematik mata yang 

disederhanakan atau yang dikenal dengan mata skematik tereduksi.  

 

II. Anatomi dan Fungsi Komponen Refraksi Mata 

     Mata merupakan suatu struktur optikal yang kompleks. Cahaya yang masuk ke 

mata setelah melewati udara akan mengalami proses refraksi dimulai dari lapisan 

kornea kemudian akan melewati humor akuos kemudian pupil dan dilanjutkan ke 

lensa kristalin lalu vitreus dan sampai ke retina. Kornea dan lensa kristalin adalah 

komponen refraksi utama dari sistem optik mata dan berfungsi bersama sebagai 

sistem lensa yang akan membentuk bayangan terbalik pada retina. Impuls listrik 

dari retina ini akan ditransmisikan ke korteks visual melalui nervus optikus, traktus 

optikus, dan  radiasi optik.1-3 
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2.1 Kornea 

     Kornea adalah permukaan refraksi paling anterior dari mata dan juga memiliki 

daya paling kuat dalam membiaskan cahaya. Radius anterior dari kornea sekitar 7,8 

mm. Kornea memiliki lapisan air mata yang salah satu fungsinya membuat 

permukaan kornea menjadi lebih halus dan rata dalam membiaskan cahaya. 

Kekuatan dioptrik kornea sekitar 43,00 D. Adanya perubahan pada kurvatura 

kornea akan menyebabkan perubahan yang signifikan pada kekuatan refraksi 

mata.1-3,7 

     Kornea merupakan jaringan yang transparan dengan indeks refraksi 1,376. 

Kornea terdiri dari susunan serat kolagen reguler, avaskular, dan memiliki suatu 

mekanisme pompa endotel. Kornea orang dewasa berukuran 10,5 mm pada bagian 

vertikal dan 11,5 mm pada horizontal dengan ketebalan yang semakin meningkat 

dari sentral ke perifer dengan ketebalan sentral sekitar 530 µm dan ketebalan perifer 

sekitar 650 µm. Kornea lebih melengkung dibanding bola mata dan lebih menonjol 

ke anterior. Lapisan setelah kornea adalah kamera okuli anterior yang diisi oleh 

humor akuos dengan indeks refraksi yang sama dengan vitreus yaitu 1,336. Karena 

perubahan indeks refraksi antara kornea dan humor akuos relatif kecil dibandingkan 

perubahan indeks refraksi antara udara dan lapisan kornea, maka dampak refraktif 

nya dapat diabaikan.1,3,6 

 

2.2 Ukuran Pupil  

     Iris membesar dan mengecil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke 

mata. Pupil berdiameter sekitar 8 mm pada intensitas cahaya yang minimal dan 

dapat mengecil sampai sekitar 1,5 mm pada keadaan yang sangat terang. Diameter 

pupil dan tajam penglihatan memiliki hubungan signifikan. Kualitas bayangan pada 

retina, yang dipengaruhi oleh aberasi optikal, cenderung lebih baik dengan 

mengecilnya diameter pupil karena aberasi optikal akan berkurang dengan 

mengecilnya  diameter pupil. Ketajaman bayangan pada retina dapat dicapai pada 

ukuran pupil sekitar 2-3 mm, dimana pada diameter ini didapat efek minimal dari 

proses aberasi dan difraksi.2,9 
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    Prinsip diameter pupil juga dapat menjelaskan efek pinhole, yang digunakan 

untuk memeriksa tajam penglihatan. Apabila tajam penglihatan meningkat dengan 

dipasangnya  pinhole,  maka  biasanya  terdapat  suatu  kelainan  refraksi.  Diameter 

pinhole yang paling berguna untuk klinis (kelainan refraksi antara -5,00 D dan 

+5,00 D) adalah 1,2 mm. Efek pengaburan akibat difraksi cahaya akan mengganggu 

ketajaman bayangan, bila apertura pinhole dibuat lebih kecil. Untuk kelainan 

refraksi lebih dari 5,00 D, perlu untuk menggunakan lensa koreksi sebagai 

tambahan pinhole. Setelah koreksi refraksi terbaik ditentukan, pinhole juga dapat 

digunakan pada pupil yang didilatasi. Terdapat iregularitas optik seperti kornea dan 

lentikular scattering atau astigmatisma ireguler, apabila tajam penglihatan 

meningkat. Kelainan makula dapat diperkirakan, apabila tajam penglihatan 

menurun.2,9 

 

