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I. Pendahuluan 

    Lapisan film air mata merupakan lapisan penting pada permukaan okular. 

Lapisan ini melindungi permukaan okular, membersihkan debris, dan memberikan 

bentuk permukaan optik yang licin sehingga menjadi media refraksi yang baik pada 

fungsi penglihatan. Lapisan film air mata menyediakan oksigen, hormon 

pertumbuhan, serta komponen pendukung bagi epitel kornea dan konjungtiva. 

Perubahan jumlah volume sekresi film air mata akan mempengaruhi stabilitas 

lapisan film air mata. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan dan kematian sel 

epitel pada  permukaan okular. 1-4 

     Pemeriksaan diagnostik untuk mengevaluasi film air mata telah mengalami 

perkembangan. Beberapa jenis pemeriksaan diagnostik sudah menjadi prosedur 

rutin pada praktik klinis. Evaluasi film air mata bertujuan untuk menilai komposisi, 

produksi, serta distribusi yang menjadi dasar dalam penegakan diagnosis kelainan 

pada permukaan okular. Sari kepustakaan ini bertujuan memaparkan jenis 

pemeriksaan diagnostik dalam mengevaluasi film air mata yang diharapkan dapat 

membantu untuk penegakan diagnosis dan tatalaksana kelainan pada permukaan  

okular.5,6 

 

II. Lapisan film air mata 

     Lapisan film air mata tersusun atas komponen lipid, akuos, dan musin. Lapisan 

ini memiliki ketebalan berkisar 8-9 µm dengan komponen akuos meyusun 60% dari 

total volume. Studi terbaru dengan menggunakan Optical coherence tomography 

(OCT) dan Reflektometri menyatakan, bahwa ketebalan lapisan film air mata hanya 

berkisar 3,4 µm. Lapisan akuos dan musin merupakan satu kesatuan yang bersama 

sel epitel permukaan okular  membentuk gel akuos-musin glikokaliks. Jumlah film 

air mata diperkirakan berkisar 7,4 µL dengan kecepatan produksi adalah 1,2 µL per 

menit dan  kecepatan pergantian sebesar 16% per menit. Film air mata ini 

selanjutnya akan terdistribusi menempati area meniskus, area pre kornea, dan area 

sakus konjungtiva yang berada dibawah palpebra.1-3 

Lapisan lipid merupakan lapisan superfisial film air mata dan memiliki 

ketebalan berkisar 0,1-0,2 µm. Lapisan lipid berfungsi untuk melindungi serta 
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udara	 udara	

Lapisan	akuos	 Gel	akuos-musin	
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musin	

Epitel	kornea	

mengurangi evaporasi permukaan okular hingga mencapai 50-95%. Gerakan 

berkedip pada kelopak mata akan menstimulasi pengeluaran lapisan  lipid oleh 

kelenjar meibom yang berada di atas lempeng tarsus palpebra. Fosfolipid, kolestrol, 

dan wax esters merupakan komponen utama penyusun lapisan lipid. Senyawa ini 

bersama dengan lapisan musin menurunkan tegangan permukaan, sehingga film air 

mata dapat terdistribusi pada seluruh permukaan okular.7-9  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Skema struktur lapisan film air mata 
   Dikutip dari : Amesqua.5  
 

 

     Lapisan  akuos film air mata memiliki ketebalan 7-8 µm dan mengandung 

elektrolit, air, serta protein. Komponen ini menyediakan oksigen dan nutrisi yang 

