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I. Pendahuluan 

Mata berperan sebagai organ sensori yang menangkap informasi visual dari 

lingkungan sekitar yang selanjutnya akan diproses ke pusat penglihatan di otak. 

Gerakan bola mata yang terkoordinasi dengan baik berperan penting bagi 

tercapainya fungsi penglihatan ini, yaitu mengatur agar bayangan objek dapat jatuh 

di retina sehingga terbentuk persepsi visual yang akurat. Gerakan bola mata dapat 

terjadi melalui aktivitas dari otot ekstraokular yang memainkan peran masing-

masing untuk memposisikan bola mata ke suatu arah tertentu.1,2 

Otot-otot ekstraokular mendapatkan inervasi dari tiga nervus kranial, yaitu 

nervus okulomotor, troklear, dan abdusens. Neuron motorik dari ketiga nervus 

kranial ini memberikan impuls saraf kepada serabut otot ekstraokular, sehingga 

terjadi potensial aksi dan depolarisasi yang menyebabkan kontraksi dari otot 

ekstraokular. Hasil akhir dari kontraksi otot ekstraokular ini adalah gerakan bola 

mata ke suatu arah tertentu. Gerakan bola mata ini juga dimodulasi oleh sejumlah 

area pada korteks otak, batang otak, dan serebelum, sehingga terbentuk suatu fungsi 

gerak bola mata yang terintegrasi. Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas 

fisiologi gerak bola mata yang dihasilkan dari aktivitas otot-otot ekstraokular dan 

modulasi sistem saraf yang mengontrolnya.3–6 

 

II. Otot Ekstraokular 

Otot bola mata terdiri dari otot intrinsik yang bersifat involunter dan otot 

ekstrinsik yang bersifat volunter. Otot intrinsik terdapat di dalam bola mata, terdiri 

dari muskulus siliaris, muskulus sfingter iris, dan muskulus dilator iris. Otot 

ekstrinsik yaitu otot ekstraokular, merupakan otot yang terdapat di luar bola mata 

dan berfungsi untuk mengatur pergerakan dari bola mata.  Otot ekstraokular terdiri 

dari empat otot rektus, yaitu muskulus rektus superior, muskulus rektus inferior, 

muskulus rektus medial, muskulus rektus lateral; serta dua otot oblik, yaitu 

muskulus oblik superior dan muskulus oblik inferior.4,6,7  

 

2.1 Anatomi Otot Ekstraokular 

Origo dari keempat otot rektus terletak pada annulus Zinn, yaitu struktur cincin 

fibrotendinosa pada bagian apeks rongga orbita. Keempat otot rektus berjalan 
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sepanjang dinding orbita, lalu berinsersi ke bagian anterior dari ekuator bola mata. 

Jarak antara lokasi insersi otot rektus terhadap tepi limbus bertambah panjang 

secara bertahap, mulai dari insersi otot rektus medial, lalu ke arah rektus inferior, 

rektus lateral, dan rektus superior. Jarak insersi otot rektus ini membentuk suatu 

kurva imajiner yang disebut spiral Tillaux (Gambar 2.1).4,6,7  

 

 
Gambar 2.1 A. Otot-otot Ekstraokular Bola Mata Kanan pada Posisi Primer 

(dilihat dari arah superior) dan B. Spiral Tillaux 

Dikutip dari : American Academy of Ophthalmology4 I 

 

Otot oblik superior berasal dari apeks orbita, sebelah atas dari annulus Zinn, 

berjalan sepanjang dinding superomedial orbita, lalu melewati struktur troklea yang 

merupakan bagian dari os frontal, kemudian melewati bagian bawah otot rektus 

superior, sebelum akhirnya berinsersi ke bagian posterior dari ekuator bola mata 

pada kuadran superotemporal. Otot oblik inferior berasal dari periosteum os 

maksila, sebelah lateral dari fossa lakrimalis, berjalan melewati bagian bawah 

rektus inferior dan rektus lateral, lalu berinsersi ke bagian posterior dari ekuator 

bola mata pada kuadran inferotemporal, di sekitar area makula.4,6,7 

 

