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I. Pendahuluan 

     Fungsi penglihatan adalah kemampuan menginterpretasikan informasi visual 

yang diterima oleh mata dari lingkungan sekitarnya. Fungsi penglihatan manusia 

terdiri dari  tajam penglihatan, sensitivitas kontras, lapang pandang, penglihatan 

warna, stereoskopik, dan kemampuan mengatasi silau atau glare. Parameter 

penilaian kualitas penglihatan yang selama ini rutin dilakukan kebanyakan hanya 

diukur berdasarkan tajam penglihatan. Tajam penglihatan merupakan pengukuran 

kemampuan  mata untuk melihat ukuran objek minimal ketika kontras yang 

diberikan tinggi dan konstan. Pemeriksaan tajam penglihatan selama ini 

menggunakan kartu berisi optotip dengan tingkat kontras yang tinggi yaitu 100% 

sedangkan pada kehidupan sehari-hari kita jarang menemukan objek dengan 

tingkat kontras yang seideal ini. Hal ini menyebabkan orang yang masih memiliki 

tajam penglihatan baik masih dapat memiliki keluhan penglihatan yang 

membutuhkan terapi.1-6 

     Penelitian dr. F. Campbell dkk. tahun 1965 dan beberapa studi lainnya 

menunjukan bahwa sensitivitas kontras memberikan informasi yang berguna 

tentang bagaimana fungsi penglihatan sehari-hari yang tidak digambarkan baik 

dari hasil pemeriksaan tajam penglihatan maupun lapang pandang. Sensitivitas 

kontras berpengaruh dalam berbagai aspek penglihatan terutama untuk deteksi 

gerakan, lapang pandang, adaptasi gelap, dan tajam penglihatan. Pemeriksaan 

sensitivitas kontras dapat mengukur sensitivitas penglihatan pada berbagai 

tingkatan kontras sehingga dapat memberikan gambaran kualitas penglihatan 

secara lebih ideal dan dapat menilai adanya penurunan kualitas penglihatan lebih 

dini. Penglihatan kontras terutama kontras rendah merupakan prediktor yang baik 

untuk menilai kegiatan sehari-hari  seperti membaca, pengenalan wajah dan 

mengendarai kendaraan bermotor.1,5,7,8  

     Hasil pemeriksaan sensitivitas kontras dapat memberikan informasi tambahan 

selain tajam penglihatan dan lapang pandang sehingga penilaiaan kualitas fungsi 

penglihatan lebih menyeluruh. Pemeriksaan sensitivitas kontras awalnya 

membutuhkan waktu yang lebih lama dan tidak praktis meskipun mampu 

mengukur penurunan fungsi penglihatan lebih sensitif dibandingkan pemeriksaan 
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tajam penglihatan yang relatif murah, cepat, dan menggambarkan fungsi 

penglihatan hanya dalam satu notasi. Berbagai cara pemeriksaan sensitivitas 

kontras kemudian dikembangkan untuk mempermudah aplikasinya dalam praktik 

sehari-hari. Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas pentingnya peran 

sensitivitas kontras dalam fungsi penglihatan dan aplikasinya pada praktik klinis 

sehari-hari.3,7,9  

 

II. Sensitivitas Kontras 

     Kontras merupakan derajat terang gelapnya suatu objek dibandingkan dengan 

latarnya. Gambar 2.1 memperlihatkan dasi hitam pada kemeja putih memiliki 

kontras yang tinggi sehingga lebih mudah dibedakan daripada dasi abu-abu pada 

kemeja abu-abu yang memiliki kontras lebih rendah. Ambang batas kontras 

adalah jumlah kontras minimal yang dibutuhkan untuk membedakan objek 

dengan latarnya. Sensitivitas kontras merupakan kebalikan dari ambang batas 

kontras yaitu kemampuan mata untuk mendeteksi perubahan cahaya yang 

minimal dalam mendeteksi suatu objek dengan berbagai frekuensi spasial dan atau 

berbagai tingkat kontras.1,2,10,11 

 

 

Gambar 2.1 Perbedaan kontras 
                   Dikutip dari : Richman6 

 