dibutuhkan oleh permukaan kornea yang bersifat avaskular. Ion natrium (Na+), 

kalium (K+), klorida (Cl-), dan elektrolit terlarut di dalam komponen ini 

mempertahankan tekanan osmotic film air mata di angka 300mOsm/L. Komponen 

akuos air mata mengandung imunoglobulin A, lisozim, laktoferin, lipokalin, 

defensin, interleukin sebagai antimikroba dan juga antivirus. Hormon pertumbuhan 

pada komponen akuos memiliki peran penting dalam proses proliferasi, migrasi dan 

diferensiasi sel serta  dalam penyembuhan permukaan okular.1,3,7 

     Lapisan musin dengan ketebalan 1 µm mengandung glikoprotein sebagai 

komponen utama. Sel goblet pada permukaan konjungtiva mensekresikan lapisan 

musin sebanyak 2-3 µL per hari. Lapisan ini berfungsi merubah sifat hidrofobik 

kornea menjadi hidrofilik sehingga film air mata dapat tersebar secara merata. 
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Fungsi lain komponen  musin adalah untuk  melindungi permukaan konjungtiva 

dari partikel asing dan melubrikasi palpebra pada saat berkedip.1,3,10        

 

III. Sekresi  dan ekskresi  film air mata  

     Sistem sekresi film air mata merupakan hasil  kerjasama dari refleks saraf,   

kornea, konjungtiva, kelenjar lakrimal dan kelenjar meibom yang disebut sebagai 

unit fungsional lakrimal.  Sistem sekresi ini terbagi menjadi sekresi dasar yang 

diproduksi oleh kelenjar lakrimal aksesori dan sekresi refleks yang dikeluarkan oleh 

kelenjar lakrimal utama.  Sekresi refleks  merupakan suatu respon terhadap adanya 

stimulasi sensoris pada lapisan kornea dan konjungtiva baik secara mekanik, 

termal, dan kimia yang dihantarkan melalui serat saraf aferen menuju pusat sensoris 

di batang otak.  Induksi dari saraf sensoris akan mengaktifkan sistem saraf otonom 

yang selanjutnya mensekresikan air mata melalui aktivasi jalur calsium (Ca2+)/ 

protein kinase C-dependent dan cyclic adenosine monophosphate (cAMP) . 

Hormon Adenocorticotropic (ACTH) juga dapat menstimulus sekresi film air mata 

melalui aktivasi reseptor vasoactive intestinal polypeptide (VIP).1,3  

     Refleks berkedip merupakan faktor yang penting untuk pembaruan , distribusi, 

pergantian, serta pengeluaran film air mata. Nervus fasialis mempersarafi refleks 

berkedip melalui rangsangan terhadap otot orbikularis okuli. Lapisan film air mata 

bergerak menuju punctum, selanjutnya akan diteruskan ke sakus lakrimal menuju 

duktus lakrimal dan meatus nasal inferior. Refleks berkedip mengurangi volume 

lapisan akuos musin glikokaliks sebesar 70% dan memerlukan waktu 30 detik 

untuk disekresikan kembali .1,7    

 

IV. Disfungsi lapisan film air mata 

     Stabilitas film air mata pada permukaan okular memiliki kemampuan untuk 

beradaptasi terhadap lingkungan dan reaksi imunologis. Ketidakstabilan lapisan 

film air mata berhubungan dengan penurunan jumlah produksi air mata dan 

peningkatan kecepatan evaporasi pada permukaan okular. Ketidakseimbangan 

antara kedua proses tersebut menyebabkan hiperosmolaritas film air mata dan 
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mengaktifkan reaksi peradangan sel, sehingga terjadi kematian sel permukaan 

okular. 3,5 

     Penderita dengan kondisi disfungsi lapisan film air mata akan merasakan gejala 

tidak nyaman pada mata akibat hiperosmolaritas, rangsang nyeri oleh mediator 

inflamasi, dan berkurangnya fungsi lubrikasi air mata akibat kehilangan sel goblet 

permukaan okular. Kematian sel epitel permukaan  selanjutnya dapat menimbulkan 

suatu debris mukus pada permukaan okular sehingga menurunkan tajam 

penglihatan.3,5   

 
 

  

 

 

  

                          
                                 
 

 (A)           (B) 
Gambar 4.  Kelainan permukaan okular akibat disfungsi film air mata. (A)         

debris mucus pada kornea. (B) Pembentukan plak mukus yang berat. 
                            Dikutip dari : Michael. 11 

