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I. Pendahuluan 

Proses melihat yang terjadi dari mata hingga akhirnya diterima sebagai objek 

di otak merupakan suatu proses yang kompleks dan masih belum dipahami 

dengan baik. Terdapat beberapa cara untuk dapat menguji dan mengukur fungsi 

penglihatan seseorang. Beberapa contoh cara pengujian ini berupa pemeriksaan 

tajam penglihatan, sensitivitas kontras, lapang pandang, penglihatan warna, dan 

stereoskopis. Pemeriksaan yang paling penting dan paling awal untuk menentukan  

fungsi penglihatan seseorang adalah pengukuran tajam penglihatan. Pengukuran 

terhadap tajam penglihatan ini sering dilakukan di praktik klinis sehari-hari karena 

pelaksanaannya yang jauh lebih praktis jika dibandingkan dengan pemeriksaan 

fungsi penglihatan yang lain.
1,5,12

 

Tajam penglihatan dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu faktor optikal 

yang mempengaruhi kualitas cahaya yang mencapai retina, dan faktor fisiologis 

yang menentukan sensitivitas fotoreseptor dan proses di jaras penglihatan. Kedua 

faktor ini menghasilkan tajam penglihatan sebagai salah satu kunci penting untuk 

melihat apakah ada integritas antara sistem optikal dan status fisiologis mata 

seseorang dalam jaras penglihatan. Pentingnya pengukuran tajam penglihatan 

dalam menentukan status fungsi penglihatan seseorang menjadi dasar sari 

kepustakaan ini dibuat. Sari kepustakaan ini akan membahas tentang fisiologi 

tajam penglihatan manusia.
2,3,5

 

 

II. Tajam Penglihatan 

Tajam penglihatan merupakan kemampuan seseorang untuk dapat melihat 

objek sekecil mungkin dalam keadaan tanpa akomodasi. Tajam penglihatan ini 

mengukur kemampuan mata untuk dapat membedakan dua stimulus visual yang 

terpisahkan oleh suatu ruang. Hubungan antara besar stimulus yang diberikan 

dengan bagaimana reaksi mata terhadap stimulus tersebut dapat digambarkan 

dengan baik melalui tajam penglihatan. Semakin baik tajam penglihatan 

seseorang, maka semakin rendah ambang batas mata seseorang untuk dapat 

mendeteksi stimulus yang diberikan tersebut.
1,2,5
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Tajam penglihatan digunakan sebagai parameter kemampuan mata seseorang 

untuk membedakan dua stimulus visual yang terpisahkan oleh suatu ruang. 

Pemeriksaan tajam penglihatan dilakukan berdasarkan berapa besar ukuran 

stimulus yang berasal dari sudut objek yang jatuh di titik nodus mata. Sudut visual 

terkecil yang dapat dilihat oleh mata ini disebut sebagai minimum angle of 

resolution (MAR). Sudut ini ditentukan oleh kepadatan jumlah fotoreseptor di 

fovea.
1-3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Titik Nodus Mata 
Dikutip dari: Skalicky SE

1 

 

2.1 Tipe Tajam Penglihatan 

Tajam penglihatan dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan tugas visual 

dan ambang batasnya. Beberapa golongan ini dapat memudahkan pembelajaran 

mengenai tajam penglihatan. Beberapa literatur menggolongkan tajam penglihatan 

menjadi tiga tipe, namun ada beberapa yang menggolongkannya menjadi empat 

tipe.  

 

2.1.1 Minimum Visible Acuity  

Tipe tajam penglihatan yang berkenaan dengan pendeteksian adanya suatu 

stimulus visual disebut sebagai minimum visible acuity. Tipe ini digunakan untuk 

mendeteksi fitur sebuah objek atau melihat suatu objek dengan ukuran terkecil 

mungkin yang dapat ditangkap oleh mata.
1-3 
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Mata manusia normal dapat mendeteksi sebuah kabel panjang dan berwarna 

gelap dengan kondisi latar belakang yang terang ketika sudut yang jatuh di mata 

berukuran 0.5 arc detik (= 0,00014 derajat). Minimum visible acuity mata manusia 

ternyata berukuran sangat kecil karena bagian optik mata beradaptasi dan 

menyebarkan bayangan benda sehingga ketika bayangan jatuh di retina, terbentuk 

sebuah bayangan yang intensitas cahayanya lebih redup dan jatuh di beberapa 

bagian sel kerucut, lalu mata kita mentransformasikan bayangan tersebut menjadi 

sebuah benda. Minimum visible acuity ditentukan oleh sudut visual objek yang 

jatuh di retina dan juga kemampuan mata untuk membedakan intensitas cahaya 

objek dengan latar belakangnya.
1-3

 