2.1.1 Vaskularisasi Otot Ekstraokular 

Otot ekstraokular mendapatkan vaskularisasi cabang muskular arteri 

oftalmikus. Cabang muskular lateral memberikan vaskularisasi kepada otot rektus 

lateral, rektus superior, oblik superior; sedangkan cabang muskular medial 

memberikan vaskularisasi kepada otot rektus inferior, rektus medial, oblik inferior. 
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Arteri lainnya seperti arteri lakrimal, arteri infraorbital, dan arteri siliar anterior 

turut memberikan sebagian vaskularisai tambahan bagi otot ekstraokular. Sistem 

vena berjalan paralel dengan sistem arteri. Sistem vena terdiri empat vena vorteks 

pada bagian posterior bola mata, lalu diteruskan ke drainase sistem vena orbita yang 

terdiri dari vena oftalmika dan sinus kavernosa (Gambar 2.2).4,6–8 

 

 

 
Gambar 2.2 Vaskularisasi Otot Ekstraokular 

 Dikutip dari : Dutton JJ8 I 

 

2.1.2 Inervasi Otot Ekstraokular 

Otot ekstraokular mendapatkan inervasi dari tiga nervus kranial. Nervus kranial 

III (nervus okulomotor) memiliki dua divisi. Divisi superior memberikan inervasi 
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kepada otot rektus superior, sedangkan divisi inferior memberikan inervasi kepada 

otot  rektus medial, rektus inferior, dan oblik inferior. Nervus kranial IV (nervus 

troklear) memberikan inervasi kepada otot oblik superior. Nervus kranial VI 

(nervus abdusens) memberikan inervasi kepada otot rektus lateral (Gambar 2.3).4,6,7 

 

 
Gambar 2.3 Jaras Nervus Kranial Okulomotor, Troklear, dan Abdusens 

 Dikutip dari : Purves D9 

 

2.2 Fisiologi Otot Ekstraokular 

Otot ekstraokular termasuk ke dalam jenis otot skeletal yang memiliki struktur 

utama miofibril dengan komposisi aktin dan miosin, akan tetapi otot ekstraokular 

memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh otot skeletal lainnya. Otot 

ekstraokular memiliki rasio perbandingan serabut saraf terhadap serabut otot yang 

tinggi, yaitu 1 : 3 – 1 : 5, dimana satu serabut saraf hanya menginervasi sejumlah 

kecil serabut otot ekstraokular, sedangkan di lokasi lain satu serabut saraf 

menginervasi banyak serabut otot skeletal dengan rasio 1 : 50 – 1 : 125. Inervasi 
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serabut saraf yang padat seperti ini memberikan kontribusi terhadap presisi, akurasi, 

dan kemampuan kontrol yang tinggi terhadap pergerakan bola mata.2,7,10,11 

Ciri khas lain otot ekstraokular adalah terdapatnya dua tipe serabut otot, yaitu 

tipe lambat dan tipe cepat (Tabel 2.1). Serabut otot tipe lambat, atau disebut juga 

Multiply-Innervated Fibers (MIF) unik terdapat pada otot ekstraokular. Serabut otot 

ini mendapatkan inervasi dari neuron motorik dengan ujung neuromuscular 

junction yang berbentuk seperti anggur (en grappe). Serabut otot ini berdiameter 

kecil dan memiliki kontraksi yang halus dan lambat, sehingga berperan dalam 

gerakan pursuit dan mempertahankan tonus statis posisi bola mata. 2,7,10,11 

Serabut otot tipe cepat, atau disebut juga Singly-Innervated Fibers (SIF) 

terdapat juga pada otot skeletal pada umumnya. Serabut otot ini mendapatkan 

inervasi dari neuron motorik dengan ujung neuromuscular junction yang berbentuk 

seperti pelat (en plaque). Serabut otot ini berdiameter besar dan memiliki kontraksi 

yang cepat dan berupa kedutan. Serabut SIF terdiri dari tiga tipe, yaitu: merah, 

intermediet, dan putih. Serabut SIF merah memiliki konsentrasi mitokondria paling 

banyak dan bersifat paling tahan lelah (fatigue resistant), sedangkan SIF 

intermediet dan putih memiliki konsentrasi mitokondria yang lebih sedikit dan 

bersifat lebih mudah lelah. Serabut SIF intermediet dan putih inilah yang memiliki 

kekuatan kontraksi yang besar namun singkat untuk gerakan saccadic.4,11 

 

