
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Gangguan penglihatan masih merupakan masalah kesehatan di dunia, 

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa terdapat 285 juta 

penduduk mengalami gangguan penglihatan dan 39 juta diantaranya mengalami 

kebutaan pada tahun 2010. Gangguan penglihatan dapat menjadi beban ekonomi, 

menurunkan kualitas hidup serta dapat meningkatkan risiko kematian. 1–3  

Prevalensi kebutaan anak diperkirakan berkisar 0,3 sampai 0,6 per 1000 

anak di negara maju, dan 0,9 sampai 1,2 per 1000 anak di negara berkembang di 

mana sebagian besar tinggal di Asia. Sekitar 500 ribu anak menjadi buta tiap 

tahun. Hal ini hampir sama dengan satu anak menjadi buta tiap menit. Dari 237,6 

juta penduduk Indonesia (BPS, 2010), 71 juta atau 29,9 persen di antaranya 

adalah anak di bawah usia 15 tahun. Ekstrapolasi dari data global bahwa 1,0 per 

1000 anak di negara berkembang mengalami gangguan penglihatan akan 

menghasilkan estimasi kebutaan sekitar 80 ribu anak buta di Indonesia. 4,5 

Penanggulangan Kebutaan Anak mendapatkan prioritas tinggi dalam 

program Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Sejak tahun 2004 WHO telah 

membuat Program VISION 2020 dengan tema ‘The Right to Sight’. The Right to 

Sight mencanangkan Hak untuk Melihat di tahun 2020 untuk setiap anak di 

belahan dunia ini melalui berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan 

kebutaan. Salah satu strategi dalam menurunkan angka kebutaan pada anak adalah 



tersedianya teknologi serta infrastruktur yang memadai dengan harga terjangkau 

namun dengan kualitas terbaik dan dapat dilakukan di negara dengan penghasilan 

rendah. 2,6–8 

Ketajaman penglihatan didefinisikan sebagai kemampuan mata dalam 

mengenali suatu objek. Secara teoritis menunjukkan fungsi dari makula yang 

menggambarkan keseluruhan sistem okular, termasuk didalamnya jalur 

penglihatan. Ketajaman penglihatan merupakan parameter yang penting dalam 

pengambilan keputusan suatu kondisi klinis mata. Pemeriksaan ketajaman 

penglihatan merupakan suatu pemeriksaan yang umum dilakukan di klinik 

kesehatan umum dan mata untuk menentukan fungsi visual. Pengukuran 

ketajaman penglihatan juga dapat dipakai sebagai tolak ukur dalam menentukan 

suatu hasil fungsi penglihatan setelah pemberian terapi. Standardisasi 

pemeriksaan ketajaman penglihatan dibutuhkan dalam suatu penelitian dengan 

pemantauan  dan pengukuran ketajaman penglihatan secara berkala. 9–13 

Pengukuran ketajaman penglihatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

fisik, fisiologi dan psikologis pasien. Perbedaan optotip, proyektor, kartu, 

perbedaan jumlah optotip tiap baris dan perbedaan ukuran optotip dapat 

menimbulkan variasi hasil pemeriksaan ketajaman penglihatan. Untuk 

menentukan ketajaman penglihatan secara umum dilakukan pemeriksaan 

menggunakan kartu khusus yang tersusun dari kumpulan angka atau huruf dari 

baris teratas dengan huruf paling besar sampai baris terbawah dengan huruf 

terkecil. Kartu Snellen merupakan salah satu metode pengukuran tajam 

penglihatan yang populer digunakan pada praktek sehari-hari.13,14  



Kartu Snellen diperkenalkan pertama kali oleh seorang dokter ahli mata 

dari Belanda bernama Dr Hermann Snellen pada tahun 1862 dan masih dijadikan 

pengukuran ketajaman penglihatan sampai saat ini karena pemeriksaannya yang 

cepat dan mudah. Kartu Snellen diperlihatkan pada jarak 6 meter dengan masing-

masing huruf yang berukuran sudut 5 minutes of arc yang cocok untuk memeriksa 

jarak jauh. Pada orang dewasa sehat, batas resolusi antara 30 detik sampai 1 

minutes of arc. Metode skor yang digunakan berdasarkan baris yang terbaca 

bukan berdasarkan huruf yang dapat dibaca, sehingga kartu  Snellen  memiliki  

kelemahan karena  tidak  semua  huruf  dapat diinterpretasikan  dengan  tingkat  

kesulitan  yang  sama. Ketajaman penglihatan dengan menggunakan kartu Snellen 

ditampilkan dalam bentuk penyebut yang merupakan jarak dari kartu dan 

pembilang merupakan ukuran baris terkecil yang dapat dibaca. Notasi dari hasil 

pemeriksaan dengan kartu Snellen berbeda di beberapa negara, seperti Inggris 

yang menggunakan notasi 20/20 menunjukkan 6/6 karena 6 meter sesuai dengan 

ukuran 20 kaki, sedangkan Jepang menggunakan angka desimal sebagai konversi 

dari nilai notasi Snellen.  9,13,14  

Keterbatasan dari kartu Snellen dapat diatasi dengan ditemukannya kartu  

LogMAR (logarithm of the Minimum Angle of Resolution). Skala LogMAR  

mengubah  suatu  deret  geometri  menjadi  deret  linear. Prinsip dari 

pemeriksaan-pemeriksaan tersebut sama, yaitu berdasarkan sudut resolusi  

minimal  manusia.  Kekuatan  membedakan  rata-rata  untuk  mata  manusia 

diukur dengan sudut resolusi minimal yaitu sebesar 1 menit busur, maka celah 

yang berjarak 1 menit busur penglihatan dapat diidentifikasi oleh mata manusia. 



Kartu LogMAR dikembangkan dalam bentuk kartu Bailey-Lovie dan kartu Early 

Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS).9,14 

Kartu LogMAR tersusun dari huruf-huruf yang berukuran sama dengan 

tingkat kesulitan yang sama pada masing-masing huruf. Terdapat 14 baris dengan 

masing-masing baris terdiri dari huruf ”Sloan” dengan jumlah keseluruhan 

sebanyak 70 huruf. Huruf Sloan pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Sloan pada 

tahun 1952 yang terdiri dari 10 huruf tidak berurutan, dengan huruf kapital 

didalam kotak persegi bergaris luar. Huruf tersebut adalah C, D, H, K, N, O, R, 

S,V dan Z).13–15 

Pemeriksaan ketajaman penglihatan pada anak terus mengalami 

perkembangan. Penentuan standar pemeriksaan ketajaman penglihatan pada anak 

tidak mudah seperti standar pada orang dewasa. Umumnya anak-anak terutama 

pada usia sekolah mengenal huruf dengan baik. Kartu ETDRS lebih disarankan 

untuk anak usia sekolah dan telah terbukti berguna pada anak umur 5,5 tahun.10,16 