Peningkatan ukuran suatu objek berbanding lurus dengan peningkatan 

intensitas relatif stimulus tersebut. Hal ini dibuktikan ketika Hecht dan Minz 

mengukur resolusi visual suatu garis hitam dibandingkan dengan berbagai latar 

belakang yang berbeda-beda tingkat kecerahannya. Hecht dan Minz  menemukan 

minimum visible acuity bervariasi mulai dari batas terendah sekitar 10 menit 

hingga batas tertinggi sekitar 0,5 detik. Faktor yang menjadi hambatan pada tipe 

tajam penglihatan ini adalah sensitivas observer terhadap perubahan terkecil pada 

intensitas stimulus, seperti misalnya sensitivitas kontras.
1,2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Minimum Visible Acuity 
       Dikutip dari: Kalloniatis

14 

 

Tajam penglihatan ini dijumpai dalam praktik klinis sehari-hari dalam 

bentuk pemeriksaan dot visual acuity test, Catford drum test, dan Boek candy 

bead test. Ketiga pemeriksaan tajam penglihatan ini lebih sering digunakan untuk 
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pasien anak-anak yang belum dapat membaca namun sudah mempunyai 

komunikasi verbal yang baik.
8,9,14 

 

2.1.2 Minimum Resolvable Acuity  

Tipe tajam penglihatan yang berhubungan dengan kemampuan mata untuk 

dapat membedakan detail dari sebuah stimulus, baik itu bentuk, benda, atau pola 

dari sebuah objek merupakan minimum resolvable acuity. Pengetahuan tentang 

tipe tajam penglihatan ini penting dalam penglihatan spasial. Jarak antara 

fotoreseptor pada fovea juga menjadi penentu penting dalam penglihatan ini.  

Minimum resolvable acuity ini diukur melalui suatu percobaan berupa 

penentuan berbagai garis hitam dan putih yang dapat dilihat dengan baik. Manusia 

dengan fungsi penglihatan terbaik dapat membedakan garis hitam dan putih ketika 

sudut antara kedua garis sebesar 1 menit arc (0,017 derajat) dalam kondisi ideal 

(misalnya pada kondisi kontras yang tinggi dan iluminasi yang baik). Percobaan 

ini menyimpulkan bahwa minimum resolvable acuity dapat tercapai pada kondisi 

mata melihat pada lingkungan dengan kontras yang tinggi.
1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Minimum Resolvable Acuity 
       Dikutip dari: Kalloniatis

14 

 

Tajam penglihatan ini dapat dijumpai dalam praktik klinis sehari-hari dalam 

bentuk pemeriksaan preferential looking pada pasien anak-anak yang berusia 

lebih muda. Kartu berupa garis-garis vertikal yang tersusun rapi yang dapat 

menarik perhatian anak dapat ditemukan dalam pemeriksaan ini dalam bentuk 
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papan Lea atau kartu Teller. Anak akan lebih tertarik untuk memilih papan yang 

berisi garis-garis vertikal dibandingkan dengan papan polos sehingga dapat diukur 

tajam penglihatannya.
8,9,14 

 

2.1.3 Minimum Discriminable Acuity  

Tipe tajam penglihatan yang berhubungan dengan perubahan besar sudut 

terhadap suatu perubahan sekecil mungkin dari sebuah objek yang dapat 

dibedakan oleh mata (misalnya perubahan ukuran, posisi, atau orientasi) disebut 

sebagai minimum discriminable acuity. Tipe ini dapat dilihat pada contoh 

kemampuan mata kita untuk melihat perbedaan jarak relatif antara kedua objek. 