Tabel 2.1 Tipe Serabut Otot Ekstraokular 

Jenis Serabut 

Otot 

Lapisan Orbita Lapisan Global 

SIF MIF 
SIF 

Merah 

SIF 

Putih 

SIF 

Intermediet 
MIF 

Persentase (%) 

serabut otot dalam 

lapisan 

80 20 33 32 25 10 

Jenis kontraksi twitch campuran twitch twitch twitch non-twitch 

Kecepatan 

kontraksi 
cepat 

cepat dan 

lambat 
cepat cepat cepat lambat 

Resistensi 

terhadap lelah / 

fatigue 

tinggi bervariasi tinggi rendah sedang tinggi 

Keterangan : SIF : Singly-Innervated Fibers, MIF : Multiply-Innervated Fibers 

Sumber : Skalicky ES11  

  
Secara struktur, otot ekstraokular terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan orbital 

yang terletak pada sisi luar menghadap ke dinding orbita dan lapisan global yang 
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terletak pada sisi dalam yang tendonnya berinsersi langsung ke sklera bola mata. 

Serabut SIF mendominasi komposisi serabut otot ekstraokular, yaitu sebanyak 80% 

dari lapisan orbital dan 90% dari lapisan global yang merupakan kontributor utama 

bagi pergerakan otot ekstraokular. Fungsi dari serabut MIF masih belum 

teridentifikasi dengan jelas, namun diduga berkaitan dengan fungsi penghalusan 

kontrol pergerakan bola mata.4,11 

 

2.2.1 Potensial Aksi dan Mekanisme Kontraksi 

Serabut otot merupakan sebuah sel yang memiliki sitoplasma yang disebut 

sarkoplasma dan nukleus yang jumlahnya multipel pada bagian perifer. Membran 

sel serabut otot disebut sarkolema, di mana terdapat sejumlah invaginasi ke arah 

dalam yang disebut tubulus T yang berfungsi untuk mempercepat perjalanan 

potensial aksi saat serabut otot mendapatkan impuls saraf. Di dalam sarkoplasma 

terdapat struktur miofibril yang terdiri dari aktin dan miosin. Miosin merupakan 

filamen tebal yang merupakan tulang punggung dari miofibril dan memiliki struktur 

“kepala” yang menonjol ke arah luar. Aktin merupakan filamen tipis yang tersusun 

dalam bentuk double helix.6,12 

Rangkaian proses kontraksi serabut otot diawali di neuromuscular junction 

(Gambar 2.4). Potensial aksi berjalan sepanjang neuron motorik sehingga terjadi 

pelepasan neurotransmiter asetilkolin. Asetilkolin menyeberangi celah sinaptik, 

lalu menempel pada reseptor asetilkolin pada permukaan sarkolema serabut otot. 

Penempelan asetilkolin menyebabkan kanal terbuka dan ion sodium (Na+) berdifusi 

masuk ke dalam sarkoplasma, sehingga terjadi depolarisasi dan terciptanya 

potensial aksi di sepanjang sarkolema. Potensial aksi ini dipercepat transmisinya 

oleh struktur tubulus T ke dalam sarkoplasma dan menyebabkan pelepasan ion 

kalsium (Ca2+) dari retikulum sarkoplasma. Ion kalsium akan berikatan dengan 

molekul troponin-tropomiosin pada permukaan aktin, sehingga terjadi perubahan 

konfigurasi dan terbukanya active site filamen aktin untuk dapat berikatan dengan 