2.3 Lensa 

     Lensa kristalin berada di belakang iris yang disokong oleh zonula Zinii, melekat 

pada prosesus siliaris dari korpus siliaris. Lensa kristalin fleksibel dan dapat 

mengalami perubahan bentuk dengan mekanisme akomodasi, dengan cara penyesu 

aian kontraksi otot siliaris sehingga bayangan dapat dengan akurat terfokus pada 

retina. Lensa ini berbentuk elipsoid, bikonveks dengan permukaan posterior lebih 

melengkung dibandingkan permukaan anterior. Lensa kristalin memiliki diameter 

sekitar 10 mm dan memiliki ketebalan sekitar 4 mm. Strukturnya yang transparan 

dikarenakan komposisi strukturnya dimana 90%  dibentuk oleh protein yang 

tersusun rapat dan tidak terdapatnya organel seperti nukleus, retikulum 

endoplasma, dan mitokondria pada serat lensa yang sudah matang.1,2,6,14 

     Proses akomodasi untuk melihat dekat dicapai dengan adanya kontraksi dari otot 

siliaris. Kontraksi ini akan merelaksasi zonula Zinn dan membuat lensa menjadi 

lebih globular, sehingga bagian kurvatura anterior lensa lebih mencembung. 

Ketebalan lensa kristalin yang meningkat selama akomodasi merupakan efek dari 

perubahan bentuk nukleus lensa. Kekuatan akomodasi akan semakin berkurang 

dengan usia yang semakin menua. Kekuatan akomodasi sekitar 4,00 D pada usia 8 

tahun. Kekuatan akomodasi berkurang menjadi sekitar 9,00 D pada uisa 28 tahun, 
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dan akan semakin berkurang menjadi sekitar 1,00 D pada usia 64 tahun. Penyebab 

dari hilangnya kekuatan ini dapat dikarenakan meningkatnya kekakuan nukleus 

lensa akibat perubahan protein kristalin dari serat sitoplasma dan faktor lainnya 

dapat disebabkan perubahan kekuatan zonula Zinii, dan juga berkurangnya 

elastisitas kapsul lensa. Lensa mata memiliki ciri khas tertentu yaitu tidak memiliki 

vaskularisasi dan inervasi. Lensa mendapatkan nutrisi hanya dari humor akuos dan 

vitreus, setelah terjadinya regresi dari vaskularisasi hyaloid pada masa 

embriogenesis.1,2 

 

2.4 Korpus Vitreus  

     Vitreus berbentuk gel transparan avaskular yang tersusun atas air, kolagen dan 

hyaluronan, mengisi 80% volume dari mata. Sembilan puluh sembilan persen dari 

vitreus adalah air. Vitreus memiliki viskositas dua kali dari air, disebabkan karena 

adanya asam hyaluronat mukopolisakarida. Vitreus memiliki indeks refraktif yang 

sama dengan humor akuos yaitu 1,336.1-3 

 

 

Gambar 1 Indeks refraksi dan ukuran kurvatura elemen optik pada mata. 
             Dikutip dari: Kaschke3  

 

 

III. Mata Skematik  

     Model mata skematik adalah suatu model optik yang  menyerupai mata 

sebenarnya dan digunakan untuk membantu memperkirakan fenomena 

pembentukan bayangan yang terjadi dalam bola mata. Tantangan utama dalam 

memahami sistem optik dari mata adalah kompleksitas dari elemen optik pada mata 
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itu sendiri. Suatu penyederhanaan akan lebih memudahkan untuk memahami 

kerumitan dari mekanisme kerja sistem optik pada mata yang kompleks. 