Mata manusia dapat langsung dapat mengenali garis  yang terletak lebih tinggi 

dan berapa jarak relatif antara kedua garis tersebut bahkan dari jarak yang sangat 

jauh jika diberikan contoh dua buah garis horizontal dengan posisi satu garis 

terletak lebih tinggi dibandingkan garis yang lainnya.
1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Minimum Discriminable Acuity 

Dikutip dari: Kalloniatis
14

 

 

Tipe tajam penglihatan ini sering disebut juga sebagai hyperacuity atau tajam 

penglihatan Vernier, mengikuti nama salah satu peneliti yang menguji tipe tajam 

penglihatan ini. Tajam penglihatan ini digunakan dalam praktik klinis sehari-hari 

dalam interpretasi keratometer dan tonometri aplanasi.
1-3 

 

2.1.4 Minimum Recognizable Acuity  

Tipe tajam penglihatan yang berhubungan dengan besar sudut sebuah objek 

yang dapat diidentifikasi oleh mata dikenal sebagai minimum recognizable acuity. 
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Tipe ini diperkenalkan oleh Herman Snellen melalui percobaannya membuat 

sebuah papan berisi berbagai huruf dimana ukuran huruf tersebut secara 

keseluruhan lima kali lebih besar daripada satu goresan untuk membuat huruf 

tersebut. Jarak antara pasien dengan papan tersebut bervariasi hingga titik di mana 

pasien tidak dapat membaca lagi huruf yang tercantum di papan. Terdapat banyak 

penyempurnaan terhadap papan yang diciptakan oleh Snellen seiring berjalannya 

waktu. Jarak antara pasien dengan papan pun akhirnya dibuat konstan, yaitu di 

jarak 6 meter (sekitar 20 kaki). Penyempurnaan terhadap papan Snellen ini 

menghasilkan rumus tajam penglihatan berupa pembagian jarak dimana pasien 

dapat mengidentifikasi sebuah huruf dengan jarak dimana orang dengan 

penglihatan “normal” dapat mengidentifikasi huruf yang sama.
1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Optotip 
       Dikutip dari: Skalicky SE

1 

  

Sebuah huruf dalam tajam penglihatan harus mempunyai sudut 5 arc menit 

(0,083 derajat) untuk jatuh di mata, dengan tiap goresannya bersudut 1 arc menit 

(0,017 derajat) pada definisi tajam penglihatan normal yaitu 20/20 (6/6 dalam 

meter). Tajam penglihatan normal 20/20 merupakan standar tajam penglihatan 

pada sebagian besar orang dewasa yang sehat. Terdapat berbagai macam faktor 

yang dapat menentukan tipe tajam penglihatan ini. Berbagai modalitas lain dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk mengukur minimum recognizable acuity ini selain 

penggunaan papan Snellen, seperti pada penggunaan papan Illiterate E dan 

Landolt C.
1-3 
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Tabel 2.1 Rangkuman Tipe Tajam Penglihatan 

  
Minimum Visible 

Acuity  

Minimum 

Resolvable Acuity  

Minimum 

Recognizable Acuity  

Minimum 

Discriminable 

Acuity  

Tugas Visual 

Menentukan ada 

atau tidaknya 

objek 

Membedakan fitur 

sebuah objek 

(misalnya bentuk, 

ukuran, pola) 

Mengidentifikasi 

sebuah objek 

Menentukan jarak 

relatif dari dua 

buah objek 

Contoh 
Apakah ada 

sebuah titik? 

Apakah itu huruf 

E atau F? 

Apakah itu huruf E 

dari jarak ini? 

Apakah garis 

yang lebih tinggi 

ada di sebelah 

kanan atau 

sebelah kiri? 