kepala miosin. Ketika aktin dan miosin saling berikatan, kepala miosin akan 

menghasilkan gaya tarikan yang menyebabkan keduanya saling bergeser satu sama 

lain yang disebut dengan mekanisme pergeseran filamen (sliding filament 
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mechanism) dan pada akhirnya menghasilkan kontraksi serabut otot. Molekul 

adenosine triphosphate (ATP) menempel pada kepala miosin lalu menyebabkan 

ikatan antara aktin dan miosin terlepas. Molekul ATP akan dipecah menjadi 

molekul adenosine diphosphate (ADP) dan fosfat yang akan menjadi sumber energi 

bagi miosin untuk melakukan gaya tarikan berikutnya.6,12 

 

 
Gambar 2.4 Potensial Aksi pada Neuromuscular Junction 

 Dikutip dari : Openstax College13 

 

 

2.3 Gerakan Bola Mata 

Gerakan bola mata merupakan hasil kontraksi dan relaksasi otot ekstraokular 

yang membuat bola mata melakukan rotasi terhadap titik pusat rotasi bola mata 

yang terdapat pada 13,5 milimeter di belakang kornea. Aksis Fick merupakan tiga 

aksis utama bola mata yang beririsan melalui titik pusat rotasi (Gambar 2.5). Aksis 

Fick terdiri dari aksis Z (garis vertikal) untuk rotasi horizontal, aksis X (garis 
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horizontal) untuk rotasi vertikal, dan aksis Y (sejajar dengan aksis visual) untuk 

rotasi torsional.2,4,6 

 

 
Gambar 2.5 A. Aksis Fick dan B. Bidang Listing 

Dikutip dari : American Academy of Ophthalmology4 dan Wright KW2 

 

Bidang Listing adalah bidang vertikal yang melibatkan aksis X, Z, dan oblik. 

Hukum Listing menyatakan bahwa seluruh posisi pandangan bola mata dapat 

terjadi akibat rotasi terhadap garis aksis yang terdapat pada bidang Listing. Hukum 

Donder berkaitan dengan hukum Listing, menyatakan bahwa terdapat orientasi 

spesifik dari retina dan kornea untuk setiap posisi pandangan bola  mata.2,4,6 

 

2.3.1 Gerakan Monokular  

Duksi merupakan gerakan monokular, yaitu gerakan yang hanya melibatkan 

satu bola mata. Rotasi terhadap sumbu vertikal menghasilkan adduksi dan abduksi, 

di mana adduksi adalah gerakan ke arah nasal, abduksi adalah gerakan ke arah 

temporal. Rotasi terhadap sumbu horizontal menghasilkan elevasi (supraduksi) dan 

depresi (infraduksi), di mana elevasi adalah gerakan ke arah superior, depresi 

adalah gerakan ke arah inferior. Rotasi terhadap sumbu yang sejajar dengan aksis 

visual menghasilkan intorsi (insikloduksi) dan ekstorsi (eksikloduksi), di mana 

intorsi adalah rotasi arah jam 12 limbus superior ke arah nasal, ekstorsi adalah rotasi 

arah jam 12 limbus superior ke arah temporal.2,4,6  

Pada setiap posisi pandangan bola mata, otot ekstraokular tidak bekerja sendiri-

sendiri melainkan secara bersamaan sebagai otot agonis, antagonis, atau sinergis. 



9 
 

Otot agonis adalah otot utama yang menggerakan bola mata ke suatu arah tertentu. 

Otot antagonis adalah otot yang terletak pada bola mata yang sama dengan otot 

agonis, namun memberikan aksi yang berlawanan dari arah gerakan otot agonis. 

Otot sinergis adalah otot yang terletak pada bola mata yang sama dengan otot 

agonis, dan bekerja sama dengan otot agonis untuk menghasilkan suatu arah yang 

sama. Contohnya, otot agonis rektus superior memiliki otot sinergis otot oblik 

inferior untuk menghasilkan elevasi bola mata, sedangkan otot rektus inferior 

sebagai otot antagonisnya karena menghasilkan depresi bola mata. Hukum 

Sherrington menyatakan bahwa peningkatan inervasi (kontraksi) dari suatu otot 

agonis akan disertai dengan penurunan inervasi (relaksasi) dari otot antagonisnya. 