     Tingkat kontras dapat dihitung menggunakan beberapa rumus yaitu rumus 

Weber dan rumus Michaelson. Rumus Weber digunakan ketika kecerahan 

latarnya seragam dan konstan sedangkan rumus Michaelson digunakan ketika 

kecerahan latarnya beragam dan berubah-ubah. Semakin tinggi jumlah kontras 

yang dibutuhkan seseorang untuk melihat suatu objek maka semakin buruk 

sensitivitas kontras orang tersebut, sebagai contoh bila kontras terendah yang 

dapat dikenali sebesar 5% maka sensitivitas kontrasnya adalah 100/5=20.1-4,11,12 
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Rumus weber : Kontras =  

Rumus Michaelson : Kontras =   

Sensitivitas kontras =  

 

     Ukuran suatu objek akan mempengaruhi berapa banyak kontras yang 

dibutuhkan untuk membedakan objek tersebut terhadap latarnya. Suatu objek 

dengan ukuran tertentu akan digambarkan dalam bentuk kisi-kisi sinusoid, yaitu 

garis-garis dengan jarak tertentu dalam suatu sudut penglihatan. Jumlah garis 

gelap dan terang dalam suatu sudut penglihatan disebut frekuensi spasial. 

Frekuensi spasial dinyatakan dengan satuan cycles per degree (cpd). Satu cycle 

terdiri dari satu garis hitam dan satu garis putih seperti yang digambarkan pada 

gambar 2.2.1-4,8 

 

 

Gambar 2.2 Kisi-kisi sinusoid 
                     Dikutip dari : Skalicky 11 

 

     Frekuensi spasial yang tinggi digambarkan dalam bentuk garis-garis hitam 

putih yang padat sedangkan frekuensi spasial yang rendah dalam bentuk garis-

garis hitam putih yang jarang. Frekuensi spasial berhubungan dengan tajam 

penglihatan, sebagai contoh kartu Snellen 20/20 setara dengan 30 cpd, 20/200 

setara dengan 3 cpd. Konversi notasi kartu Snellen menjadi satuan cpd dapat 

dilakukan dengan membagi 600 dengan denominator. Fungsi sensitivitas kontras 
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dipresentasikan dalam bentuk kurva yang menggambarkan hubungan sensitivitas 

kontras terhadap frekuensi spasial seperti pada gambar 2.3.1-4,13  

 

 

Gambar 2.3 Kurva fungsi sensitivitas kontras 
      Dikutip dari : Benjamin 1 

 

2.1. Faktor yang mempengaruhi sensitivitas kontras 

     Sensitivitas kontras dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor fisiologis 

dan faktor patologis. Faktor fisiologi sendiri terdiri dari kondisi skotopik dan 

fotopik, eksentrisitas retina, glare, diameter pupil, dan usia. Retina memiliki dua 

sistem fotoreseptor, yaitu sistem sel batang yang memediasi kondisi penglihatan 

skotopik atau penglihatan pada situasi pencahayaan rendah dan sistem sel kerucut 

yang memediasi kondisi penglihatan fotopik atau penglihatan pada situasi 

pencahayaan tinggi. Sensitivitas kontras pada penglihatan skotopik jauh lebih 

rendah  bila dibandingkan pada penglihatan fotopik. Puncak optimal sensitivitas 

kontras pada keadaan fotopik berada pada frekuensi spasial 5 cpd, sedangkan pada 

keadaan skotopik, sensitivitas kontras yang optimal berada pada frekuensi spasial 

1 cpd seperti pada gambar 2.4.2,3,7,11,14  

     Eksentrisitas retina adalah perbedaan pola persebaran sel kerucut dan sel 

batang pada retina di mana sebagian besar sel kerucut terpusat di tengah fovea dan 

distribusinya akan berkurang drastis ke arah luar yang notabene digantikan oleh 

sel batang. Sensitivitas kontras akan maksimal pada penglihatan foveal dan akan 

berkurang di daerah sekitar fovea seperti yang digambarkan pada gambar 2.5. 