Salah satu tujuan dari pengukuran tajam penglihatan pada anak adalah 

untuk mendeteksi ambliopia sedini mungkin agar didapatkan kesuksesan terapi 

yang lebih baik. Terdapat beberapa alternatif penggunaan ETDRS dalam 

pemeriksaan ketajaman penglihatan pada anak, diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Laidlow yang menggunakan compact reduced logMAR pada 

anak-anak ambliopia menunjukkan sensitifitas 50% lebih baik jika dibandingkan 

dengan kartu Snellen. Alternatif lain pemeriksaan menggunakan kartu ETDRS 

telah dilakukan penelitian menggunakan ETDRS elektronik pada anak usia 7 



sampai dengan 13 tahun oleh Cotter yang menunjukkan reabilitas yang baik dan 

memiliki beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan kartu ETDRS.10,17,18 

Teknologi komputerisasi dalam bidang kesehatan semakin berkembang, 

dengan ditemukannya alat-alat berbasis teknologi komputer sebagai alat 

pemeriksaan terhadap pasien terus bermunculan. Pemeriksaan ketajaman 

penglihatan menggunakan teknologi komputer pernah diteliti oleh Michael Bach 

pada tahun 1996 menggunakan optotip Landolt-C. Penelitian lain telah dilakukan 

oleh Rosser menggunakan ETDRS secara komputerisasi. 19,20 

Perkembangan teknologi lain seperti telepon selular telah berkembang 

pesat sejak tahun 2013. Jumlah pengguna seluler di Indonesia hingga bulan Juni 

2010 diperkirakan mencapai 180 juta pelanggan, atau mencapai sekitar 80 persen 

populasi penduduk. Pengguna smartphone Indonesia juga bertumbuh dengan 

pesat. Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 

jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. 21  

Smartphone menyediakan kemampuan bagi penggunanya, terutama kalangan 

menengah ke bawah, untuk dapat mengakses informasi khususnya dalam bidang 

kesehatan tanpa perlu menyediakan infrastruktur di daerah tersebut. Kelebihan ini 

dimanfaatkan untuk program kesehatan dengan salah satu kegunaannya mengukur 

ketajaman penglihatan.22,23 

Penggunaan smartphone dalam bidang kesehatan mempunyai beberapa 

fungsi, yaitu sebagai alat pemeriksaan pada pasien, alat tambahan untuk 

pemberian edukasi pada pasien tentang penyakit yang dideritanya, sebagai 

referensi bagi profesi kesehatan, alat untuk pencatatan dan administrasi pasien dan 



beberapa fungsi lain seperti panduan nilai hasil laboratorium dan lain-lain. 

Penggunaan smartphone dalam bidang oftalmologi telah dilakukan beberapa 

penelitian, diantaranya sebagai alat ukur penilaian refraksi maupun sebagai alat 

funduskopi. 23–25 

Aplikasi Portable Eye Examination Kit (PEEK) Acuity yang diluncurkan 

pada sistem Android merupakan aplikasi yang di desain mengikuti standar kartu 

ETDRS untuk pengukuran tajam penglihatan dengan ketepatan dan reabilitas 

yang lebih baik dibandingkan kartu Snellen. Hasil tajam penglihatan dapat 

ditampilkan dalam notasi Snellen metric (6/6) dan imperial (20/20) atau satuan 

logMAR. Pasien diminta untuk menunjukkan arah dari kaki huruf E pada layar 

dan pemeriksa mengusap layar sentuh smartphone sesuai dengan arah yang 

ditunjuk pasien. Optotip tunggal dapat menurunkan kebingungan dari pasien dan 

kotak yang meliputi huruf E tersebut mirip dengan efek crowding yang terdapat 

pada kartu standar ETDRS. Penelitian mengenai aplikasi PEEK Acuity telah 

dilakukan di Kenya tahun 2015 terhadap orang dewasa berusia 50 tahun keatas 

yang menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat memberikan hasil pengukuran 

dengan akurasi yang baik.22 Penggunaan PEEK Acuity  pada anak-anak saat ini 

belum pernah diteliti, sehingga pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui 

kesesuaian pengukuran ketajaman penglihatan menggunakan PEEK Acuity 

dengan kartu ETDRS pada pasien anak di poliklinik Pediatrik Oftalmologi dan 

Stabismus Rumah Sakit Mata Cicendo. 

Berdasarkan hal di atas, disusun tema sentral penelitian sebagai berikut: 

Ketajaman penglihatan merupakan parameter yang penting dalam 
pengambilan keputusan suatu kondisi klinis mata terutama dalam praktik klinis 



sehari-hari. Saat ini terdapat 285 juta orang di dunia  yang mengalami gangguan 
penglihatan, dengan 80% diantaranya memiliki penyakit yang masih dapat 
dicegah dan ditangani secara medis. Penderita gangguan penglihatan sebagian 
besar berasal dari negara dengan pendapatan per kapita yang rendah dan akses 
yang minimal untuk melakukan deteksi dan penanganan lebih lanjut. Pemeriksaan 
ketajaman penglihatan yang saat ini dipakai secara luas di klinik adalah dengan 
menggunakan kartu Snellen, namun kartu ini memiliki banyak kekurangan karena 
ukuran huruf yang tidak konsisten setiap barisnya. Keterbatasan dari kartu Snellen 
teratasi dengan ditemukannya kartu dengan ukuran logMAR seperti kartu ETDRS 
sebagai baku emas pemeriksaan tajam penglihatan yang sekarang berkembang di 
praktik klinik. Harga dari kartu logMAR yang relatif mahal masih menjadi 
kendala tersedianya kartu tersebut di tempat praktik klinik seperti pada fasilitas 
kesehatan primer atau unit gawat darurat di rumah sakit. Teknologi telepon selular 
saat ini berkembang sangat pesat. Pengguna telepon selular semakin meningkat 
terutama dalam empat tahun terakhir. Dengan berbagai kemudahan yang ada 
dalam telepon seluler, berbagai aplikasi yang mendukung dalam bidang kesehatan 
terutama kesehatan mata telah diluncurkan. Salah satu aplikasi berbasis 
smartphone dalam bidang kesehatan mata adalah pemeriksaan tajam penglihatan 
PEEK acuity, merupakan aplikasi sederhana dalam mengukur tajam penglihatan 
yang dapat ditampilkan dalam hasil skala tajam penglihatan terstandar seperti 
logMAR, desimal, maupun Snelen dalam meter. Pada penelitian ini, penulis 
bermaksud ingin mengetahui validasi pengukuran tajam penglihatan 
menggunakan smartphone (PEEK Acuity) pada anak usia sekolah (7-15 tahun) 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemeriksaan tajam penglihatan menggunakan perangkat lunak 

aplikasi PEEK Acuity memiliki hasil yang akurat dibandingkan dengan 

pemeriksaan menggunakan kartu ETDRS pada pasien anak usia sekolah (7-15 

tahun) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menentukan kesesuaian hasil pemeriksaan tajam penglihatan 

menggunakan PEEK Acuity dibandingkan dengan kartu ETDRS yang dilakukan 

pada pasien anak usia sekolah (7-15 tahun). 



1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai validasi hasil pemeriksaan tajam 

penglihatan menggunakan PEEK Acuity dibandingkan dengan menggunakan 

kartu ETDRS. 