Mekanisme ini disebut sebagai inervasi resiprokal.2,4,6,14 

 

2.3.2 Gerakan Binokular 

 Salah satu jenis gerakan binokular adalah versi, yaitu gerakan dari kedua bola 

mata ke satu arah yang sama, menghasilkan suatu arah pandangan mata (gaze). 

Dekstroversi menghasilkan pandangan ke kanan. Levoversi menghasilkan 

pandangan ke kiri. Supraversi menghasilkan pandangan ke atas. Infraversi 

menghasilkan pandangan ke bawah.2,4,6 

Yoke muscles adalah pasangan dua otot ekstraokular (satu otot di masing-

masing mata) yang sama-sama merupakan otot primer yang menggerakkan kedua 

bola mata ke satu arah pandangan yang sama. Contohnya pada saat memandang ke 

arah kanan, otot rektus lateral mata kanan dan otot rektus medial mata kiri akan 

sama-sama berkontraksi. Hukum Hering menyatakan bahwa pada saat kedua bola 

mata bergerak ke suatu arah pandangan tertentu, terjadi inervasi seimbang terhadap 

pasangan yoke muscles. Mekanisme ini disebut sebagai inervasi simetris.2,4,6,15  

Jenis gerakan binokular lainnya adalah vergen, yaitu gerakan dari kedua bola 

mata ke arah yang berlawanan. Konvergen adalah gerakan kedua bola mata 

mendekati nasal (saling mendekat) saat sedang melihat objek yang berjarak dekat. 

Divergen adalah gerakan kedua bola mata mendekati temporal (saling menjauh) 

saat sedang melihat objek yang berjarak jauh.2,4,6 
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2.3.3 Pemeriksaan Gerak Bola Mata 

Posisi primer mata adalah ketika mata melihat lurus ke depan dengan aksis 

visual mata paralel terhadap bidang sagital dari kepala. Aksi primer adalah efek 

utama dari kontraksi suatu otot ekstraokular terhadap rotasi bola mata. Aksi 

sekunder dan tersier adalah gerakan tambahan otot ekstraokular yang tidak 

sedominan aksi primer. Pada posisi primer mata, otot rektus horizontal adalah 

penggerak horizontal murni, yaitu kontraksi otot rektus medial menghasilkan 

adduksi dan otot rektus lateral menghasilkan abduksi (Tabel 2.2).2,4,6,14 

 
Tabel 2.2 Aksi Otot Ekstraokular terhadap Posisi Primer Mata 

Otot Primer Sekunder Tersier 

Rektus medial Adduksi - - 

Rektus lateral Abduksi - - 

Rektus inferior Depresi Ekstorsi Adduksi 

Rektus superior Elevasi Intorsi Adduksi 

Oblik inferior Ekstorsi Elevasi Abduksi 

Oblik superior Intorsi Depresi Abduksi 

Dikutip dari : American Academy of Ophthalmology4 

 

Otot rektus vertikal dan oblik memiliki pergerakan yang lebih kompleks. Pada 

posisi primer, aksis otot rektus vertikal terletak pada sudut 23° sebelah temporal 

dari aksis visual bola mata. Lokasi insersi dari otot rektus vertikal lebih lateral 

dibandingkan lokasi origonya (apeks orbita), sehingga menghasilkan aksi tambahan 

berupa torsi dan adduksi. Aksis otot oblik terletak pada 51° sebelah nasal dari aksis 

visual bola mata. Lokasi origo otot oblik berasal dari bagian nasal sehingga 

menghasilkan aksi primer berupa torsi. Lokasi insersi otot oblik berada di sebelah 