Permukaan anterior dari kornea dianggap berbentuk sferis, namun pada keadaan 

sebenarnya permukaan anterior kornea cenderung lebih mendatar pada bagian yang 

mendekati limbus. Bagian sentral dari lensa kristalin juga biasanya tidak terletak 

tepat di sentral dari aksis visual mata. 2-4,8,12,13 

     Titik kardinal merupakan beberapa titik acuan yang penting untuk diketahui 

sebelum membahas tentang model mata skematik. Titik acuan ini merupakan 

konsep yang dibuat oleh Gauss, memungkinkan kalkulasi dari posisi bayangan dan 

ukuran bayangan dengan posisi yang akurat. Enam titik kardinal terdiri dari dua 

titik prinsipal (P dan P’), dua titik nodal (N dan N’), dan dua titik fokus (F dan F’). 

Posisi dari titik-titik ini berperan penting dalam menjelaskan mekanisme sistem 

optik mata. Metode pengukuran dan penentuan letak titik-titik ini tidak dibahas 

dalam referat ini.2-4 ,10-12  

 

Gambar 2 Titik Kardinal (titik fokus, titik prinsipal, dan titik nodal) 
                      Dikutip dari: Atchison10 

 

 

     Banyak model dari sistem optik mata yang telah dibuat dengan perhitungan 

anatomi yang teliti. Suatu model mata skematik yang terkenal dibuat oleh 

Gullstrand, seorang profesor oftalmologi Swedia yang memperoleh hadiah Nobel 

pada tahun 1911, dimana model ini juga berdasar dari banyak peneliti sebelumnya 

disamping eksperimen asli dan instrumen yang dibuatnya sendiri. Model ini 

memiliki beberapa kendala seperti tidak dapat menghitung aberasi cahaya.2,3,11,12 

     Suatu titik pertengahan dapat menggantikan kedua titik tersebut, karena titik 

prinsipal dari kornea dan lensa sangat dekat satu sama lain . Pada kondisi yang 
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sama, titik nodal dari kornea dan lensa juga dapat dikombinasikan menjadi satu titik 

tersendiri yang berlokasi 17 mm di depan retina. Oleh sebab itu, kita dapat 

menjadikan mata sebagai elemen refraktif tunggal, suatu permukaan sferis yang 

memisahkan 2 media dengan indeks refraksi yang berbeda yaitu udara dengan 

indeks refraksi 1,000 dan mata dengan indeks refraksi 1,333. Konsep ini disebut 

dengan mata skematik tereduksi (dapat dilihat pada gambar 4.2). Kekuatan refraksi 

dengan mata skematik ini adalah 60,0 D.2-4,6 

  

 

Gambar 3 Mata Skematik Tereduksi 
   Dikutip dari: AAO2 

 

     Ukuran bayangan retina dari suatu objek (seperti huruf Snellen) dapat dihitung 

dengan mata skematik ini. Perhitungan ini menggunakan titik nodal yang 

disederhanakan, dimana cahaya masuk atau keluar dari mata tanpa terdeviasi. 

Prinsip geometri dari suatu segitiga dapat digunakan untuk perhitungan ukuran 

bayangan pada retina apabila diketahui : tinggi aktual dari huruf Snellen tersebut 

pada chart, jarak dari mata ke huruf tersebut, dan jarak dari titik nodal ke retina. 

Formula dari perhitungan adalah sebagai berikut : 

 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐻𝑢𝑟𝑢𝑓 𝑆𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛
=  

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑁𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑘𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑡 𝑘𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑎
 

 

     Jarak dari chart Snellen ke titik nodal perlu untuk diukur, tetapi akan lebih 

mudah untuk mengukur jarak dari chart ke permukaaan kornea. Perbedaan antara 

pengukuran ini adalah 5.6 mm, dimana perbedaan ini tidak begitu berarti. Satu 
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contoh, bila jarak antara titik nodal dan retina adalah 17.0 mm, jarak antara chart 

Snellen dan mata adalah 6 meter, dan tinggi dari huruf Snellen adalah 60 mm, maka 

tinggi dari bayangan pada retina adalah 0.17 mm.2,4 

     Gullstrand mengemukakan bahwa humor akuos dan vitreus memiliki indeks 

refraksi yang sama yaitu 1,336, yang identik dengan air. Kornea memiliki indeks 

refraksi yang lebih tinggi yaitu 1,376. Lensa mempunyai struktur laminar, sehingga 

membuat densitas dan indeks refraksi lensa meningkat dari luar ke bagian tengah. 

