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I. Pendahuluan 

     Keratometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur radius kornea 

dan kekuatan refraksi kornea. Keratometer telah mengalami berbagai macam 

penyempurnaan dan modifikasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di 

bidang oftalmologi. Keratometer memiliki peran penting di dalam oftalmologi 

dalam hal pemakaian lensa kontak dan lensa intraokular.
1,2

  

 Prinsip dasar dan penggunaan keratometer di dalam bidang oftalmologi perlu 

untuk diketahui. Walaupun keratometer semakin mengalami perkembangan, 

namun prinsip dasar keratometer masih tetap diaplikasikan pada keratometer yang 

terbaru. Referat ini bertujuan membahas prinsip kerja dan penggunaan dari 

keratometer. 

 

II. Prinsip Dasar Keratometer 

 

 Cara penggunaan keratometer terdiri dari dua metode (Gambar 2.1). Metode 

pertama adalah merubah ukuran bayangan untuk mendapatkan ukuran objek, yaitu 

keratometer Von Helmholtz’s (Gambar 2.2). Objek berbentuk cincin dengan tanda 

plus dan tanda minus. Objek vertikal dan objek horizontal di sesuaikan jaraknya 

hingga tanda plus dan tanda minus saling bertemu. Metode kedua adalah merubah 

ukuran objek untuk mendapatkan ukuran bayangan, yaitu keratometer Javal-

Schiotz (Gambar 2.3). Dua prisma di depan objek membentuk dua bayangan 

terpisah di kornea. Pemeriksa menyesuaikan ukuran objek sehingga bayangan 

yang terbentuk bertemu satu sama lain. 
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                                 (a)                                                                (b) 

Gambar 2.1.  Keratometer 

(a) Metode Von Helmholtz’s    (b) Metode Javal-Schiotz  

                                     Dikutip dari : Hamer CA
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                             Gambar 2.2.  Keratometer Von Helmholtz’s 
                                                    Dikutip dari : American Academy of Ophthalmology
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Gambar 2.3. Keratometer Javal-Schiotz 

                                                   Dikutip dari : American Academy of Ophthalmology
7 

  

 Penggunaan keratometer memiliki dua prinsip. Prinsip pertama adalah 

permukaan kornea dianggap sebagai permukaan berbentuk sferis (Gambar 2.4). 

Radius permukaan kornea dapat diketahui dengan mengetahui ukuran objek, 

ukuran bayangan objek di kornea dan jarak antara objek dan bayangan objek di 

kornea. Prinsip kedua adalah pengukuran ukuran bayangan di kornea dapat 

dilakukan dengan tepat walaupun ada pergerakan dari mata pasien dengan cara 

menggandakan bayangan.
 

  

                                

Gambar 2.4. Prinsip keratometer 

                                                            Dikutip dari : American Academy of Ophthalmology
7 

 

 Penghitungan tinggi bayangan secara langsung sulit untuk dilakukan karena 

adanya pergerakan dari objek. Untuk mengatasi masalah ini, ditambahkan prisma 
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untuk membentuk bayangan kedua dari objek. Jika prisma digerakkan, bayangan 

dari objek digerakkan hingga kedua bayangan bertemu satu sama lain. Jarak 

pergerakan dari objek ini sama dengan jarak bayangan dari objek (gambar 2.5). 

Karena kedua bayangan objek bergerak bersama-sama, maka pergerakan dari 

kepala atau mata pasien tidak berpengaruh terhadap penghitungan tinggi bayangan 

(h’).
2,4,5 

                                         

Gambar 2.5.  Tinggi bayangan (h’) tetap walaupun ada pergerakan pasien 
                                  Dikutip dari : Borish’s
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 Keratometer digunakan untuk mengukur kelengkungan kornea bagian anterior 

dan dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan refraksi kornea, yang didapatkan 

setelah dilakukan konversi dari radius kornea menjadi kekuatan refraksi kornea. 

Untuk mendapatkan nilai konversi tersebut diperlukan nilai dari kelengkungan 

kornea anterior dan posterior. Pengukuran kelengkungan kornea posterior secara 

langsung dengan keratometer manual saat ini belum dapat dilakukan. Pengukuran 

kornea posterior kemudian dilakukan berdasarkan kelengkungan kornea anterior. 

Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa kelengkungan kornea anterior dan 

posterior berhubungan satu sama lain oleh suatu nilai faktor konstan. Hal ini telah 

dibuktikan secara akurat pada kebanyakan kasus. Jika nilai faktor konstan sudah 

dapat ditentukan, maka nilai kelengkungan kornea posterior juga dapat ditentukan. 

Nilai faktor konstan ini disebut indeks refraksi keratometri. Von Helmholtz’s 
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menggunakan nilai indeks 1,3365, dan Javal-Schiotz menggunakan nilai 1,337. 

Untuk mendapatkan nilai kekuatan refraksi kornea, digunakan persamaan : 

                                                                     

F= kekuatan refraksi kornea dalam dioptri, n’= indeks refraksi, n= indeks refraksi 

medium sekelilingnya (udara=1,0), dan r= radius kornea dalam meter.
4,5,6

     

  

III. Langkah-Langkah Penggunaan Keratometer 

 Cara penggunaan keratometer manual terdiri dari metode Von Helmholtz’s 

atau one position keratometer dan metode Javal-Schiotz atau two position 

keratometer. One position keratometer dapat mengukur dua meridian yang tegak 

lurus dalam satu posisi pengukuran. Two position keratometer hanya dapat 

mengukur satu meridian dalam satu posisi pengukuran, sehingga memerlukan dua 

kali pemeriksaan untuk mendapatkan hasil dua meridian yang tegak lurus.
2,4 

 