posterior ekuator bola mata, sehingga menghasilkan aksi tambahan berupa gerakan 

vertikal dan abduksi.2,4,6,11 

Field of action adalah suatu arah pandang tertentu di mana terdapat satu otot 

ekstraokular yang berfungsi sebagai penggerak utama bola mata. Pada arah 

horizontal, penggerak utama posisi adduksi adalah otot rektus medial, sedangkan 

penggerak utama posisi abduksi adalah otot rektus lateral. Pada arah vertikal, 

kontraksi otot rektus superior dan oblik inferior sama-sama menyebabkan elevasi 
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bola mata. Fungsi elevasi dari salah satu otot tersebut dapat dinilai dengan 

melakukan isolasi untuk memaksimalkan fungsi elevasi dari otot yang akan 

diperiksa, yaitu dengan cara membuat aksis otot tersebut sejajar dengan aksis visual 

bola mata. Otot rektus superior berperan sebagai penggerak utama elevasi bola mata 

pada posisi abduksi, sedangkan otot oblik inferior berperan sebagai penggerak 

utama elevasi bola mata pada posisi adduksi. Begitu pula untuk fungsi depresi dari 

otot rektus inferior dan oblik superior. Fungsi dari masing-masing otot ekstraokular 

mampu dievaluasi paling baik saat pasien diminta untuk memandang ke arah field 

of action otot tersebut (Gambar 2.6).2,4,6,14 

 

 

Gambar 2.6 A.Skema Aksi Anatomis dibandingkan dengan B. Skema Fungsi Klinis  

(Enam Gerakan Kardinal) dari Otot Ekstraokular 

RS : rektus superior, OI : oblik inferior, RL :  rektus lateral,  

RM : rektus medial, RI : rektus inferior, OS : oblik superior) 

Dikutip dari : Remington LA6 dan Bye LA15 I 

 

Konsep field of action ini diaplikasikan pada pemeriksaan enam gerakan 

kardinal bola mata yang dilakukan untuk menilai fungsi dari masing-masing otot 

ekstraokular. Prosedur pemeriksaan ini dilakukan dengan cara meminta pasien 

untuk melakukan gerakan mata mengikuti objek fiksasi yang telah dipersiapkan 
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sebelumnya. Pemeriksa memposisikan objek fiksasi sejauh 40 cm di depan titik 

tengah kepala pasien, lalu menggerakan objek fiksasi ke enam arah kardinal bola 

mata pasien. Pastikan posisi kepala pasien tetap diam saat melakukan pergerakan 

mata dan lakukan penilaian terhadap kesejajaran, kecepatan, dan keterbatasan gerak 

dari bola mata. Catat apabila terdapat kelainan pada arah tertentu. Lakukan 

pemeriksaan ini dengan kedua mata terbuka (versi), lalu ulangi prosedur untuk 

masing-masing mata secara terpisah (duksi).16 

 

2.4 Kontrol Sentral terhadap Gerakan Bola Mata 

Fungsi penglihatan yang baik didukung oleh kemampuan untuk mengenali 

lingkungan sekitar dan kemampuan untuk menstabilkan gerakan mata terhadap 

objek, baik yang statis maupun yang dinamis. Pada saat terjadi pergerakan kepala, 

mata akan ikut bergerak sehingga berisiko mengganggu pembentukan bayangan 

objek yang jelas di retina, sehingga diperlukan mekanisme stabilisasi pandangan 

(gaze stabilization) yang mengkompensasi pergerakan dari kepala dan mata ini.  

