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MANIFESTASI KLINIS DAN PENATALAKSANAAN GANGGUAN 

AKOMODASI 

ABSTRACT 

Introduction :  
Accommodation is the facility enabling the change in dioptric power of the crystalline 

lens thereby altering the focus of the eye. These synergitic components are 

accommodation, convergence, and pupillary constriction. Accommodative and 

vergence dysfunctions are occur when the visual system is incapable of performing 

near vision tasks efficiently either because these tasks lack the stereoscopic cues 

required for accurate vergence responses or because the tasks require accurate and 

sustained accommodative and vergence functioning. Management of the patient with 

accommodative or vergence dysfunction is based on interpretation and analysis of the 

examination results. 

Objective : To report a case dysfunction accomodation 

Case Report : A 25-years-old boy came with blurred vision on both eyes since 3 months 

ago. Ophthalmologic examination revealed that autorefractometer on right eye S-6.25 

C-3,.0 x 178 and left eye S-6.50 C-1.75 x 173. Visual acuity on right eye 1/60 and left 

eye 0.1. Refractive correction on right eye with S-4.75 C-2.50 x 175 given BCVA 1.0, 

while on left eye S-2.00 C-1.00 x 5 given BCVA 1.0. After cycloplegic refraction, 

refractive correction on right eye S-4.50 C-2.75 x 170 given BCVA 0.8 f2, while on left 

eye S-2.00 C-1.00 x 180 given BCVA 1.0. Anterior and posterior segment examination 

was within normal limit. Patient was diagnosed with dysfunction accommodation, 

astigmatism myopia compisitus, and exotropia intermitten on right eye. 

Conclusion :. Dysfunction accommodation is a clinical condition that characterized 

by blurred vision, ocular fatigue, headache, diplopia and ocular discomfort. Early 

evaluation and examination is required by detecting dysfunction accomodation with a 

comprehensive eye examination and measurement of accommodation. Management for 

dysfunction accomodation such as optical correction, fogging method, visual therapy, 

and cyclopegic treatment may provide a better prognosis. 

Keywords :  

Accommodation, dysfunction accomodation, management 

 

I. Pendahuluan 

     Akomodasi dapat didefinisikan sebagai perubahan kekuatan dioptri pada mata. 

Perubahan bentuk lensa dan peningkatan kekuatan optik akan terbentuk pada 

akomodasi penglihatan jarak dekat dan jauh sehingga menjadi lebih fokus. Mekanisme 
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akomodasi secara fisiologis disebabkan oleh tiga respon, yaitu konstriksi pupil, 

konvergensi, dan akomodasi.1,2 

     Gangguan akomodasi atau vergensi dapat menyebabkan dua hal, yaitu 

berkurangnya kemampuan melihat stereoskopis dan mempertahankan fungsi 

akomodasi atau vergensi. Pasien dengan keluhan gangguan akomodasi dapat memiliki 

defek penglihatan binokular lebih dari satu area. Gangguan akomodatif dapat terjadi 

masalah sekunder vergensi dan gangguan vergensi dapat terjadi masalah sekunder 

akomodatif. Tanda dan gejala pada gangguan akomodasi secara umum antara lain, 

nyeri kepala, penglihatan buram, mata lelah, rasa tidak nyaman sekitar mata, dan 

penglihatan ganda.2,3 

     Penatalaksanaan pada gangguan akomodasi berdasarkan analisis dan interpretasi 

hasil pemeriksaan memiliki tujuan agar pasien dapat melakukan pekerjaan dengan 

fungsi visual yang efisien.3 Laporan kasus ini akan membahas mengenai manifestasi 

klinis dan penatalaksanaan gangguan akomodasi. 

 

II. Laporan Kasus 

      Pasien laki-laki dewasa muda berusia 25 tahun datang ke Poli Refraksi RS Mata 

Cicendo pada tanggal 09 Januari 2018 untuk melakukan kontrol setelah penggunaan 

kacamata selama 2 tahun. Pasien mengeluh mata kanan dirasakan bertambah buram 

sejak 3 bulan SMRS terutama saat melihat jauh, mata kiri dirasakan tidak ada keluhan. 