Indeks refraksi nukleus lensa yaitu 1,406 dikelilingi oleh korteks dengan indeks 

refraksi 1,386. Data mata skematik Gullstrand dapat dilihat pada tabel 1.2-4,14 

 

IV. Aksis pada Mata 

     Beberapa aksis dibutuhkan untuk membantu menjelaskan proses optikal yang 

terjadi pada mata. Mata memiliki beberapa aksis, yaitu aksis optikal, aksis visual, 

aksis pupil, dan garis prinsipal dari penglihatan. Aksis optikal didefinisikan sebagai 

garis yang menghubungkan titik tengah dari kurvatura permukaan elemen refraksi. 

Mata pada keadaan sebenarnya tidaklah simetris secara rotasional karena lensa 

tidak berada tepat di tengah. Empat titik tengah dari setiap kurvatura tidak linear 

sehingga perlu untuk dibuat aksis optikal sebagai garis yang dianggap paling 

mendekati garis yang melewati keempat titik yang sebenarnya tidak linear ini. 

Perbedaan letak titik tengah yang kecil membuat aksis optikal dianggap sebagai 

garis taksiran yang paling mendekati keadaan sebenarnya. Aksis pupil adalah suatu 

garis imajiner yang melewati titik tengah pupil, dan tegak lurus terhadap permukaan 

kornea. Aksis visual adalah garis yang menghubungkan target fiksasi titik target 

fiksasi dengan fovea.1-4,14 

 

Gambar 4 Aksis pada mata dan sudut visual. 
               Dikutip dari: AAO2
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     Tabel 1. Mata Skematik Gullstrand2 

 Tanpa Akomodasi Akomodasi Maksimal 

Indeks refraksi   

Kornea 1,376 1,376 

Cairan akuos dan badan vitreus 1,336 1,336 

Lensa 1,386 1,386 

Nukleus  

Posisi 

Permukaan anterior kornea 

Permukaan posterior kornea 

Permukaan anterior lensa 

Permukaan anterior nukleus 

Permukaan posterior nukleus 

Permukaan posterior lensa 

1,406 

 

0 

0,5 

3,6 

4,146 

6,565 

7,2 

1,406 

 

0 

0,5 

3,2 

3,8725 

6,5275 

7,2 

Radius kelengkungan (dalam mm)   