Faktor 

stimulus  
Kontras, ukuran 

Kontras, ukuran, 

jarak 

Kontras, ukuran, 

sudut  

Lokasi relatif, 

separasi vertikal 

Faktor 

fisiologis  

Sensitivitas 

fotoreseptor 

terhadap cahaya 

Kepadatan 

fotoreseptor fovea 

Sudut angular objek 

yang jatuh di mata 
Proses neural 

Ketajaman 

(derajat) 
0,00014 0,0017 0,017 0,000024 

Dikutip dari: Skalicky SE1 

 

2.2 Faktor yang Mempengaruhi Tajam Penglihatan 

Tajam penglihatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor optikal 

faktor fisiologis, dan point spread function. Limitasi pada tajam penglihatan 

dipengaruhi oleh salah satu faktor tersebut atau kombinasi ketiganya. Gangguan 

pada salah satu faktor pengaruh ini mempunyai kekuatan yang sama dalam 

menciptakan tajam penglihatan yang buruk. Gabungan ketiga faktor ini akan 

membentuk tajam penglihatan yang baik.
1-3 

 

2.2.1 Faktor Optikal 

Faktor optikal ini mempengaruhi fungsi sebaran titik dari bayangan jatuh di 

retina. Resolusi terbaik bayangan objek yang dihasilkan dari faktor ini bergantung 

dari banyak hal. Terdapat empat hal yang menjadi penentu faktor optikal ini, 

selanjutnya disebut sebagai limitasi optikal. Keempat limitasi tersebut terdiri dari 

adanya kelainan refraksi atau tidak, kekeruhan pada salah satu media, ukuran 

pupil, dan juga panjang gelombang dari cahaya yang dipendarkan oleh objek.
3,5,7 
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Sebuah bayangan objek akan difokuskan di retina bukan sebagai titik, namun 

berbentuk potongan sirkular kecil dengan cincin di sekitarnya yang jauh lebih 

redup pada saat fokus ideal mata terjadi. Bentuk potongan sirkular ini disebut 

dengan diskus Airy dan mempunyai ukuran sudut ὼ = 2,44 λ/ p (dimana ὼ 

menandakan radian, λ menandakan panjang gelombang cahaya, dan p adalah 

diameter pupil). Semakin kecil ukuran pupil, semakin besar luas diskus Airy.
1,3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Diskus Airy 
         Dikutip dari: Kalloniatis

14 

  

Kelainan refraksi sferikal sebesar 0,5 dioptri dapat mengurangi ketajaman 

penglihatan sebanyak 1 baris papan Snellen. Kelainan refraksi silindrikal juga 

dapat mengurangi ukuran tajam penglihatan ini. Ketajaman penglihatan dapat 

dicapai secara maksimal dengan ukuran pupil optimal sebesar 2-6 mm. Ukuran 

pupil yang besar (diameter > 6 mm) dapat mengurangi tajam penglihatan karena 

ukuran besar ini dapat meningkatkan aberasi sferikal dan higher-order 

abberations. Ukuran pupil yang kecil (diameter <2 mm) mengurangi tajam 

penglihatan dengan meningkatkan difraksi dari cahaya.
1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Difraksi Cahaya 
Dikutip dari: Kalloniatis

14 
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2.2.2 Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis tajam penglihatan dipengaruhi oleh beberapa komponen yang  

disebut sebagai limitasi neural. Kepadatan sel kerucut di fovea merupakan 

komponen paling penting dalam menentukan resolusi visual terbaik bagi tajam 

penglihatan. Fotoreseptor yang semakin padat dan rapat di daerah fovea akan 

mempengaruhi kemampuan sistem visual manusia untuk dapat mendeteksi 

perbedaan dalam distribusi cahaya. Dua buah sel kerucut dibutuhkan di tiap siklus 

pada tes sinusoid untuk menghasilkan resolusi yang baik. Jarak antara tiap sel 

kerucut manusia adalah 30 arc detik, sehingga MAR dihitung menjadi 1 arc 

menit.
1,3,8 

Penyebaran sel kerucut dengan sel ganglion menjadi faktor penentu kedua. 