Pasien sudah menggunakan kacamata selama 10 tahun. Penggunaan kacamata pertama 

kali pada tahun 2014 dengan ukuran kacamata dari RS Mata Cicendo dan riwayat 

kontrol dalam jarak waktu 2 tahun. Keluhan buram disertai dengan mata yang 

dirasakan mudah lelah terutama apabila sedang membaca atau di depan layar komputer 

dalam waktu lebih dari 1 jam. Saat ini pasien bekerja sebagai PNS di bagian analisis 

imigrasi. Keluhan trauma, penyakit sistemik, mata merah, dan riwayat yang sama pada 

keluarga disangkal oleh pasien. Pasien memiliki riwayat sering membaca dekat, 

melihat handphone dalam waktu lama sejak sebelum menggunakan kacamata. Riwayat 
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mata juling kearah luar dialami pasien apabila sedang melamun. Hal ini sudah dialami 

oleh pasien sejak duduk di bangku SMP. 

     Pemeriksaan fisik pada tanggal 09 Januari 2018 keadaan umum tampak baik, 

kesadaran compos mentis, tanda vital dalam batas normal. Status generalis tidak 

ditemukan kelainan. Gerakan bola mata baik ke segala arah. Posisi bola mata 

ortotropia. Pada pemeriksaan autorefraktometer didapatkan hasil mata kanan (OD) S-

6.25 C-3,.0 x 178 dan mata kiri (OS) S-6.50 C-1.75 x 173. Pada pemeriksaan 

lensometer didapatkan OD S-3.75 C-2.00 x 173 memiliki koreksi terbaik 0.5 F2, 

pinhole 0.63 dan OS S-2.00 C-1.00 x 5 dengan koreksi terbaik 1.0. Pada pemeriksaan 

oftalmologis, tajam penglihatan OD memiliki visus dasar 1/60 pinhole 0,2 dengan 

koreksi S-4.75 C-2.50 x 175 memiliki koreksi terbaik 1.0. Tajam penglihatan OS visus 

dasar 0.1 dengan koreksi S-2.00 C-1.00 x 5 memiliki koreksi terbaik 1,0. Tajam 

penglihatan jarak dekat 30 cm aided 1,0 M. Tekanan intra okular (TIO) dalam batas 

normal. Pemeriksaan segmen anterior dan posterior ODS dalam batas normal.  

Pasien didiagnosa sementara dengan Astigmatisma Miopia Kompositus dan 

Exotropia intermitten OD dengan Suspek gangguan akomodasi. Melihat ada perbedaan 

hasil autorefraktometer dengan refraksi subjektif, maka pasien disarankan untuk 

dilakukan pemeriksaan refraksi siklopegik. Akan tetapi pasien ingin mendapatkan 

resep kacamata OD S-4.75 C-2.50 x 175 dan OS S-2.00 C-1.00 x 5 untuk penglihatan 

jarak jauh dikarenakan sudah merasa tidak nyaman dengan kacamata sebelumnya. 

Perbedaan pemeriksaan autorefraktometer dan hasil pemeriksaan refraksi subjektif 

yang signifikan, didapatkan juga dari semenjak awal pasien datang pertama kali ke RS 

Mata Cicendo, sehingga pasien disarankan untuk dilakukan pemberian tetes siklopegik 

Cyclopentolate 1% pada kedua mata, kemudian dilakukan autorefaktometri dalam 

keadaan pupil lebar. Hasil autorefraktometer didapatkan hasil OD S-4.00 C-2.75 x 170 

dengan tajam penglihatan 0.63 dan hasil OS S-2.00 C-1.00 x 180 dengan tajam 

penglihatan 1.0.  
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Pasien didiagnosa sementara dengan Astigmatisma Miopia Kompositus dan 

Exotropia intermitten OD dengan Suspek gangguan akomodasi. Pasien disarankan 

kontrol 1 minggu kemudian untuk dilakukan pemeriksaan akomodasi. 

Pasien datang tanggal 17 Januari 2018 pasien datang dengan keluhan penglihatan 

buram untuk jarak jauh apabila kedua mata sudah dirasakan terlalu lelah. Pada 

pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum tampak baik, kesadaran compos mentis, 

tanda vital dalam batas normal. Status generalis tidak ditemukan kelainan. Gerakan 

bola mata baik ke segala arah. Posisi bola mata ortophoria. Pada pemeriksaan tes 

cover/uncover didapatkan alternate fixation. Seluruh pemeriksaan akomodasi 

menggunakan koreksi kacamata pasien, kemudian dilakukan pengukuran near point 

accomodation (NPA) OD 12 cm dan OS 7 cm. Nilai near point convergence (NPC) 10 

cm. Nilai amplitudo akomodasi (AA) 8 cm. Nilai negative relative accommodation 

(NRA) S+2.50 dan positive relative accommodation (PRA) S-4.25. Nilai lead 

accommodation ODS S-0.25. Hasil pemeriksaan stereoskopis dengan koreksi 

kacamata pasien >2000 second of arc. Nilai AC/A ratio 2.2/1. Hasil Worth Four Dot-