 

V. Evaluasi film air mata  

     Evaluasi lapisan film air mata pada praktik klinis  bertujuan menilai kualitas dan 

kuantitas komponen film air mata. Pemeriksaan ini dapat bersifat invasif maupun 

noninvasif. Pemeriksa dapat memulai pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan 

fisik pada struktur adneksa bola mata untuk menilai adanya penyakit mata tiroid,  

trikiasis, atau entropion yang mengganggu kestabilan film air mata. Pemeriksa 

kemudian menggunakan slitlamp untuk menilai tepi palpebra dengan lebih jelas. 

Jenis pemeriksaan lain yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan stabilitas film air 

mata, produksi air mata, pergantian film air mata, pewarnaan permukaan okular, 

komposisi dan karakter air mata, serta penggunaan teknik pencitraan untuk 

mengevaluasi film air mata.1,11  
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5.1. Pemeriksaan tepi palpebra 

  Pemeriksaan biomikroskop slitlamp pada tepi palpebra dapat mengevaluasi 

kelainan palpebra yang dicurigai menjadi penyebab ganguan lapisan film air mata. 

Pemeriksaan ini menilai  palpebra superior dan inferior dengan mengevaluasi 

tanda-tanda blefaritis, sumbatan orifisium kelenjar meibom, hipervaskularisasi, 

serta penonjolan pada permukaan tepi palpebra. Tanda-tanda tersebut merupakan 

tanda klinis untuk mengevaluasi keterlibatan kelainan kelenjar meibom terhadap 

pengurangan sekresi lapisan lipid film air mata.5,12  

     Pemeriksaan marginal tear strip dapat memperkirakan jumlah volume air mata. 

Tear strip merupakan suatu garis lapisan air mata yang berkumpul pada meniskus 

di atas palpebra inferior. Pemeriksaan ini menggunakan fluorescein dan mengukur 

tear strip dengan menggunakan filter cobalt blue pada slitlamp. Ketebalan  tear 

strip normal adalah 0,3 mm.  Marginal tear strip yang kurang dari nilai normal 

mengindikasikan penurunan produksi air mata.11,12  

 
 

 

 

 

 
                  (A)                                                (B)                                              (C)      

Gambar 5.1. Pemeriksaan tepi palpebra. (A) Hipervaskularisasi palpebral. (B) 
Obstruksi kelenjar meibom. (C) Marginal tear strip dengan fluorescein 

    Dikutip dari : Michael, Milner 11,13 
 

5.2. Pemeriksaan stabilitas film air mata 

     Film air mata yang stabil dapat melindungi epitel permukaan okular terhadap 

kecepatan evaporasi dengan mempertahankan struktur lapisan hingga 20-30 detik . 

Break-up time (BUT) adalah waktu yang diperlukan film air mata untuk 

mempertahankan stabilitas struktur lapisan hingga terbentuknya area kering. 

Pemeriksaan Tear film break up time (TBUT) menilai BUT film air mata dengan 

menggunakan fluorescein.11,12  
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     Pemeriksaan dimulai dengan memberikan larutan fluorescein 1 % pada daerah 

fornik palpebra inferior kedua mata kemudian diperiksa dengan filter cobalt blue. 

Fluorescein dibiarkan selama 2 menit untuk menyebar secara merata ke permukaan 

okular. Refleks berkedip dapat membantu proses tersebut. TBUT kurang dari 10 

detik menunjukkan adanya gangguan film air mata. Nilai yang lebih rendah, yaitu 

kurang dari 5 detik, merupakan nilai diagnostik gejala mata kering. Produksi air 

mata yang kurang dan gangguan produksi lapisan lipid oleh kelenjar meibom 

merupakan faktor utama yang menyebabkan lapisan film air mata menjadi tidak 

stabil.5,11,12  

 

  

  

 

 
 