 Kegunaan Praktis 

Pemeriksaan tajam penglihatan dengan menggunakan PEEK Acuity dapat 

dilakukan tanpa harus tersedia kartu ETDRS maupun kartu Snellen, karena 

hampir semua pengguna telepon genggam yang memakai sistem android 

dapat mengunduh aplikasi PEEK Acuity. Pengukuran tajam penglihatan ini 

dapat menjadi dasar penggunaan PEEK Acuity sebagai alat periksa yang valid 

dan dapat digunakan secara luas di klinik/fasilitas kesehatan maupun sebagai 

alat pemeriksaan untuk skrining penglihatan anak usia sekolah. 

  



BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Strategi VISION 2020 Dalam Mengontrol Kebutaan Pada Anak 

Berdasarkan program VISION 2020 terdapat 3 target yang menjadi 

perhatian, yaitu penilaian yang spesifik dalam mengontrol penyakit, 

pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi serta 

infrastruktur yang tepat.4 

2.1.1.1 Penilaian Spesifik dalam Mengontrol Penyakit 

Prevalensi global kebutaan anak ditargetkan akan menurun dari 0,75 per 

1000 anak menjadi 0,4 per 1000 anak sebelum tahun 2020 dengan menghilangkan 

sikatrik kornea yang disebabkan oleh defisiensi vitamin A, campak maupun 

oftalmia neonatorum yang merupakan penyakit terbanyak penyebab kebutaan 

pada anak. Pada target ini juga dilakukan strategi berupa menyediakan 

pembedahan yang tepat untuk anak dengan katarak kongenital atau melakukan 

koreksi optik yang efektif sesegera mungkin di pusat mata.2,4,6 

Pada anak-anak usia sekolah setidaknya mendapatkan penapisan 

pemeriksaan mata yang sederhana dan tersedianya kacamata untuk anak yang 

mengalami kelainan refraksi yang signifikan dapat dijadikan suatu program yang 

terintegrasi dengan program kesehatan lain. Pemeriksaan mata atau penglihatan 

pada anak usia sekolah sangat penting untuk mendeteksi dini adanya kelainan 

pada mata yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. 4,26 



2.1.1.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pencegahan kebutaan pada anak merupakan salah satu tujuan yang harus 

diterapkan dari semua program kesehatan di fasilitas kesehatan primer maupun 

sekunder. Pada fasilitas tingkat kesehatan sekunder, pengembangan jumlah 

refraksionis yang memadai untuk menyediakan pelayanan mata dengan 

melakukan pemberian kacamata yang tepat untuk anak-anak dengan kelainan 

refraksi dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Pelatihan terhadap dokter 

mata dalam menangani mata anak setiap 10 juta penduduk pada tahun 2020 

diharapkan dapat memudahkan tercapainya penurunan angka kebutaan pada 

anak.4 

2.1.1.3 Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur 

Pengembangan teknologi dan infrastruktur yang tepat, berupa harga yang 

rendah namun dengan kualitas tinggi serta ketersediaannya yang mudah 

didapatkan terutama untuk negara-negara dengan penghasilan rendah dapat 

membantu terselenggaranya penyediaan pelayanan kesehatan mata yang optimal. 

Selain itu, tersedianya alat bantu low vision, serta pengembangan jaringan untuk 

pelayanan kesehatan khusus mata anak di pusat tersier dapat membantu 

terwujudnya program penurunan angka kebutaan pada anak.4 

2.1.2 Status Refraksi pada Anak 

Perkembangan refraksi pada anak dimulai dengan keadaan hipermetropia 

saat lahir. Panjang aksial bola mata saat lahir berukuran 14,5 – 15,5 mm dengan 

kekuatan refraksi ± 52,00 Dioptri. Pertumbuhan okular terjadi sangat pesat pada 

usia 18-24 bulan pasca lahir yang selanjutnya mengalami pendataran kornea dan 



pemanjangan aksial bola mata sehingga terjadi emetropisasi pada usia 6-7 tahun. 

Terdapat 3 fase pertumbuhan pada mata, fase pertama terjadi saat lahir sampai 

usia 2 tahun kehidupan. Pada fase ini, panjang aksial bola mata terjadi 

penambahan ± 4 mm pada 6 bulan pertama dan bertambah 2 mm pada 6 bulan 

berikutnya. Fase kedua terjadi antara usia 2 tahun sampai usia 5 tahun dan fase 

ketiga terjadi pada usia 5 tahun sampai usia 13 tahun. Selama fase kedua dan 

ketiga penambahan panjang aksial terjadi ± 1 mm setiap fasenya.27–29 

Status refraksi pada mata berubah seiring dengan penambahan panjang 

aksial bola mata dan pendataran kornea maupun lensa sehingga mengalami 

myopic shift menjadi plano sampai usia ± 16 tahun. Perubahan kelainan refraksi 

sangat bervariasi, emetropisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

genetik dan lingkungan.27,28,30 

2.1.3 Definisi Gangguan Penglihatan 

Terminologi kebutaan didefinisikan berbeda – beda di setiap negara seperti 

kebutaan total, kebutaan ekonomi, kebutaan hukum dan kebutaan Sosial. Pada 

tahun 1977, International Classification of Disease ( ICD ) membagi gangguan 

penglihatan menjadi 5 kategori dengan tajam penglihatan kurang dari 6/18 

menggunakan kartu Snellen, kategori 1 dan 2 termasuk pada low vision 

sedangkan kategori 3, 4 dan 5 disebut buta. Pasien dengan lapang pandang 5 – 10 

derajat ditempatkan pada kategori 3 dan lapang pandangan kurang dari 5 

ditempatkan pada kategori 4.4,31 

 

 



Tabel 2.1 Kategori Gangguan Penglihatan31 
 

Kategori Ketajaman Penglihatan dengan Koreksi 

Terbaik 

Definisi standar menurut WHO 

0 6/6 – 6/18 Normal 

1 <6/18 – 6/60 Gangguan Penglihatan 

2 <6/60 – 3/60 Gangguan Penglihatan Berat 

3 <3/60 – 1/60 atau lapang pandang 50-100 Buta 

4 <1/60 – Persepsi Cahaya atau lapang 

pandang < 50 

Buta 

5 Tidak ada persepsi cahaya Buta 

 