Test (WFDT) dengan koreksi kacamata pasien fusi (+). Tekanan intra okular (TIO) 

dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior dan posterior ODS dalam batas 

normal.  

Riwayat pemeriksaan pasien yang dirangkum pada  Tabel 1 merupakan data 

perbedaan hasil autorefraktometer dengan hasil koreksi subjektif pasien sejak pertama 

kali datang ke RS Mata Cicendo. Hal ini menggambarkan kemungkinan adanya 

gangguan akomodasi pada pasien. 
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Tabel 1. Data Hasil Pemeriksaan Autorefraktometer dan Koreksi Subjektif 

No. Waktu Kunjungan Autorefraktometer  

(non siklopegik) 

Koreksi Subjektif 

(non siklopegik) 

1. Maret 2007 OD : S-0.25 C-0.75 x 139 

OS : S-4.50 C-0.75 x 33 

OD : S-0.25 C-0.50 x 140 

OS : S-0.75 C-0.25 x 40 

2. Januari 2011 OD : S-2.00 C-1.75 x 159 

OS : S-3.75 C-0.75 x 13 

OD : S-2.00 C-1.00 x 170 

OS : S-1.25 C-0.75 x 180 

3. November 2012 OD : S-5.50 C-2.00 x164 

OS : S-5.25 C-1.25 x 12 

OD : S-3.00 C-1.50 x170 

OS : S-1.50 C-1.00 x 10 

4. September 2014 OD : S-8.00 C-2.00 155 

OS : S-4.50 C-1.00 x 180 

OD : S-3.25 C-1.50 x 165 

OS : S-1.50 C-1.00 x10 

5. Maret 2016 OD : S-8.50 C-2.00 x 165 

OS : S-6.50 C-1.25 x 180 

OD : S-3.75 C-1.75 x 165 

OS : S-2.00 C-1.00 x 10 

 

Pasien didiagnosa dengan Gangguan Akomodasi, Astigmatisma Miopia 

Kompositus ODS dan Exotropia intermitten OD. Pasien diberikan resep kacamata 

dengan ukuran OD S-4.50 C-2.75 x 170 dan OS S-2.00 C-1.00 x 180, memberikan 

edukasi dan menyarankan untuk melakukan terapi visual.  

 

III.   Diskusi 

     Pada gangguan akomodasi, gambar yang dihasilkan di retina tidak jernih akibat 

akomodasi yang tidak dapat dipertahankan dan amplitudo yang tidak adekuat serta 

fleksibel. Gangguan akomodatif secara spesifik dibagi menjadi, accommodation 

insufficiency, accommodation excess, Ill-sustained accommodation, dan 

accommodation infacility. Accomodation insufficiency merupakan keadaan amplitudo 

akomodasi yang lebih rendah dibandingkan dengan usia, yang disebut juga dengan 

prematur presbiopia. Accomodation excess yaitu keadaan akomodasi yang berlebih 

yang dapat dihubungkan juga dengan konvergensi yang berlebih, keadaan ini banyak 
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terjadi pada usia muda. Ill-sustained accommodation keadaan amplitudo yang normal 

akan tetapi amplitudo akan menurun apabila pasien menggunakan kedua mata untuk 

melihat jarak dekat dalam waktu lama atau berulang-ulang. Accommodation infacility 

keadaan respon akomodasi yang lambat dibandingkan dengan stimulus yang diberikan, 

sehingga terjadi kesenjangan.2-4 

     Gangguan vergensi merupakan kelainan penglihatan binokular, sehingga mata tidak 

mampu melakukan fiksasi dan menstabilkan bayangan di retina secara akurat. 