 
 
 
 

Gambar 5.2. Penampakan area kering pada permukaan kornea 
  Dikutip dari : Collin 5, Michael 11  
 

5.3. Pemeriksaan produksi air mata 

     Pemeriksaan produksi film air mata bertujuan menilai  komponen akuos yang 

disekresikan oleh kelenjar lakrimal utama dan aksesori. Tes  Schirmer merupakan 

salah satu pemeriksaan untuk menilai produksi air mata. Tes Schirmer 

menggunakan kertas filter khusus dengan lebar 5 mm dan panjang 35 mm yang 

dinamakan kertas Whatman nomor 41. Tes Schirmer terbagi menjadi tes Schirmer 

1 dan 2. Tes Schirmer 1 menilai sekresi air mata akibat rangsangan refleks. Tes 

Schirmer 2 menggunakan anastesi topikal Tetracain 0,5 % untuk menilai sekresi 

dasar kelenjar aksesori lakrimal. Kertas filter diletakan sedalam 5 mm pada sakus 

konjungtiva di sepertiga temporal tepi palpebral inferior. Filtrasi air mata dinilai 

dalam kondisi mata tertutup selama 5 menit. Jarak basah yang berada dibawah 

angka 10 mm di kertas filter pada tes Schimer 1 mengindikasikan adanya 
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kekurangan komponen akuos dalam air mata. Hal ini berbeda dengan tes Schimer 

2. Jarak basah yang berada di bawah 5 mm mengindikasikan adanya kelainan pada 

produksi basal air mata.2,11 

     Phenol red thread test (PRT) merupakan pemeriksaan alternatif untuk mengukur 

produksi komponen akuos film air mata. PRT menggunakan kapas halus khusus 

berukuran 3 mm sebagai indikator derajat keasaman atau potential of hydrogen 

(PH). Kapas akan berubah warna dari kuning menjadi merah pada saat mengenai 

air mata.  Pemeriksaan diukur dalam 15 detik pada kondisi mata tertutup. 

Pembacaan kurang dari 10 mm setelah 15 detik dapat diinterpretasikan sebagai 

kekurangan produksi air mata. 13,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   (A)            (B) 

 
Gambar 5.3. Tes produksi air mata. (A) Tes Schirmer. (B) Phenol red thread test 

     ( PRT ) 
Dikutip dari : Collin5, Masmali 13  
 

5.4. Pemeriksaan fluorescein clearance test  (FCT) 

     Kecepatan pergantian film air mata adalah kecepatan unit fungsional lakrimal 

dalam mensekresikan film air mata sebelum terjadi evaporasi dan pengeluaran air 

mata melalui punctum. Penurunan produksi film air mata akan menyebabkan 

penurunan kecepatan pergantian film air mata. Pemeriksaan FCT merupakan 

pemeriksaan yang bertujuan menilai waktu clearance film air mata dengan 

menggunakan zat warna fluorescein. Pemeriksa meneteskan 5µL fluorescein 1% 

pada permukaan okular  dan melakukan tes Schirmer 1 selama 1 menit. 

Pemeriksaan kemudian dilakukan kembali dalam interval waktu 10 menit selama 

30 menit. Film air mata yang normal menunjukan jarak basah kertas filter lebih dari 

3 mm dengan konsentrasi zat warna yang menghilang dalam 15 menit. Zat warna 
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Keratokonjungtivitis	Sicca	
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Keratokonjungtivitis	Sicca	
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Toksisitas	Medikasi	 Keratitis	Limbal	Superior	Keratitis	akibat	Lensa	
Kontak	

yang tidak menghilang mengindikasikan kondisi  Delayed tear clearance 

(DTC).11,12  

 
5.5. Pemeriksaan pewarnaan permukaaan okular 

     Permukaan okular bola mata yang  baik tidak menyerap zat warna. Lapisan 

musin melindungi sel epitel kornea dan konjungtiva dari paparan debris dan partikel 