2.1.4 Standar Pengukuran Tajam Penglihatan 

Pengukuran tajam penglihatan merupakan hal yang penting dalam 

menentukan kondisi klinis mata. Penggunaan pengukuran tajam penglihatan 

dalam suatu penelitian klinis harus memenuhi standar. Beberapa prosedur telah 

direkomendasikan dalam melakukan pengukuran tajam penglihatan, diantaranya 

yaitu kartu pemeriksaan tajam penglihatan memenuhi standar penelitian seperti 

kartu Bailey-Lovie atau kartu ETDRS, memiliki kontras yang tinggi antara 

optotip dan latar belakang, ukuran optotip dalam bentuk logaritma, penerangan 

yang cukup pada kartu pemeriksaan (80-320 cd/m2), menggunakan instruksi yang 

terstandardisasi (tidak mencondongkan badan ke depan, membaca terlalu lambat 

atau menebak huruf yang tidak yakin) serta mempunyai metode standar dalam 

mengukur tajam penglihatan pasien dengan low vision.12 



2.1.5 Pemeriksaan Tajam Penglihatan pada Anak 

Pemeriksaan ketajaman penglihatan yang akurat pada pasien anak 

merupakan hal yang penting dalam melakukan pemeriksaan mata pada anak, tidak 

hanya untuk menentukan kelainan yang memerlukan kacamata tetapi digunakan 

juga sebagai pelengkap diagnosis dan untuk penatalaksanaan terhadap penyakit 

sistemik maupun okular. Anak bukan bentuk kecil dari orang dewasa, sehingga 

pemeriksaan ketajaman penglihatan pada anak tidak dapat disamakan dengan 

orang dewasa. Pemeriksaan tajam penglihatan pada anak seringkali menemui 

kesulitan akibat kurangnya komunikasi antara pemeriksa dengan anak tersebut 

oleh karena anak-anak belum mampu melakukan kontak dengan baik. Untuk itu 

diperlukan keterampilan pemeriksa sehingga pemeriksa mendapat hasil yang baik, 

sebab selain gangguan indera penglihatan seringkali disertai dengan gangguan 

indera lain pada anak. 4,28,32 

Ketajaman penglihatan pada anak preverbal didefinisikan sebagai respon 

motorik atau sensorik terhadap ambang stimulus yang telah diketahui ukuran dan  

jarak pemeriksaan tertentu sedangkan pada anak prasekolah dengan kemampuan 

verbal, ketajaman penglihatan diartikan sebagai target terkecil yang diketahui 

ukuran dan jaraknya disertai kemampuan anak dalam mengidentifikasi target 

tersebut dengan benar secara verbal. Ketajaman penglihatan pada anak sekolah 

maupun anak yang telah dapat mengidentifikasi suatu bentuk benda dapat 

diperiksa menggunakan kartu Allen maupun Lea symbols. 18,29,32 



 

Gambar 2.1 LEA Symbols18 
 

Anak-anak kadang-kadang tidak dapat menyebutkan suatu benda yang 

dilihat karena malu untuk berbicara, sehingga penggunaan gambar atau kertas 

yang berisi gambar yang dicocokkan dengan gambar yang ditampilkan dapat 

memudahkan dalam menilai ketajaman penglihatan. Optotip tunggal sangat 

berguna untuk memulai suatu pemeriksaan, karena anak-anak seringnya tidak 

mengikuti dengan baik target yang jauh seperti gambar pada proyektor, namun 

kekurangan dari kartu tunggal tidak dapat mendeteksi adanya crowding 

phenomenon yang sering terdapat pada pasien ambliopia. Ketajaman penglihatan 

pada optotip tunggal sebaiknya dilanjutkan dengan tes berbentuk optotip berbaris. 

Tahap selanjutnya pada pasien yang belum mengenal huruf adalah pemeriksaan 

dengan tumbling E, gambar dari Wright atau dengan HOTV. Cara pemeriksaan 



dengan tumbling E adalah pasien diminta untuk menunjukkan kaki dari huruf E 

tersebut dengan jarinya.29,33 

 

Gambar 2.2 Kartu logMAR bentuk ETDRS14 

2.1.6 PEEK Acuity 

PEEK Acuity merupakan aplikasi yang dapat diunduh pada smartphone 

dengan kapasitas android 4.0. kecerahan layar dapat diatur sampai 100%. PEEK 

Acuity  memiliki tampilan berupa optotip huruf E berukuran 5x5 grid dengan arah 

yang berbeda-beda (90o , 180o , 270o , dan 0o). Pemeriksaan dilakukan pada jarak 2 

meter atau 3 meter antara pemeriksa dan pasien. Hasil tajam penglihatan dapat 



ditampilkan dalam notasi Snellen metric (6/6) dan imperial (20/20) atau satuan 

logMAR, berbeda dengan penelitian tentang pengukuran tajam penglihatan 

menggunakan smartphone telah dilakukan sebelumnya oleh Perera dengan notasi 

Snellen pada jarak 6 meter. 22,34 

Aplikasi PEEK Acuity menyediakan gambaran untuk menentukan ketajaman 

penglihatan hitung jari, hand movement, dan persepsi cahaya. Pada hitung jari, 

aplikasi ini menunjukkan secara acak 1 sampai 4 gambar batang dan respon benar 

atau tidaknya jawaban pasien yang ditampilkan pada layar. Untuk ketajaman 

penglihatan hand movement pasien akan diperlihatkan kotak hitam padat sebesar 

setengah lebar layar yang bergerak ke kiri dan kanan pada layar. Jika pasien tidak 

dapat melihat pergerakkan pada layar, kemudian PEEK acuity akan menyalakan 

lampu sorot pada layar smartphone dan pasien diminta untuk mengidentifikasi 

adanya cahaya yang diperlihatkan padanya. Lampu dapat dinyalakan dan 

dihidupkan untuk menentukan proyeksi cahaya. Jika pemeriksaan telah selesai 

smartphone akan bergetar dan berbunyi.22 

Keuntungan dari penggunaan PEEK acuity yang telah diketahui menurut 

penelitian Bastaworus diantaranya adalah penggunaan optotip E yang secara luas 

digunakan untuk orang dengan kesulitan membaca huruf, ditampilkan dalam 

pengukuran tajam penglihatan secara otomatis, menyediakan pengukuran terhadap 

pasien low vision dengan hitung jari, hand movement dan persepsi cahaya. 

Penggunaan optotip berbasis ETDRS pada PEEK acuity tersedia dalam bentuk 

standar desimal, logMAR, Snelen dalam ukuran meter maupun kaki menjadi tes 

yang dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan untuk mengetahui kondisi 



ketajaman penglihatan yang terstandar maupun untuk penilaian dalam mengontrol 

penyakit.22 

 

Gambar 2.3 Aplikasi PEEK Acuity pada smartphone35 

 
2.2 Kerangka Pemikiran 

Tajam penglihatan merupakan salah satu pemeriksaan fungsi visual yang 

rutin dilakukan pada praktek klinis sehari-hari dan merupakan parameter yang 

penting dalam pengambilan keputusan suatu kondisi klinis mata. Pemeriksaan 

ketajaman penglihatan yang memenuhi standar merupakan pemeriksaan yang 

disarankan, yaitu pemeriksaan yang menggunakan skala logMAR seperti kartu 

ETDRS, meskipun penggunaan kartu Snellen masih sering dijumpai karena cara 

penggunaannya yang relatif mudah dan sederhana. Perkembangan teknologi saat 

ini semakin berkembang, beberapa penelitian dalam beberapa tahun terakhir 

menggunakan teknologi berbasis komputer yang digunakan dalam pemeriksaan 

kesehatan, khususnya kesehatan mata. Teknologi telepon selular juga mengalami 

perkembangan pesat, saat ini tersedia telepon selular berupa smartphone dengan 

kemudahan akses informasi dengan berbagai aplikasi yang tersedia didalamnya. 