Berikutnya, saat individu melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya 

diperlukan gerakan mata untuk mengikuti dan mengumpulkan informasi dari objek 

yang diperhatikannya, sehingga diperlukan mekanisme pengalihan pandangan 

(gaze shifting) untuk tetap menghasilkan bayangan yang jelas di retina walaupun 

sedang mengikuti objek yang bergerak. Mekanisme stabilisasi pandangan terdiri 

dari vestibuloocular reflex (VOR) dan optokinetic response (OKR), sedangkan 

pengalihan pandangan terdiri dari gerakan saccadic dan smooth pursuit.9,17,18  

 

2.4.1 Vestibuloocular Reflex (VOR) 

Mekanisme VOR menggunakan sinyal dari labirin pada telinga bagian dalam 

untuk melakukan gerakan mata yang berlawanan arah dengan gerakan kepala, 

namun dengan kecepatan yang sama. Fungsi mekanisme VOR adalah untuk 

mengupayakan terbentuknya bayangan yang tetap jelas pada retina, walaupun 

kepala sedang bergerak. Terdapat dua jenis VOR, yaitu VOR rotasional yang 

menerima sinyal rotasi kepala dari kanalis semisirkularis dan VOR translasional 

dari organ otolit. Sistem VOR terdiri dari sinyal aferen dari labirin, nukleus 

vestibular di batang otak, yang nantinya akan berhubungan dengan nukleus nervus 
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kranial yang menginervasi otot ekstraokular yang saling berpasangan (yoke 

muscles) untuk menghasilkan gerakan bola mata ke suatu arah (Gambar 2.7). 

Terdapat pula integrator neural yang berfungsi untuk memperhalus gerakan VOR, 

yaitu nukleus pada batang otak (nukleus prepositus hipoglosi untuk komponen 

horizontal dan nukleus interstitial Cajal untuk komponen vertikal) dan 

serebelum.9,18,19 

Pemeriksaan fungsi VOR dilakukan dengan cara kedua tangan pemeriksa 

memegang kepala pasien dan meminta pasien untuk memfiksasikan pandangannya 

terhadap suatu target di depannya, lalu pemeriksa memutar kepala pasien sejauh 

20-30° secara horizontal dengan cepat.  Hasil yang diharapkan adalah kompensasi 

gerakan bola mata ke arah yang berlawanan dengan arah gerakan kepala.15,20 

     

2.4.2 Optokinetic Response (OKR) 

Mekanisme OKR berfungsi untuk mencegah melesetnya bayangan yang 

terbentuk di retina akibat gerakan kepala dengan menerima input visual. Berbeda 

dengan karakter sistem VOR, sistem OKR efektif untuk pergerakan yang lambat 

dan konstan. Kedua sistem ini saling melengkapi satu sama lain sehingga mampu 

menstabilkan pandangan dalam berbagai kecepatan gerakan dan kondisi 

lingkungan. Sistem OKR terdiri dari sejumlah nukleus visual di mesensefalon yaitu 

pretektum dan nukleus optik asesoris yang saling berhubungan dengan sirkuit pada 

sistem VOR (Gambar 2.7).9,17,19 

 

 

Gambar 2.7 Mekanisme Vestibuloocular Reflex (VOR) dan Optikinetic Response (OKR) 
Dikutip dari : Squire L18 
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Pemeriksaan fungsi OKR dilakukan dengan cara pemeriksaan tabung 

optokinetik yang terdiri dari sejumlah pola garis yang berputar yang mengelilingi 

tabung secara kontinyu, lalu pasien diminta untuk memandang tabung tersebut. 

Hasil yang diharapkan adalah kombinasi gerakan smooth pursuit yang mengikuti 

garis yang bergerak dan gerakan saccadic yang mencari garis berikutnya.15,20 

 

2.4.3 Saccadic  

Gerakan saccadic berupa gerakan mata yang cepat, bersifat balistik, yang 

berpindah dari satu titik fiksasi ke titik fiksasi lainnya secara tiba-tiba. Gerakan 

saccadic ini berfungsi untuk foveasi, yaitu memindahkan bayangan target visual 

dari retina perifer ke bagian fovea agar bayangan dapat diidentifikasi dengan jelas. 

Gerakan saccadic pada individu normal memiliki kecepatan sekitar 30-700° per 

detik, durasi sekitar 30-100 milidetik, dan amplitudo sekitar 0,5-40°.9,17,19 

 

 
Gambar 2.8 Gerakan Saccadic 

 Dikutip dari : Squire L18 

 

Area korteks yang mengatur gerakan saccadic adalah Frontal Eye Field (FEF). 