asing. Kerusakan lapisan musin menyebabkan zat warna dapat masuk ke dinding 

sel epitel permukaan yang telah rusak sehingga dapat dinilai pada pemeriksaan 

slitlamp. Fluorescein, rose bengal, dan lissamine green adalah jenis pewarnaan 

yang sering digunakan pada praktik klinis. Pemeriksaan dengan pewarnaan 

fluorescein dengan filter cobalt blue dapat mengevaluasi jumlah, warna, dan 

susunan  kerusakan sel epitel yang terjadi. Interpretasi pewarnaan fluorescein dapat 

menggunakan sistem Van Bjisterveld, Industry workshop grading, dan 

Oxford.11,12,14  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 5.4. Pola pewarnaan permukaan okular dengan zat warna  fluorescein 
 Dikutip dari : Milner 14 

 
     Pewarnaan dengan menggunakan rose Bengal 1%  dapat menimbulkan sensasi 

tidak nyaman pada pasien. Penggunaan anastesi topikal  sebelum pemeriksaan 

dapat mengatasi keluhan tersebut. Pewarnaan ini bertujuan menilai derajat 

kerusakan sel epitel konjungtiva. Evaluasi dilakukan setelah 10 detik dengan 

melihat susunan defek epitel untuk menentukan derajat dan jenis kerusakan yang 

terjadi. Pewarnaan Lissamin green 1% adalah alternatif pemeriksaan lainnya. 



	 9 

Larutan tersebut dibiarkan selama 2-3 menit sebelum diperiksa dengan cahaya 

berwarna putih. Pemeriksaan ini lebih disukai karena memberikan reaksi iritasi 

yang minimal. 11,12 

 

 

 

 

 
 
  (A)       (B)    (C) 

 
Gambar 5.5. Pewarnaan permukaan okular. (A) Lissamine green. (B) Rose Bengal 

  (C) Fluorescein 
Dikutip dari : Bowling 12, Milner 14 

 

5.6. Pemeriksaan komposisi dan karakter air mata  

     Pemeriksaan komposisi protein tidak dilakukan pada praktik klinis dan terbatas 

untuk kepentingan penelitian. Komposisi protein yang terdapat pada komponen 

akuos film air mata dapat menjadi indikator untuk menentukan penurunan produksi 

air mata. Protein tersebut adalah lisozim dan laktoferin yang memiliki kemampuan 

antimikroba untuk melindungi permukaan okular. Kemampuan lisis yang dimiliki 

oleh enzim lisozim terhadap substansi antimikroba menjadi dasar dalam 

pemeriksaan ini. Pemeriksa dapat mengambil sampel film air mata dengan pipet 

mikro, kemudian meletakan sampel pada media agar yang telah dikembangbiakan 

koloni bakteri micrococcus lysodeikticus. Interpretasi dinilai dengan mengukur 

besar area yang terbentuk sebagai aktiftias enzim untuk melisiskan substansi 

bakteri. Semakin besar area yang terbentuk, maka konsentrasi enzim semakin tinggi 

dan jumlah produksi air mata semakin baik.1,11  

 
5.6.1. Tes Ferning 

     Tes Ferning memanfaatkan fenomena kristalisasi cairan akibat evaporasi. Tes 

Ferning pada pemeriksaan air mata bertujuan untuk melihat karakteristik lapisan 

musin yang terlarut pada film air mata. Gambaran Ferning film air mata normal 

pada gelas objek  menunjukan gambaran palisade yang tersusun rapi. Interpretasi 
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tes ferning dilakukan dengan menggunakan sistem Rolando dengan mengukur lebar 

spasi yang terbentuk pada struktur ferning.11,15   

 

 

 

 

 

 
    
 

   (A)                 (B) 
 

Gambar 5.6. Tes Ferning . (A) Pada air mata sehat. (B) Kekurangan lapisan musin 
  Dikutip dari : Masmali 15 