Aplikasi PEEK Acuity pada smartphpone dengan sistem android berupa 

pemeriksaan ketajaman penglihatan telah digunakan pada penelitian di Kenya 

pada tahun 2015 terhadap partisipan berusia 50 tahun keatas memberikan hasil 

pengukuran dengan akurasi yang baik. Aplikasi PEEK Acuity terdiri dari tampilan 

berupa optotif huruf E didalam kotak hitam yang di desain mengikuti standar 

kartu ETDRS untuk pengukuran tajam penglihatan dengan ketepatan dan 

realibilitas yang lebih baik dibandingkan kartu Snellen. Pemeriksaan ini dilakukan 

pada jarak 2 meter atau 3 meter antara pemeriksa dan pasien yang efektif 

digunakan untuk tempat pemeriksaan dengan ukuran kurang dari 6 meter. 

Pemeriksaan ketajaman penglihatan pada anak-anak berbeda dengan orang 

dewasa, terdapat kesulitan-kesulitan khusus yang dapat ditemui saat melakukan 

pemeriksaan, sehingga pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui validitas  

pemeriksaan ketajaman penglihatan menggunakan aplikasi PEEK Acuity dengan 

pemeriksaan menggunakan kartu ETDRS dan kartu Snellen pada anak usia 7-15 

tahun. 

2.3 Premis dan Hipotesis 

2.3.1 Premis 

Berdasarkan tinjauan kepustakaan dan kerangka pemikiran diatas dapat 

ditarik premis sebagai berikut: 

Premis 1 :   Tajam penglihatan merupakan salah satu pemeriksaan fungsi visual 

yang rutin dilakukan pada praktek klinis sehari-hari dan merupakan 

parameter yang penting dalam pengambilan keputusan suatu 

kondisi klinis mata.9–13 



Premis 2 :  Pemeriksaan ketajaman penglihatan menggunakan skala logMAR 

seperti kartu ETDRS merupakan pemeriksaan standar yang 

disarankan10,16 

Premis 3 :  Kartu logMAR elektronik menggunakan optotip tunggal dengan 

efek crowding dapat dilakukan untuk memeriksa ketajaman 

penglihatan pada pasien anak-anak usia sekolah 10,17  

Premis 4 :  Pemeriksaan tajam penglihatan dengan optotip tunggal dikelilingi 

kotak hitam mirip efek crowding sangat berguna untuk 

pemeriksaan pada anak dengan dan tanpa ambliopia29 

Premis 5 :  Aplikasi PEEK Acuity merupakan pemeriksaan ketajaman 

penglihatan dengan menggunakan optotip huruf E yang 

mempunyai ketepatan dan realibilitas yang sama baiknya 

dibandingkan kartu logMAR 22 

 

2.3.2 Hipotesis 

Pemeriksaan ketajaman penglihatan menggunakan PEEK Acuity pada anak 

usia sekolah sesuai dengan pemeriksaan tajam penglihatan menggunakan kartu 

ETDRS. 

  



 

 

  

Tingginya prevalensi kebutaan anak sebagian besar berasal 
dari negara dengan pendapatan per kapita yang rendah dan 

akses yang minimal untuk melakukan deteksi dan 
penanganan lebih lanjut 

Strategi The right to sight (WHO VISION 2020) dalam menurunkan angka 
kebutaan pada anak adalah tersedianya teknologi serta infrastruktur yang 

memadai dengan harga terjangkau namun dengan kualitas terbaik dan dapat 
dilakukan di negara dengan penghasilan rendah 

kartu dengan ukuran logMAR seperti kartu ETDRS sebagai baku emas 
pemeriksaan tajam penglihatan sekarang berkembang di praktik klinik 

kartu logMAR yang relatif mahal 
masih menjadi kendala 

tersedianya kartu tersebut di 
tempat praktik klinik seperti pada 

fasilitas kesehatan primer atau 
unit gawat darurat di rumah sakit 

Pengguna telepon selular 
semakin meningkat. Berbagai 

aplikasi yang mendukung dalam 
bidang kesehatan terutama 

kesehatan mata telah 
diluncurkan 

Aplikasi PEEK Acuity untuk 
pemeriksaan tajam penglihatan 
pada anak usia sekolah hasilnya 

akurat 

Gambar 2.4 Bagan alur kerangka pemikiran 



BAB III  

SUBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian 

Populasi target pada penelitian ini adalah seluruh pasien anak usia sekolah (7-

15 tahun) yang diperiksa di tempat fasilitas kesehatan mata dengan populasi 

terjangkau adalah pasien anak usia sekolah (7-15 tahun) yang berkunjung pertama 

kali ke poli Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus Pusat Mata Nasional Rumah 

Sakit Mata Cicendo Bandung dan bersedia mengikuti penelitian dengan mengisi 

lembar persetujuan (informed consent). 

3.1.1 Kriteria Inklusi 

Pasien anak usia sekolah (7-15 tahun) yang berkunjung pertama kali ke 

poli Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo Bandung 

3.1.2 Kriteria Eksklusi 

1) Pasien yang tidak mampu menyelesaikan rangkaian pemeriksaan. 

2) Pasien yang memiliki gangguan kejiwaan, gangguan konsentrasi, retardasi 

mental. 

3.1.3 Pemilihan Sampel 

3.1.3.1 Cara Pemilihan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara consecutive 

sampling terhadap pasien baru yang berkunjung ke Poliklinik Pediatrik 



Oftalmologi dan Strabismus dan memenuhi kriteria inklusi sampai memenuhi 

jumlah sampel yang dibutuhkan. 

3.1.3.2 Penentuan Ukuran Sampel 

Penetapan ukuran sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu 

menentukan kesesuaian hasil pemeriksaan tajam penglihatan menggunakan PEEK 

Acuity dibandingkan dengan kartu ETDRS yang dilakukan pada pasien yang 

berkunjung ke poliklinik Pediatrik Ofthalmologi dan strabismus. Besar sampel 

ditentukan dengan menghitung ukuran sampel untuk menguji perbedaan 2 rata-

rata data berpasangan dengan rumus: 

η =  Sd2 (Zα + Zβ)2 

d2 

 

Keterangan: 

η  = Ukuran sampel 

Sd = Standar deviasi beda 

Zα = kesalahan tipe 1 ditapkan sebesar 5%, hipotesis dua arah, sehingga Zα = 

1,96 

Zβ = kesalahan tipe II ditetapkan sebesar 20%, sehingga Zβ = 0,84 

d = Perbedaan rata-rata 

Maka jumlah sampel minimal sebanyak: 

η = 0,0352 (1,96 + 0,84)2 

  0,0142 

 = 81 pasien 



3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan 

potong lintang. 

 
3.2.2 Identifikasi Variabel 

3.2.2.1 Variabel Bebas dan Tergantung 

- Variabel bebas penelitian ini adalah pemeriksaan ketajaman penglihatan 

dengan menggunakan kartu logMAR ETDRS dan PEEK Acuity pada anak 

usia sekolah (7-15 tahun) yang berkunjung ke poli Pediatrik Oftalmologi 

dan Strabismus Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

Bandung. 