Klasifikasi gangguan vergensi menurut Duane merupakan modifikasi dari heteropia 

dan strabismus intermitten, antara lain convergence insufficiency, divergence excess, 

basic exophoria, convergence excess, divergence insufficiency, basic esophoria, 

fusional vergence dysfunction, dan vertical phoria. Secara keseluruhan keadaan 

gangguan vergensi terdapat keluhan penglihatan buram, nyeri kepala, tidak nyaman 

pada daerah sekitar mata, buram pada penglihatan jauh, penglihatan ganda, atau sulit 

berkonsentrasi. Pada gangguan vergensi dihubungkan dengan AC/A ratio, keadaan 

esophoria atau exophoria dan amplitude fusi vergensi pasien.2,3,5 

     Gejala yang berhubungan dengan anomali akomodatif dan vergensi yaitu 

penglihatan buram, nyeri kepala, rasa tidak nyaman pada mata, mata lelah, dan 

berkurangnya konsentrasi saat melakukan sesuatu.3,6 Pada pasien ini dikeluhkan mata 

buram saat melihat jauh disertai mata cepat lelah, terutama saat setelah melihat dekat 

dalam waktu cukup lama. Terdapat hasil pemeriksaan autorefraktometer yang lebih 

besar dibandingkan dengan koreksi subjektif pasien. Keadaan ini mengindikasikan 

adanya gangguan akomodasi, sehingga pasien dilakukan pemeriksaan refraksi 

siklopegik dan pemeriksaan akomodasi. 

     Evaluasi yang dilakukan pada pasien dengan tanda dan gejala gangguan akomodasi 

memerlukan pemeriksaan amplitudo secara menyeluruh agar dapat mendiagnosis 

gangguan akomodasi atau vergensi. Prinsip pemeriksaan akomodasi yaitu berdasarkan 

jarak dekat dan jauh yang didapat dari pemeriksaan serta amplitudo akomodasi. 

Pemeriksaan oftalmologis pada pasien gangguan akomodasi yang dilakukan yaitu 

pemeriksaan tajam penglihatan jauh dan dekat, refraksi, gerak bola mata, pemeriksaan 
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cover/uncover, near point convergency, pengukuran relative accommodation (positive 

or negative), amplitudo akomodasi, stereopsis, dan evaluasi segmen anterior-

posterior.3-5 Amplitudo akomodasi merupakan perbedaan antara kekuatan dioptri yang 

dibutuhkan saat melihat jauh dan dekat. Relative accommodation adalah jumlah total 

akomodasi yang dapat dilakukan oleh mata pada saat keadaan konvergensi, penilaian 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan lensa speris negatif dan positif. Pemeriksaan 

akomodasi lag dan lead dilakukan untuk mengetahui respon akomodasi yang dilakukan 

oleh mata lebih besar atau lebih kecil saat diberikan stimulus. Pemeriksaan ini dapat 

dilakukan dengan metode Fused Cross Cylinder.3,4,6 

Accommodative excess merupakan keadaan peningkatan tonus otot siliaris, sehingga 

pasien akan menghasilkan stimulus berlebih untuk melakukan akomodasi dan akan 

sulit melakukan relaksasi akomodasi. Karakteristik pada pasien ini yaitu penglihatan 

buram pada  jarak dekat atau jarak jauh, terutama saat setelah melakukan pekerjaan 

jarak dekat dalam waktu yang lama. Tanda klinis pada accommodative excess  menurut 

Scheiman and Wick ,yaitu memiliki nilai normal amplitudo, berkurangnya hasil 

negative relative accommodation (NRA), dan rendahnya nilai lag of accommodation 

dari hasil pemeriksaan menggunakan Fused Cross Cylinder.3,7,8 Pada pasien ini 

memiliki nilai normal amplitudo akomodasi 8 cm yang disesuaikan dengan tabel rata-

rata amplitudo akomodasi berdasarkan usia. Hasil pemeriksaan NRA pada pasien tidak 

berkurang yaitu S+2.50 dengan nilai normal NRA +1.75 sampai dengan +2.00. Akan 

tetapi didapatkan nilai lag of accommodation yang rendah pada mata kanan dan kiri 

pasien yaitu -0.25 dengan nilai normal lag  yaitu +0.50 sampai dengan +0.75. Dari hasil 

pemeriksaan tersebut memberikan kesan overaccomodation pada mata pasien. 

Keadaan overaccomodation pada pasien kemungkinan terjadi sejak pertama kali pasien 

datang untuk menggunakan kacamata dan disesuaikan dengan riwayat penglihatan 

jarak dekat yang intens dalam waktu lama. 