5 

 

Penurunan sensitivitas yang terkait eksentrisitas retina ini akan lebih besar bila 

objek stimulus memiliki frekuensi spasial yang tinggi.10,11  

 

 

Gambar 2.4 Fungsi kontras dan jendela penglihatan pada manusia 
Dikutip : Skalicky 11 

 

     Glare adalah efek silau pada mata yang timbul akibat intensitas cahaya yang 

terlalu kuat dari sumber cahaya itu sendiri maupun akibat peningkatan penyebaran 

cahaya intraokular. Kekeruhan pada media okular disebut sebagai penyebab 

tersering timbulnya efek glare. Kekeruhan media akan mencegah cahaya sampai 

ke retina untuk membentuk bayangan objek yang jelas. Semakin tinggi glare 

maka akan semakin rendah kualitas kontras suatu objek di retina.3,10,14 

 

 

Gambar 2.5 Fungsi sensitivitas kontras pada beberapa titik fiksasi 
Dikutip dari : Skalicky 11 

 

     Diameter pupil juga akan mempengaruhi sensitivitas kontras. Diameter pupil 

yang kecil akan mengurangi sensitivitas kontras akibat timbulnya efek difraksi 
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cahaya. Diameter pupil yang besar juga akan menyebabkan timbulnya aberasi 

sferis dan aberasi kromatis yang akan mengurangi sensitivitas kontras 

seseorang.2,3,10 

     Perkembangan sensitivitas kontras sangat cepat dalam 6 bulan pertama 

kehidupan di mana dalam 3 bulan pertama sudah terjadi maturasi sensitivitas 

kontras untuk frekuensi spasial rendah sedangkan sensitivitas kontras untuk 

frekuensi spasial tinggi akan terus meningkat secara dramatis mengikuti 

pertumbuhan. Beberapa penelitian menyebutkan periode kritis perkembangan 

sensitivitas kontras belum diketahui secara pasti tidak seperti tajam penglihatan 

yang memiliki periode kritis perkembangan di usia 8 tahun pertama kehidupan. 

Kemampuan sensitivitas kontras sendiri akan menurun pada usia lanjut yaitu 

diatas 60 tahun.3,10  

     Faktor patologis juga memegang pengaruh yang besar terhadap pengukuran 

sensitivitas kontras seseorang. Katarak, glaukoma, neuritis optik, dan kelainan 

retina seperti degenerasi makula merupakan beberapa contoh kelainan patologis 

yang dapat mempengaruhi sensitivitas kontras seseorang, Kehilangan sensitivitas 

kontras pada pasien akibat penyakit atau kelainan mata dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa tipe yang berbeda. Tipe pertama menggambarkan kehilangan 

sensitivitas kontras pada frekuensi spasial tinggi di mana sensitivitas kontras pada 

frekuensi spasial rendahnya normal. Tipe kedua menggambarkan kehilangan 

sensitivitas kontras di semua frekuensi spasial. Tipe ketiga menggambarkan 

kehilangan sensitivitas kontras hanya pada frekuensi spasial yang rendah. Ketiga 

tipe ini digambarkan pada gambar 2.6.1-3 

     Beberapa penyakit yang termasuk tipe pertama adalah katarak dan degenerasi 

makula terkait usia. Katarak dan makulopati terkait usia pada tahap awal 

memberikan gambaran hilangnya sensitivitas kontras tipe pertama kemudian pada 

tahap lanjut frekuensi spasial rendahnya juga akan terganggu sehingga 

memberikan gambaran hilangnya sensitivitas kontras tipe kedua. Kehilangan 

sensitivitas kontras tipe 3 ditemukan pada pasien neuritis optik, glaukoma primer 

sudut terbuka, papil edema, dan multipel sklerosis. Kualitas tajam penglihatan 

tidak menggambarkan tipe kehilangan sensitivitas kontras seseorang. Pasien 
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dengan tajam penglihatan yang lebih baik dimungkinkan memiliki kualitas 

penglihatan yang lebih buruk akibat tipe kehilangan sensitivitas kontras yang 

lebih parah.1,3 

 

 

 
Gambar 2.6 Tipe kehilangan sensitivitas kontras 

                 Dikutip dari : Benjamin 1 

 