- Variabel tergantung penelitian ini adalah hasil tajam penglihatan dengan 

dalam skala logMAR pada anak usia sekolah (7-15 tahun) yang 

berkunjung ke poli Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung 

3.2.2.2 Definisi Operasional 

Valid didefinisikan sebagai ketepatan pengukuran tajam penglihatan 

menggunakan PEEK Acuity dibandingkan dengan pemeriksaan menggunakan 

kartu ETDRS (gold standard) yang dinilai dengan menggunakan Pearson 

corelation dan Bland Altman plot dan memiliki hasil tidak jauh berbeda dengan 

satuan pengukuran yang sama. 

PEEK Acuity didefinisikan sebagai alat pengukuran tajam penglihatan berbasis 

aplikasi pada smartphone dengan optotip huruf E didalam kotak kitam yang 



dirancang dan dikembangkan oleh International Centre of Eye Health di London 

School of Hygiene and Tropical Medicine, University of Stratchlyde dan NHS 

Glasgow Centre for Ophthalmic Research. 

Kartu ETDRS didefinisikan sebagai kartu pemeriksaan tajam penglihatan yang 

menyediakan beberapa baris huruf Sloan dengan ukuran dalam bentuk logaritme 

of Minimal Angle Resolution 

Kartu Snellen didefinisikan sebagai kartu pemeriksaan tajam penglihatan berupa 

tujuh baris huruf dengan ukuran yang berbeda, dimana huruf paling atas 

mempunyai ukuran terbesar 

Tajam Penglihatan didefinisikan sebagai nilai logMAR dari hasil pemeriksaan 

menggunakan PEEK Acuity dan kartu ETDRS 

Pemeriksa adalah refraksionis atau petugas kesehatan mata yang berpengalaman 

melakukan pemeriksaan tajam penglihatan 

Tempat penelitian didefinisikan sebagai Poliklinik Pediatrik Oftalmologi dan 

Strabismus Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kartu ETDRS dengan iluminasi 

2) Galaxy S Note II GT-N7100 (SamsungC&Tcorp) running Android 4.4.2  

yang terpasang aplikasi perangkat lunak PEEK Acuity 

3) Tali pengukur ukuran 1 meter, 2 meter, 3 meter  

4) Ruang pemeriksaan dengan intensitas cahaya cukup dan ruang pelatihan 

 



3.2.3 Cara Kerja dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.3.1 Cara Kerja 

Pemeriksa diberikan instruksi mengenai cara menggunakan aplikasi PEEK 

Acuity sebelum memeriksa pasien. Pasien duduk di kursi yang telah disediakan, 

dilakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan menggunakan PEEK Acuity 

(satuan logMAR) pada jarak 3 meter dilanjutkan dengan pemeriksaan 

menggunakan kartu ETDRS pada jarak 4 meter oleh pemeriksa yang berbeda 

dengan jeda waktu 10 menit setelah pemeriksaan dengan PEEK Acuity. Semua 

pemeriksaan dilakukan didalam ruangan yang sama dan telah memenuhi 

standardisasi untuk melakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan. 

Hasil ketajaman penglihatan menggunakan kedua alat pemeriksa dicatat 

dalam satuan logMAR. Semua pasien yang masuk dalam subjek penelitian ini 

dicatat data pribadi berupa nama, umur, jenis kelamin dan tingkatan sekolah.  

3.2.3.2 Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dicatat dalam formulir penelitian yang telah dibuat, 

selanjutnya dilakukan analisis data karakteristik subjek penelitian. Untuk 

menjawab hipotesis penelitian dilakukan analisis data statistik dengan uji 

Validitas menggunakan Pearson correlation analysis dan uji statistik Bland and 

Altman yang membandingkan antara ketajaman penglihatan menggunakan PEEK 

acuity dengan kartu ETDRS. Kemaknaan hasil uji ditentukan berdasarkan interval 

kepercayaan (IK) 95% dengan nilai p<0,05. Tajam penglihatan subjek yang tidak 

bisa melihat optotip dikonversi dalam skala logMAR untuk memudahkan analisis 

data.36 Analisis data menggunakan program komputer SPSS for Windows 21.0. 



 

3.2.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di poliklinik Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Penelitian dilakukan dari 

bulan September sampai Oktober 2017 setelah mendapat persetujuan dari Komite 

Etik Penelitian Kedokteran dan Bagian Mata Fakultas Kedokteran Universitas 

Padjadjaran bulan September 2017. 

 

3.3 Implikasi / Aspek penelitian 

Penelitian ini berpedoman pada 3 prinsip dasar penelitian terhadap manusia 

dengan memperhatikan hal-hal berikut : 

A. Prinsip respect for person (menghormati harkat dan martabat manusia) 

1. Pemeriksa, peneliti dan orangtua pasien memiliki hak untuk bertanya dan 

berkonsultasi dengan peneliti berbagai hal yang berkaitan dengan 

penelitian. 

2. Keikutsertaan subjek dalam penelitian dilakukan secara sukarela dan 

sadar, dan sewaktu-waktu subjek penelitian memiliki hak untuk 

menghentikan keikutsertaannya dalam penelitian karena suatu sebab tanpa 

adanya paksaan. 

B. Prinsip beneficienci (bermanfaat) non maleficence (tidak merugikan) 

1. Penelitian yang dilakukan akan memberikan manfaat berupa pengetahuan 

kepada orang tua dan pasien tentang pemeriksaan ketajaman yang 



sederhana namun akurat, sehingga dapat dilakukan secara berkala di 

rumah untuk mendeteksi atau memantau ketajaman penglihatan pasien. 

2. Subjek penelitian mungkin akan mengalami ketidaknyamanan fisik yang 

minimal karena menjalani pemeriksaan ketajaman penglihatan sebanyak 2 

kali menggunakan alat pemeriksaan yang berbeda. 

C. Prinsip justice (keadilan) 

Perlakuan terhadap subjek pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan cara dan alat yang sama. Pemeriksaan pasien pada penelitian ini 

akan dilakukan dan merupakan tanggung jawab peneliti dengan supervisi dokter 

spesialis mata. Pencatatan hasil penelitian akan dijaga kerahasiaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Alur Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tahap pemilihan sampel penelitian 
(consecutive sampling) 

 

Memberi penjelasan tentang penelitian dan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Penelitian mengenai validasi pengukuran tajam penglihatan menggunakan 

smartphone (PEEK acuity) pada anak usia sekolah (7-15 tahun) telah dilakukan 

pada bulan Oktober 2017. Sampel penelitian merupakan anak usia sekolah (7-15 

tahun) yang berkunjung pertama kali ke Poli Pediatrik Oftalmologi dan strabismus 

PMN RS Mata Cicendo yang telah memenuhi kriteria inklusi, tidak memiliki 

kriteria eksklusi, dan telah diberi persetujuan oleh orang tua / wali dalam bentuk 

penandatanganan surat persetujuan menjadi sampel pada penelitian ini. Subjek 

penelitian dilakukan pengukuran tajam penglihatan oleh refraksionis 

menggunakan PEEK acuity pada jarak 3 meter, kemudian dilakukan pemeriksaan 

tajam penglihatan menggunakan kartu ETDRS pada jarak 4 meter oleh 

refraksionis lain. Pemeriksaan dilakukan secara bergantian untuk subjek 

berikutnya. Subjek penelitian berjumlah 90 orang dengan data yang dihasilkan 

berupa tajam penglihatan jauh dalam skala Logarithm Minimum Angle of 

Resolution (LogMAR). 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian yang disajikan meliputi karakteristik subjek penelitian dan 

uji kesesuaian pengukuran tajam penglihatan menggunakan PEEK Acuity dan 

dengan menggunakan kartu ETDRS. 