 
5.6.2. Tes Osmolaritas  

     Peningkatan laju penguapan dan penurunan produksi air mata mengakibatkan 

tingginya tekanan osmolaritas. Hiperosmolaritas film air mata menjadi faktor utama 

penyebab gejala mata kering. Pemeriksaan osmolaritas dapat menggunakan 

freezing point depression dan vapor pressure management untuk kepentingan 

penelitian tetapi sulit digunakan pada praktik klinis. Kompleksitas tinggi, 

kebutuhan tenaga profesional, dan jumlah sampel air mata yang dibutuhkan 

menjadi hambatan dalam melakukan teknik tersebut 11,16 

 

 

 

 
 
 
 
 

         (A)     (B) 
 

Gambar 5.7. Sistem tearlab®. (A) Alat pembaca. (B) Cara menggunakan. 
   Dikutip dari : Versura 16  
 

     Teknologi Tearlabâ memberikan standar baru dalam penegakan diagnosa 

penyakit mata kering. Pemeriksaan ini memiliki nilai sensitivitas dan spesifisitas 

yang tinggi. Pemeriksaan ini  menggunakan jumlah sampel  yang sedikit yang 

diambil pada meniskus film air mata. Sampel yang digunakan pada pemeriksaan ini 
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adalah lapisan film air mata yang berada pada daerah meniscus. Pemeriksaan 

osmolaritas film air mata dengan menggunakan Tearlabâ memiliki tingkat akurasi 

yang tinggi untuk menegakan diagnosa penyakit gejala mata kering.11,16  

 
5.7. Pemeriksaan air mata dengan teknik pencitraan  

     Perkembangan teknik pencitraan dalam proses evaluasi film air mata telah 

menyumbangkan banyak manfaat. Penggunaan wavefront aberrometry, 

vidiokeratografi, optical coherence tomography (OCT) segmen anterior, 

interferometri, dan meibograph memberikan nilai  objektif dan noninvasif terhadap 

evaluasi film air mata. Pengukuran akurat radius, tinggi, dan potongan lintang 

meniskus air mata dapat menggunakan OCT segmen anterior. Pasien dengan gejala 

mata kering memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai normal yaitu 0,05mm2. 

Evaluasi pada tatalaksana penyakit mata kering juga dapat menggunakan modalitas 

tersebut.14,17  

 

 

 

 

 

      
        (A)      (B) 
 

Gambar 5.8. Teknik Pencitraan. (A) Evaluasi meniskus dengan OCT segmen anterior. 
(B) Meibograph . 

  Dikutip dari : Milner.14  

 

     Interferometri merupakan pemeriksaan film air mata yang menggunakan sifat 

interferensi gelombang cahaya dalam menginterpretasikan kuantitas dan kualitas 

lapisan lipid pada film air mata. Penurunan ketebalan lapisan lipid air mata yang 

lebih tipis dari 60 nm dapat menjadi indikator adanya disfungsi kelenjar meibomian 

dan gejala mata kering. Teknik pencitraan lainnya adalah meibograph. Teknik ini 

menggunakan prinsip iluminasi sinar inframerah yang menciptakan bayangan 

kelenjar meibom. Penilaian atrofi kelenjar meibomian dapat menggunakan teknik 

ini.14,17 
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VI. Simpulan 

     Peran lapisan film air mata sangat penting bagi permukaan okular. 

Keseimbangan antara jumlah produksi air mata dan laju penguapan harus terjaga 

sebagai bentuk homeostasis permukaan okular. Evaluasi film air mata pada praktik 

klinis dapat dinilai dari stabilitas film air mata, produksi film air mata, pewarnaan 

permukaan okular, komposisi dan karakter air mata, serta pemeriksaan dengan 

menggunakan teknik pencitraan. Pemeriksaan  evaluasi film air mata diharapkan 

membantu dalam penegakan diagnosa, tingkat klasifikasi, dan derajat keparahan 

suatu kelainan okular.
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