2.2 Pemeriksaan Sensitivitas Kontras 

     Pemeriksaan sensitivitas kontras dapat dilakukan menggunakan dua metode 

yaitu menggunakan kartu kisi-kisi atau kartu optotip. Metode kisi-kisi terdiri dari 

Vector Vision CSV-1000, Vistech Vision Contrast Test System (VCTS), 

Functional Acuity Contrast Test (FACT), dan kartu Cambridge. Metode kartu 

dengan optotip yang tersedia untuk dewasa yaitu kartu Pelli-Robson, Kartu Mars, 

kartu Bailey-Lovie kontras rendah, kartu pemeriksaan kontras dengan angka Lea 

dan kartu Regan kontras rendah sedangkan untuk pediatrik yaitu kartu 

pemeriksaan kontras dengan simbol Lea dan kartu Hiding Heidi seperti terlihat 

pada gambar 2.7.2,10,11 

     Pemeriksaan sensitivitas kontras yang baik membutuhkan beberapa syarat 

yang harus dipenuhi yaitu pasien diperiksa dengan koreksi tajam penglihatan 

maksimal, penerangan ruangan yang cukup dan konstan serta ukuran pupil yang 
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normal. Tingkat penerangan menurut rekomendasi International Council of 

Opthalmology adalah sekitar 85 lilin/m2 dan jarak optimal untuk pemeriksaan 

sensitivitas kontras adalah 7-9 kaki atau 2.5 m.2,10 

  

Gambar 2.7 Kartu Pemeriksaan Kontras Simbol Lea dan Kartu Hiding Heidi 
                                 Dikutip dari : Good-Lite 15 

 

     Beberapa kartu seperti CSV-1000 dan FACT lebih sering digunakan dalam 

penelitian ilmiah sedangkan kartu Pelli-Robson, kartu pemeriksaan kontras Lea, 

dan kartu Hiding Heidi lebih sering digunakan dalam praktik klinis sehari-hari. 

Kartu CSV-1000E dapat memberi gambaran fungsi sensitivitas kontras secara 

lebih menyeluruh. Kartu ini terdiri dari kisi-kisi sinusoidal pada frekuensi spasial 

3, 6, 12, dan 18 cpd seperti terlihat pada gambar 2.8. Pemeriksaan menggunakan 

kartu ini dilakukan dari jarak 2.5 meter. Kartu FACT terdiri dari 5 frekuensi kisi-

kisi sinusoid yang berbeda yang masing-masing terdiri dari 9 tingkat kontras. 

Kartu ini juga mampu menggambarkan fungsi sensitivitas kontras secara lebih 

menyeluruh.7,10,14 

 

 

Gambar 2.8 Kartu CSV-1000E 
                                  Dikutip dari : Tasman 14 
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     Kartu Pelli-Robson seperti pada gambar 2.9 terdiri dari 16 triplet huruf dengan 

ukuran yang sama yaitu 5 cpd atau setara notasi Snellen 20/120. Huruf pada setiap 

triplet memiliki kontras yang sama. Kontras akan berkurang antar triplet sebesar 

0.15 log unit. Kartu ini akan menilai tingkatan ambang batas kontras pada 

frekuensi spasial yang konstan dengan jarak pengukuran yang direkomendasikan 

adalah 1 meter.7,10 

 

 

Gambar 2.9 Kartu Pelli-Robson 
    Dikutip dari : Tasman 14 

 

     Kartu pemeriksaan kontras Lea terdiri dari 5 halaman yang masing-masing 

berisi 1 baris simbol (4 bentuk). atau angka sebanyak 5 buah dengan level kontras 

25%, 10%, 5%, 2,5% dan 1,25%. Pemeriksaan dilakukan awalnya pada jarak 3 

meter, dicatat jumlah simbol atau angka yang benar dibaca oleh pasien kemudian 

dilakukan juga pemeriksaan pada jarak 1,6 meter. Kartu Hiding Heidi dirancang 

untuk pemeriksaan sensitivitas kontras pada anak-anak dan orang dewasa yang 

tidak dapat memberikan respon verbal. Kartu diperlihatkan dari belakang kartu 

putih dengan cara menggerakkan perlahan-lahan ke arah berlawanan dengan 

kecepatan yang sama ke arah horozontal atau vertikal. Kartu ini terdiri dari 

gambar wajah dengan kontras 100%, 25%, 10%, 5%, 2,5% dan 1,25%.7,14,15 

  