4.1.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

 Karakteristik subjek penelitian meliputi: usia dan jenis kelamin yang 

dijelaskan pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Karakteristik Frekuensi Persentase (%) 

Jenis kelamin:   

Laki-laki 47 52,2 
Perempuan 
 

43 47,8 

Usia   
Median (Range) 11,00 (7-15)  

 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah subjek penelitian dengan jenis 

kelamin laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan sebesar 52,2%. 

Median usia pada penelitian ini adalah 11,00 tahun dengan usia termuda 7 tahun 

dan usia paling tua 15 tahun. 

 Uji normalitas data menggunakan Uji Shapiro Wilk menunjukan bahwa 

seluruh data tidak terdistribusi normal pada variabel jenis kelamin maupun usia, 

dimana didapatkan nilai signifikansi < 0,05. Tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna antara tajam penglihatan pada subjek penelitian laki-laki dan 

perempuan secara statistik. 

 

 

 



4.1.2  Uji Validitas dengan Analisis Korelasi dari Pearson dan Bland 

Altman plot Terhadap Tajam Penglihatan menggunakan PEEK 

Acuity dan Kartu ETDRS 

 
 Tajam penglihatan menggunakan kartu ETDRS pada mata kanan 

mempunyai nilai median (Range) 0,42(-0,12 – 2,70) dan mata kiri 0,45(-0,12 – 

2,70), sedangkan tajam penglihatan menggunakan PEEK Acuity pada mata kanan 

mempunyai nilai median (Range) 0,25(0,00 – 2,70) dan mata kiri 0,35(0,00 – 

2,70).  

Korelasi antara pemeriksaan menggunakan PEEK Acuity dibandingkan 

kartu ETDRS menggunakan analisis korelasi dari Pearson menunjukkan terdapat 

hubungan yang kuat antara pengukuran tajam penglihatan menggunakan PEEK 

Acuity dibandingkan dengan kartu ETDRS dengan nila r = 0,948 untuk mata 

kanan, sedangkan untuk mata kiri nilai r = 0,946. Terdapat nilai signifikansi 0,000 

untuk kedua mata sehingga menunjukkan hasil yang signifikan dan searah, terlihat 

pada gambar 4.1 dengan persamaan korelasi regresi pada penelitian ini adalah 

VOD ETDRS = 0,086 + 0,874*VOD PEEK dan VOS ETDRS = 0,064 + 

0,926*VOS PEEK. 

 



A.  

B.  

 
Gambar 4.1 Korelasi scatter plot antara pemeriksaan tajam penglihatan 

menggunakan PEEK Acuity dibandingkan dengan kartu ETDRS 
mata kanan (A), mata kiri (B) 

 
 



Kesesuaian pengukuran tajam penglihatan menggunakan PEEK Acuity 

dengan pengukuran menggunakan kartu ETDRS digambarkan dalam kurva Bland 

dan Altman plot seperti pada gambar 4.2 berikut: 

A.  

B.  

 
Gambar 4.2 Bland Altman plot. Hubungan antara rerata beda pengukuran tajam 

penglihatan dengan selisih beda pengukuran tajam penglihatan 
menggunakan dua metode pada mata kanan (A), dan mata kiri (B) 
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Bland Altman plot pada gambar 4.1 adalah kurva yang menggambarkan 

hubungan antara rerata beda dengan selisih beda pengukuran tajam penglihatan 

menggunakan PEEK Acuity dibandingkan dengan menggunakan kartu ETDRS. 

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa mean difference sebesar 0,02 yang 

ditunjukkan pada gambar dengan garis berwarna biru. Limits of agreements 

merupakan 1,96 (nilai Z 95%) dikalikan standar deviasi ± dari mean difference 

tersebut. Batas atas dari perhitungan tersebut didapatkan sebesar 0,43 untuk tajam 

penglihatan mata kanan dan 0,45 untuk mata kiri; sementara batas bawah sebesar 

-0,39 untuk tajam penglihatan mata kanan dan -0,41 untuk mata kiri. Batas atas 

dan batas bawah digambarkan dengan garis putus-putus berwarna merah. 

Uji T pada alat PEEK Acuity dengan kartu ETDRS pada penelitian ini 

menunjukkan rerata perbedaan -0,1867 (SD  ± 0,20971) pada mata kanan dan -

0,2178 (SD ± 0,22078) pada mata kiri, p  < 0,05. 

 
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Tajam Penglihatan 

Variabel Rerata ± SD (logMAR) Nilai p 

PEEK Acuity 0,5333 ± 0,658 0,401* 
ETDRS 0,5520 ± 0,606  

Keterangan : * berdasarkan uji T data berpasangan pada mata kanan, SD = Standar Deviasi 

 

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa berdasarkan uji T data berpasangan 

terhadap tajam penglihatan menggunakan PEEK Acuity dibandingkan dengan 

kartu ETDRS diperoleh nilai signifikansi 0,401 pada mata kanan ( p > 0,05) yang 

berarti bahwa tidak terdapat perbedaan antara kedua pemeriksaan. 

 

 



4.2  Uji Hipotesis 

Hipotesis  : Hasil pengukuran tajam penglihatan menggunakan 

smartphone (PEEK Acuity) sesuai dengan hasil 

pengukuran tajam penglihatan menggunakan kartu 

ETDRS pada anak usia sekolah (7-15 tahun). 

Data yang menunjang : berdasarkan uji statistik korelasi Pearson didapatkan 

koefisien korelasi sebesar 0,948 dan 0,946 untuk kedua 

mata dengan p value sebesar 0,000 sehingga dinyatakan 

valid dan dengan uji statistik Bland Altman didapatkan 

nilai agrement diantara upper limit dan lower limit 

sebesar 0,0218 pada Confidence Interval 95% diantara -

0,0245 sampai 0,0680 sehingga dinyatakan sesuai. 

Kesimpulan  :  Hipotesis teruji dan dapat diterima. 

 

4.3 Pembahasan 

Pengukuran tajam penglihatan yang akurat merupakan hal yang penting 

dalam menentukan kondisi klinis mata untuk menentukan tatalaksana selanjutnya. 

Berdasarkan strategi dari WHO,  untuk negara berkembang seperti Indonesia, 

anak-anak usia sekolah setidaknya mendapatkan penapisan pemeriksaan mata 

yang sederhana dan tersedianya kacamata untuk anak yang mengalami kelainan 

refraksi yang signifikan dapat dijadikan suatu program yang terintegrasi dengan 

program kesehatan lain. Pemeriksaan mata atau penglihatan pada anak usia 



sekolah sangat penting untuk mendeteksi dini adanya kelainan pada mata yang 

dapat mengganggu proses belajar mengajar. 4,37,38 

Pengembangan teknologi dan infrastruktur yang tepat, berupa harga yang 

rendah namun dengan kualitas tinggi serta ketersediaannya yang mudah 

didapatkan terutama untuk negara-negara dengan penghasilan rendah dapat 

membantu terselenggaranya penyediaan pelayanan kesehatan mata yang optimal. 