3.1. One Position Keratometer 

 Pemakaian keratometer diawali dengan memfokuskan eyepiece dengan 

melihat tanda reticle (tanda tambah) pada eyepiece dan diatur agar tanda reticle 

terlihat jelas. Kemudian, pasien diposisikan pada head rest dan chin rest dengan 

nyaman. Posisi pasien diatur agar sejajar dengan penanda canthus lateral, dan 

refleksi cahaya keratometer jatuh tepat di tengah kornea. Pasien diinstruksikan 

untuk melihat instrumen dan melihat bayangan mata pasien, atau melihat fiksasi 

cahaya pada keratometer. Pemeriksa kemudian mencari empat lingkaran melalui 

eyepiece, yang merupakan refleksi dari mata pasien. Lingkaran pada posisi di 

bawah dan di kanan kemudian disatukan.
4,6 

 Tanda reticle kemudian diposisikan pada tengah-tengah lingkaran kanan 

bawah. Sesuaikan fokus ketiga lingkaran agar ketiga lingkaran membentuk 

bayangan yang jelas. Setelah ketiga lingkaran terlihat jelas, sesuaikan aksis jika 
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diperlukan penyesuaian aksis. Setelah aksis sesuai, putar knob horizontal hingga 

tanda tambah bertemu satu sama lain, kemudian putar knob vertikal hingga tanda 

kurang bertemu satu sama lain (gambar 3.1.1).
5,6 

             

Gambar 3.1.1. Pemeriksaan One Position keratometer 
                                               Dikutip dari : Borish’s

1 

 

 Proses pengukuran dianggap sudah selesai jika seluruh langkah selesai 

dikerjakan. Tanda bahwa hasil pengukuran sudah selesai ada empat. Pertama, 

tanda reticle sudah terlihat jelas dan terletak di tengah-tengah lingkaran kanan 

bawah. Kedua, keratometer sudah terlihat terfokus dengan adanya fusi dari 

lingkaran kanan bawah. Ketiga, tanda tambah sudah sejajar dan bertemu satu 

sama lain. Keempat, tanda kurang sudah sejajar dan bertemu satu sama lain. 

Pemeriksa mungkin perlu menyesuaikan hasil pemeriksaannya hingga keempat 

tanda tersebut sudah didapatkan.
4,5,6 

3.2. Two Position Keratometer 

 Langkah–langkah pemeriksaan pada two position keratometer kurang lebih 

sama dengan pemeriksaan pada one position keratometer. Pasien diposisikan di 

depan keratometer seperti pada one position keratometer. Pemeriksa 

memfokuskan gambaran pada keratometer sehingga tampilan objek terletak di 
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tengah-tengah lingkaran. Gambar kotak dan tangga kemudian diposisikan agar 

terletak segaris satu sama lain. Jika belum segaris, maka aksis diputar hingga 

gambar kotak dan tangga segaris. Setelah gambar kotak dan tangga segaris, maka 

knob diputar hingga kedua gambar yang di tengah menyatu satu sama lain. Hasil 

pemeriksaan kemudian dicatat. Pemeriksaan kemudian diulang dengan posisi 

tegak lurus pemeriksaan semula (Gambar 3.2.1)
4,5,6 

                                  

Gambar 3.2.1. Pemeriksaan Two Position Keratometer 
                                  Dikutip dari : Clinical Procedures in Primary Eye Care

4 

 

IV. Aplikasi Keratometer  

 Keratometer dapat membantu mendiagnosis beberapa kelainan kornea, seperti 

keratokonus. Keratokonus dicurigai jika terdapat astigmatisme yang tinggi dan 

jika terdapat kelainan gambaran objek. Pasien kemudian diperiksa lebih lanjut 

menggunakan slit lamp dan pemeriksaan corneal imaging  untuk menunjang 

diagnosis. Keratometer dapat digunakan untuk mengukur astigmatisme kornea. 

Namun pengukuran astigmatisme dengan menggunakan keratometer ini memiliki 

beberapa kelemahan. Keratometer hanya mengukur permukaan kornea dalam area 

yang kecil sehingga hasil pengukuran keratometer mungkin tidak sesuai dengan 

kekuatan refraksi kornea yang menutupi permukaan pupil. Kelemahan lainnya 

adalah keratometer hanya mengukur astigmatisme di permukaan anterior kornea, 

sementara astigmatisme di permukaan posterior dan astigmatisme lensa tidak 

diperhitungkan. Oleh karena itu, refraksi subjektif dengan menggunakan trial lens 
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atau phoropter masih digunakan karena masih memberikan akurasi pengukuran 

terbaik. Keratometer berfungsi di dalam penggunaan lensa kontak. Keratometer 

berguna di dalam proses fitting lensa kontak. Parameter yang diukur adalah base 

curve lensa kontak Keratometer juga bermanfaat di dalam penggunaan lensa 

intraokular. Kekuatan lensa intraokular harus diperhatikan agar mendapatkan hasil 

pasca bedah yang terbaik. Salah satu parameter yang diperlukan untuk 

mendapatkan pengukuran hasil lensa introkular yang terbaik adalah kekuatan 

dioptri kornea.
1,2,5-10

               

    

V. Kesimpulan 

 Keratometer telah mengalami berbagai perubahan sejak ditemukan pertama 

kali oleh Hermann Von Helmholtz’s. Keratometer merupakan alat untuk 

mengukur radius dan kekuatan refraksi permukaan kornea anterior. Permukaan 

kornea posterior dapat diukur dengan menggunakan asumsi berupa indeks refraksi 

keratometri. Keratometer memiliki peran dalam penggunaan lensa kontak dan 

pemilihan lensa intraokular. Keratometer digunakan dalam dua cara, one position 

keratometer dan two position keratometer.  
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