2.3 Tatalaksana pasien gangguan kontras 

     Pasien dengan gangguan kontras membutuhkan tatalaksana tepat agar dapat 

meningkatkan kualitas hidupnya sehari-hari. Tatalaksana yang sesuai untuk 
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penyakit dasarnya seperti misalnya operasi untuk pasien katarak dapat membantu 

meningkatkan sensitivitas kontras pasien. Rehabilitasi penglihatan dapat menjadi 

pilihan alternatif tatalaksana pasien dengan gangguan kontras. Rehabilitasi 

penglihatan merupakan usaha rehabilitasi medis pada pasien dengan gangguan 

penglihatan  yang bertujuan mengembalikan kualitas hidup dan kemandirian 

dalam hidup sehari-hari baik aktivitas fisik, sosial, maupun dari segi 

emosionalnya.  Rehabilitasi penglihatan juga bertujuan meningkatkan keamanan 

pasien dengan cara membantu pasien beradaptasi dengan gangguan 

penglihatannya. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara yaitu modifikasi 

warna dan kontras lingkungan sekitar serta menggunakan alat bantu penglihatan 

seperti pada gambar 2.10. Modifikasi warna dan kontras dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat dengan warna yang gelap bila lingkungan sekitarnya terang 

begitu juga sebaliknya atau dengan memberikan tanda dengan warna yang kontras 

pada tepi perabotan rumah tangga atau tepi tangga.16,17  

 

 

Gambar 2.10 Tiposkop dan Lensa Absorptif  
                                                                   Dikutip dari : Bhootra 16 

 

     Penggunaan alat bantu penglihatan seperti tiposkop dan kacamata dengan lensa 

warna absorptif dapat membantu meningkatkan sensitivitas kontras pasien. 

Tiposkop merupakan papan hitam dengan celah di tengahnya. Papan ini akan 

membantu meningkatkan kontras dan mengurangi adanya glare dengan cara 

menutup daerah sekitar tulisan yang akan dibaca dengan bagian hitam papan. 

Lensa warna absorptif yang dapat meningkatkan efek kontras adalah lensa kuning, 

kuning-jingga, jingga, dan merah. Masing-masing lensa absorptif memiliki kode 

filter cahaya yang memudahkan dalam peresepan yaitu berupa corning 
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photochromatic filter (CPF). Lensa kuning memiliki kode CPF 450 yang biasa 

digunakan untuk pasien glaukoma. Lensa kuning-jingga memiliki kode CPF 511 

untuk pasien katarak stadium dini. Lensa jingga dengan kode CPF 527 biasa 

digunakan untuk pasien degenerasi makula dan lensa merah dengan kode CPF 

550 dapat digunakan untuk pasien retinitis pigmentosa. Penelitian menyebutkan 

lensa kuning paling baik dalam meningkatkan kontras dibanding lensa warna 

lainnya.16-18 

 

 
Gambar 2.11 Kacamata dengan Lensa Kuning 

                                                              Dikutip dari : Chaudhry 18 

 

III. Simpulan 

     Pemeriksaan sensitivitas kontras dapat memberikan informasi tambahan selain 

tajam penglihatan dan lapang pandang sehingga dapat memberikan gambaran 

kualitas penglihatan secara lebih ideal dan menyeluruh serta dapat menilai adanya 

penurunan kualitas penglihatan lebih dini. Pemeriksaan sensitivitas kontras dapat 

dilakukan dalam praktik sehari-hari baik menggunakan kartu kisi-kisi atau kartu 

optotip. Gangguan sensitivitas kontras perlu mendapat tatalaksana yang sesuai 

dengan penyebabnya serta dilakukan rehabilitasi penglihatan baik dengan 

modifikasi warna dan kontras lingkungan maupun menggunakan alat bantu 

penglihatan. 
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