Perkembangan teknologi telepon selular dalam bidang kesehatan dapat digunakan 

untuk pemeriksaan tajam penglihatan. PEEK Acuity merupakan salah satu alat 

pemeriksaan berbasis telepon selular yang telah digunakan untuk menilai tajam 

penglihatan pada dewasa usia diatas 50 tahun dengan hasil yang valid bila 

dibandingkan dengan kartu ETDRS maupun kartu Snellen, namun di Indonesia 

penelitian yang serupa belum dilakukan pada anak usia sekolah yang bertujuan 

mendapatkan alat pemeriksaan tajam penglihatan yang sederhana, murah dan 

mudah dilakukan pada keadaan dengan keterbatasan sarana maupun prasarana 

untuk pemeriksaan tajam penglihatan, cukup dengan mengunduh aplikasi PEEK 

Acuity pada smartphone. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian tajam penglihatan 

menggunakan PEEK Acuity dibandingkan dengan kartu ETDRS pada anak usia 

sekolah. Sampel yang dipilih pada penelitian ini adalah anak usia sekolah  dengan 

median usia 11 tahun. Pemilihan sampel anak usia sekolah dimaksudkan karena 

pada usia tersebut sudah cukup koperatif untuk dilakukan pemeriksaan tajam 

penglihatan dengan metoda optotip, serta sasaran untuk dilakukan skrining 

pemeriksaan tajam penglihatan yang dilakukan di sekolah di Indonesia adalah 



anak sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama 

dengan usia 7-15 tahun. Berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah anak 

laki-laki yang menjadi sampel penelitian ini sebanyak 47 orang (52,2%) dan 

perempuan sebanyak 43 orang (47,8%), tidak ada perbedaan yang bermakna 

secara statistik antara laki-laki dan perempuan pada penelitian ini. Prevalensi 

distribusi jenis kelamin terhadap gangguan penglihatan menurut WHO tidak 

dipengaruhi oleh jenis kelamin. 39,40 

Pengukuran tajam penglihatan pada penelitian ini dilakukan oleh 

refraksionis yang berpengalaman dalam mengukur tajam penglihatan. Masing-

masing pemeriksa menggunakan alat yang berbeda. Sampel diperiksa secara 

bergantian menggunakan kartu ETDRS dan PEEK Acuity. Sampel dipilih secara 

acak bergantian untuk diperiksa menggunakan kartu ETDRS terlebih dahulu atau 

menggunakan PEEK Acuity terlebih dahulu, hal ini bermaksud untuk 

menghilangkan bias pengukuran. Kesesuaian hasil antara pengukuran 

menggunakan PEEK Acuity oleh pemeriksa yang berpengalaman dan tidak 

berpengalaman belum pernah dilakukan penelitian, sehingga diperlukan penelitian 

lebih lanjut mengenai penggunaannya oleh pemeriksa yang tidak berpengalaman 

melakukan pemeriksaan tajam penglihatan. 

Uji validitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran tajam 

penglihatan menggunakan PEEK Acuity mempunyai nilai validitas yang sangat 

kuat secara signifikan dengan koefisien korelasi dari Pearson sebesar 0,948 untuk 

mata kanan dan 0,946 untuk mata kiri, p value =  0,000 < 0,01. Tajam penglihatan 

mata kanan menggunakan kartu ETDRS dapat ditentukan dengan tajam 



penglihatan menggunakan PEEK Acuity yang rata-rata mendekati garis linear, hal 

ini berarti pemeriksaan tajam penglihatan menggunakan PEEK Acuity mendekati 

sama dengan pemeriksaan menggunakan kartu ETDRS. 

Berdasarkan uji statistik Bland Altman, kesesuaian pengukuran tajam 

penglihatan menggunakan PEEK Acuity dengan kartu ETDRS menunjukkan bias 

dengan nilai mean difference sebesar 0,0218 logMAR. Bland Altman plot 

merupakan suatu metoda statistik yang digunakan untuk menilai kesesuaian dari 

dua pengukuran dengan hasil berupa data numerik.41,42 Sebanyak 95% data 

tersebar diantara -0,0253 logMAR sampai 0,0626 logMAR, dengan limit of 

agreement sebesar -0,392 logMAR sampai dengan 0,429 logMAR (perhitungan 

pada mata kanan), hal ini menunjukkan bahwa bias yang mungkin terjadi bila 

dilakukan pada populasi berbeda adalah antara -0,392 logMAR sampai 0,429 

logMAR. Pengukuran tajam penglihatan menggunakan PEEK Acuity mempunyai 

rata-rata perbedaaan setara dengan kurang lebih 2 huruf pada satu baris yang sama 

dengan pengukuran tajam penglihatan menggunakan kartu ETDRS.  

Uji T data berpasangan dilakukan sebagai uji tambahan untuk menentukan 

adanya perbedaan pengukuran tajam penglihatan menggunakan PEEK Acuity 

dengan kartu ETDRS pada penelitian ini. Uji T untuk data berpasangan pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara 

statistik pada kedua hasil pemeriksaan, baik menggunakan PEEK Acuity maupun 

kartu ETDRS, dengan nilai p = 0,401 untuk mata kanan dan p = 0,352 untuk mata 

kiri  (p value < 0,05). Smartphone yang digunakan pada penelitian ini merupakan 

seri Samsung Galaxy Note II, namun penelitian yang sama belum pernah 



dilakukan menggunakan tipe smartphone yang berbeda, sehingga belum dapat 

diambil kesimpulan yang sama terhadap semua tipe smartphone. Uji T juga 

digunakan untuk menentukan perbandingan antara mata kanan dan mata kiri pada 

penelitian ini, didapatkan kesimpulan tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

pada kedua mata. 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah metode pemeriksaan 

menggunakan smartphone (PEEK Acuity) dapat digunakan di klinik/fasilitas 

kesehatan dan secara luas dapat digunakan untuk skrining pada anak usia sekolah. 

Untuk kelompok anak-anak usia kurang dari 7 tahun atau prasekolah tidak 

termasuk ke dalam penelitian ini, sehingga belum dapat disimpulkan bahwa 

penilaian tajam penglihatan dengan menggunakan PEEK Acuity akan memberikan 

hasil yang sama pada kelompok usia yang  berbeda.   



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan   

 Pengukuran tajam penglihatan menggunakan PEEK Acuity sesuai dengan 

pengukuran tajam penglihatan menggunakan kartu ETDRS. 

 

5.2 Saran 

1. Alat pemeriksaan tajam penglihatan PEEK Acuity dapat digunakan 

untuk pemeriksaan tajam penglihatan di klinik / fasilitas kesehatan serta 

untuk skrining tajam penglihatan pada anak usia sekolah. 

2. Penelitian lebih lanjut pada anak usia prasekolah sebaiknya dilakukan 

agar PEEK Acuity dapat digunakan pada berbagai kelompok usia. 
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