Permukaan anterior kornea 7,7 7,7 

Permukaan posterior kornea 6,8 6,8 

Permukaan anterior lensa 10,0 5,33 

Permukaan anterior nukleus  7,911 2,655 

Permukaan posterior nukleus  - 5,76 -2,655 

Permukaan posterior lensa -6,0 - 5,33 

Kekuatan Refraksi   

Permukaan anterior kornea 48,83 48,83 

Permukaan posterior kornea - 5,88 - 5,88 

Permukaan anterior lensa 5,0 9,375 

Nukleus 5,985 14,96 

Permukaan posterior lensa 8,33 9,375 

Sistem kornea   

Kekuatan refraksi 43,05 43,05 

Posisi dari principal point pertama -0,0496 - 0,0496 

Posisi dari principal point kedua - 0,0506 -0,0506 

Panjang fokus pertama -23,227 - 23,227 

Panjang fokus kedua 31,031 31,031 

Sistem Lensa   

Kekuatan refraksi  19,11 33,06 

Posisi dari principal point pertama 5,678 5,145 

Posisi dari principal point kedua 5,808 5,255 

Panjang fokus 69,908 40,416 

Sistem optikal mata lengkap   

Kekuatan refraksi 58,64 70,57 

Posisi dari principal point pertama, P1 1,348 1,772 

Posisi dari principal point kedua, P2 1,602 2,086 

Posisi dari titik fokus pertama, F1 -15,707 - 12,397 

Posisi dari titik fokus kedua, F2 24,387 21,016 

Panjang fokus pertama -17,055 -14,169 

Panjang fokus kedua 22,785 18,930 

Posisi nodal point pertama, N1 7,078 NA 

Posisi nodal point kedua, N2 7,332 NA 

Posisi fovea sentralis 

Axial refraction 

24,0 

1,0 

24,0 

9,6 
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V. Simpulan 

     Mata merupakan organ indra penglihatan yang memiliki komponen optik yang 

berperan dalam proses penglihatan. Mata skematik merupakan suatu konsep yang 

dikembangkan untuk lebih mudah dalam memahami kompleksitas cara kerja sistem 

optik mata. Gullstrand mengembangkan konsep mata skematik yang mendekati 

model optik mata sebenarnya. Konsep mata skematik tereduksi yang memiliki satu 

titik prinsipal dan titik nodal, sehingga mata dianggap sebagai suatu permukaan 

komponen refraksi tunggal membuat konsep ini lebih sederhana untuk diterapkan..



 

10 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Vera-Díaz FA, Doble N. The human eye and adaptive optics. Dalam: Topics in 

Adaptive Optics. InTech; 2012. 
2. American Academy of Ophthalmology. 2014-2015. Basic and clinical science 

course section 3: clinical optics. San Francisco: American Academy of 

Ophthalmology; 2014. Hal 73-8.  

3. Kaschke M, Donnerhacke KH, Rill MS. Optics of the human eye. Dalam: 

Optical devices in ophthalmology and optometry. Weinhem: Wiley-VCH; 

2014. Hal 15–48.  

4. Katz M, Kruger PB. The human eye as an optical system. Dalam: Tasman W, 

Jaeger EA, editor. Duane's Clinical Ophthalmology [CD-ROM]. Vol l. 

Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins; 2006:chap 33. Hal 1-88. 

5. American Academy of Ophthalmology. 2014-2015 Basic and clinical science 

course (BCSC) section 2 : fundamentals and principles of ophthalmology. San 

Francisco: American Academy of Ophthalmology; 2014. Hal 37-81.  

6. Atchison DA, Smith G. Optics of the human eye. Rep. Oxford: Butterworth-

Heinemann; 2002. Hal 39-47. 

7. Elkington AR, Frank HJ, Greaney M. Clinical optics. Oxford: Blackwell 

Science; 1999. Hal 33-130.  

8. Gross H, Blechinger F, Achtner B. Human eye. Dalam: Gross H, editor. 

Handbook of optical systems, Volume 4, Survey of optical instruments. 

Weinheim: Wiley-VCH; 2008. Hal 1–88.  

9. Miller D, Schor P, Magnante P. Optics of the normal eye. Dalam: Yanoff, 

Duker, editor. Yanoff & duker: ophthalmology. Edisi ke-3. St. Louis, Missouri: 

Elsevier; 2009. Hal 52-3.  

10. Atchison DA, Thibos LN. Optical models of the human eye: Optical models of 

the human eye Atchison and Thibos. Clin Exp Optom. 2016 Mar;99(2):99–106. 

11. Smith G. Invited Review Schematic eyes: history, description and applications. 

Clin Exp Optom. 1995;78(5):176–189 

12. Artal P. The eye as an optical instrument. Dalam: Al-Amri MD, El-Gomati M, 

Zubairy MS, editors. Optics in Our Time [Internet]. Cham: Springer 

International Publishing; 2016 [cited 2017 Oct 17]. Hal. 285–97. Diunduh dari: 

http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-31903-2_12 

13. Navarro R. The Optical Design of the Human Eye: a Critical Review. J Optom. 

2009;2(1):3–18.  

14. Gross H, Blechinger F, Achtner B, Gross H. Survey of optical instruments. 

Weinheim: Wiley-VCH; 2008. Hal 1064.



 

 

 