Selanjutnya sinyal saraf akan dilanjutkan ke Superior Colliculus (SC) dan diproses 

di formasi retikular pada batang otak, yang terdiri dari komponen saccadic 

horizontal di Paramedian Pontine Reticular Formation (PPRF) dan komponen 

saccadic vertikal di rostral interstitial Medial Longitudinal Fasciculus 

(remailiMLF). Pada sirkuit ini terdapat sejumlah burst neuron yang menembakkan 

potensial aksi dalam frekuensi tinggi untuk menghasilkan gerakan mata yang cepat. 
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Terdapat dua jenis burst neuron, yaitu excitatory burst neurons (EBN) yang 

menyebabkan otot ekstraokular yang akan melakukan gerakan saccadic 

berkontraksi dan inhibitory burst neurons (IBN) yang menyebabkan otot 

antagonisnya berelaksasi. Aktivitas kedua jenis burst neuron ini diatur oleh 

omnipause neuron (OPN) yang memiliki aksi inhibisi terhadap EBN dan IBN 

(Gambar 2.8).9,18,19  

Pemeriksaan fungsi saccadic dilakukan dengan cara meminta pasien untuk 

mengalihkan pandangannya secara cepat dan bergantian terhadap dua objek fiksasi 

yang terpisah secara posisi horizontal dan vertikal. Hasil yang perlu dievaluasi 

adalah kecepatan dan akurasi dari gerakan bola mata dalam memfiksasi objek.15,20 

 

2.4.4 Smooth Pursuit  

Gerakan smooth pursuit merupakan gerakan mata yang perlahan mengikuti 

target visual yang sedang bergerak untuk meminimalisasi pergeseran bayangan 

retina akibat pergerakan target. Kecepatan gerakan mata akan menyesuaikan 

mengikuti kecepatan target yang bergerak (tidak melebihi 30° per detik) sehingga 

bayangan tetap jatuh di daerah fovea untuk menghasilkan penglihatan yang jelas 

secara terus menerus. Area korteks yang mengatur gerakan smooth pursuit adalah 

area V5 / Middle Temporal (MT) dan area V5a / Middle Superior Temporal (MST) 

yang berfungsi sebagai detektor stimulus visual yang bergerak. Sinyal saraf 

selanjutnya diteruskan ke nukleus pontin dan serebelum (flokulus dan vermis) yang 

berhubungan dengan sirkuit sistem VOR, OKR, dan saccadic (Gambar 2.9).9,18,19 

 

 
Gambar 2.9 Gerakan Smooth Pursuit 

 Dikutip dari : Squire L18 
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Pemeriksaan fungsi smooth pursuit dilakukan dengan cara meminta pasien 

untuk mengikuti pergerakan dari objek fiksasi ke arah horizontal dan vertikal. Hasil 

yang diharapkan adalah kemampuan fiksasi gerakan pandangan mata yang sesuai 

dengan posisi dan kecepatan objek.15,20 

 

III. Simpulan 

Gerakan bola mata merupakan hasil dari proses integrasi sejumlah organ yang 

saling terkoordinasi satu sama lain. Otot ekstraokular adalah otot utama penggerak 

bola mata yang merupakan otot skeletal dengan keunikan sendiri yaitu memiliki 

rasio perbandingan serabut saraf terhadap serabut otot yang tinggi, sehingga 

memiliki kemampuan kontrol yang presisi dan akurat terhadap pergerakan bola 

mata. Struktur anatomi bola mata yang memiliki tiga aksis utama memungkinkan 

bola mata untuk bergerak ke sejumlah arah secara bebas. Koordinasi kontraksi dan 

relaksasi otot ekstraokular memungkinkan terjadinya gerakan monokular dan 

binokular yang menghasilkan pandangan mata ke suatu arah tertentu. Modulasi 

sirkuit sistem saraf yang kompleks juga berperan dalam mengontrol gerakan bola 

mata untuk menghasilkan stabilisasi visual yang baik.
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