     Convergency insufficiency merupakan kelainan penglihatan binokular yang 

diklasifikasikan menurut Duane dengan karakteristik antara lain, exophoria lebih besar 

pada jarak dekat dibandingkan dengan jarak jauh, hasil pengukuran near point 
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convergence (NPC) menurun, dan penurunan nilai positive fusional convergence 

(PFC). Selain itu, untuk menentukan adanya convergence insufficiency dapat dilihat 

dari penilaian AC/A ratio yang rendah.4,5 Pada pasien ini didapatkan nilai near poin 

convergence (NPC) 10 cm dengan nilai normal NPC kurang dari 10 cm. Hasil 

pemeriksaan prisma menggunakan kacamata pasien dalam jarak dekat 20∆ dan jarak 

jauh 8∆. Pengukuran interpupillary distance yaitu 70 dan amplitudo akomodasi 8 cm. 

Berdasarkan rumus yang digunakan untuk menentukan AC/A ratio didapatkan hasil 

2.2 : 1 dengan nilai normal 3 : 1 sampai dengan 5 : 1, hal ini memberikan kesan indikasi 

convergence insufficiency. Pemeriksaan mata pada keadaan disfungsi akomodatif dan 

vergensi diperlukan juga pemeriksaan stereopsis terutama pada disfungsi vergensi. 

Secara umum pasien dengan convergence insufficiency memiliki penglihatan yang 

normal pada stereoskopis yaitu (40 seconds of arc atau lebih baik).3,5 Pada pasien ini 

di dapatkan hasil stereopsis lebih dari 2000 seconds of arc dengan fusi yang baik. 

Penelitian oleh Jeffrey pada tahun 2012 menyatakan bahwa keadaan convergence 

insufficiency yang sudah berlangsung dalam waktu lama dapat mengakibatkan 

penglihatan stereoskopis yang kurang baik akibat adanya supresi tanpa disertai gejala. 

Selain itu deteksi dini yang terlambat pada keadaan anomali akomodasi vergensi akan 

mengakibatkan dekompensasi deviasi dan akan menjadi strabismus sehingga 

mengganggu penglihata stereoskopis.3,5 

     Penatalaksanaan pada pasien dengan disfungsi akomodatif atau vergensi 

disesuaikan berdasarkan hasil analisis dan interpertrasi pemeriksaan yang dilakukan. 

Tujuan dari penatalaksanaan ini yaitu untuk memberikan fungsi penglihatan agar 

menjadi lebih nyaman disesuaikan dengan kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan. 

Terapi yang diberikan pada gangguan akomodasi yaitu terapi visual, pemberian koreksi 

kacamata, obat siklopegik, metode fogging dan teknik pembedahan untuk otot 

ekstraokular atau keadaan sudut yang besar pada defek vergensi non-strabismus.3-5 

     Terapi visual yaitu, terapi akomodatif dan vergensi. Terapi akomodatif memiliki 

tujuan untuk meningkatkan amplitudo, kecepatan, akurasi, dan mengurangi 



9 
 

 
 

ketidakmampuan respon akomodatif. Terapi vergensi yaitu untuk meningkatkan 

kemampuan fusi sensori. Pada pasien ini diberikan pemberian koreksi kacamata 

koreksi siklopegik dengan ukuran overminus pada mata kanan untuk menyeimbangi 

lag accommodation. Pasien juga disarankan untuk melakukan terapi vergensi dengan 

metode pencil push-up pada saat dirumah menggunakan pensil yang dilihat pada jarak 

30-40 cm dilakukan 20 kali selama 3 kali sehari. Setelah itu pasien disarankan untuk 

kontrol 6 bulan kemudian untuk memastikan bahwa keluhan gangguan akomodasi 

sudah berkurang.3,9,10 

 

IV. Kesimpulan  

     Gangguan akomodasi merupakan keadaan klinis yang ditandai dengan adanya 

keluhan mata buram, mata lelah, nyeri kepala, penglihatan ganda dan rasa tidak 

nyaman pada daerah sekitar mata. Evaluasi dan pemeriksaan dini diperlukan dengan 

melakukan pemeriksaan mata dan pengukuran akomodasi secara komprehensif. 

Sehingga penatalaksanaan yang diberikan pada gangguan akomodasi seperti 

pemberian kacamata, motode fogging, terapi visual, dan pemberian siklopegik dapat 

memberikan prognosis yang lebih baik. 
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