Karakteristik fovea adalah adanya susunan penyebaran 1:1:1 antara sel kerucut-sel 

bipolar-sel ganglion. Tiap satu sel kerucut mempunyai sambungan privat yang 

langsung menuju ke otak sehingga dapat mengurangi luas lapang pandang reseptif 

mata yang pada akhirnya dapat memaksimalkan resolusi gambar.
1-3,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Kepadatan Fotoreseptor Fovea 
Dikutip dari: Skalicky SE

1 

 

Iluminasi pada retina merupakan faktor penentu lainnya. Pada keadaan 

pencahayaan yang redup (skotopik), fotoreseptor yang bekerja pada umumnya 

adalah sel batang sehingga tajam penglihatan akan menurun. Tajam penglihatan 

akan meningkat dalam keadaan ruangan dengan pencahayaan yang baik. Kontras 

merupakan perbedaan antara stimulus dengan pencahayaan pada latar 
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belakangnya. Penurunan kontras antara stimulus dengan latar belakangnya dapat 

mengurangi tajam penglihatan.
1,2,9

  

Tajam penglihatan maksimal terjadi pada daerah fovea sentral pada keadaan 

fotopik. Pengurangan tajam penglihatan akan berkurang drastis jika terdapat 

keadaan fiksasi eksentrik. Hal ini terjadi karena adanya penurunan kepadatan sel 

kerucut, peningkatan konvergensi, dan penambahan jaras neural.
 
Hubungan antara 

durasi stimulus yang muncul dengan tajam penglihatan bersifat independen. 

Pengaruh durasi stimulus yang singkat berhubungan dengan visibilitas stimulus 

secara keseluruhan dan durasi ini dapat dikurangi dengan cara meningkatkan 

kontras atau iluminasi stimulus tersebut.
1,2,6,13 

Tajam penglihatan akan berkurang ketika suatu objek terletak terlalu dekat 

dengan objek lainnya. Fenomena ini disebut dengan crowding phenomenon. 

Peristiwa ini lebih signifikan terjadi pada penglihatan periferal dibanding dengan 

penglihatan sentral, karena dipengaruhi oleh ukuran target dan eksentrisitas, dan 

juga ukuran, jumlah, serta posisi dari objek yang akan diproses oleh mata.
1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Crowding 
Dikutip dari: Skalicky SE

1 

 

Tajam penglihatan juga dipengaruhi oleh usia seseorang. Sensitivitas visual 

meningkat seiring dengan bertambahnya maturasi kortikal dan fovea pada 6 bulan 

pertama kehidupan. Maturasi visual akan berlangsung sepanjang masa sekolah 

dan akan semakin meningkat pada kehidupan awal dewasa. Tajam penglihatan 

akan menurun pada pertambahan usia.
1,2,4 
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2.2.3 Point Spread Function  

Sistem optik mata yang baik diperlukan untuk dapat mendeteksi suatu benda 

atau memperhatikan detail sekecil mungkin. Suatu cahaya yang bersumber dari 

objek yang jauh, misalnya bintang dapat digunakan sebagai contoh. Cahaya yang 

berasal dari bintang tersebut tidak akan dapat mencapai retina sebagai suatu titik 

karena ketidaksempurnaan optik mata, melainkan didistribusikan di retina dengan 

persebaran seperti yang ditunjukkan di gambar 2.10. Distribusi inilah yang disebut 

dengan point spread function.
1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Point Spread Function 
Dikutip dari: Skalicky SE

1 

 
 

Penerapan mekanisme point spread function dapat dijumpai dalam praktik 

klinis berupa alat bantu refraksi bernama Point Spread Function Refraction (PSF). 

Alat ini menggunakan sensor gelombang cahaya yang diukur dari mata pasien. 

Penggunaan alat ini dapat membantu dokter untuk melihat apa yang dilihat oleh 

mata pasien saat itu sehingga dokter dapat memahami lebih dalam akan 
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pemberian rencana terapi selanjutnya serta evaluasi bagaimana hasil terapi 

tersebut terhadap pasien.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Point Spread Function 
 Dikutip dari: Kalloniatis

14 

 

2.3 Peranan Pengukuran Tajam Penglihatan dalam Praktik Klinis 

Penglihatan yang kurang jelas atau buram biasanya menjadi gejala tersering 

mengapa seorang pasien datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Penglihatan buram 

ini sering berhubungan dengan menurunnya tajam penglihatan. Pengukuran tajam 

penglihatan dapat membantu seorang dokter untuk memonitor perkembangan 

suatu kelainan refraksi pasien secara berkala. Hal ini juga dapat digunakan 

sebagai alat evaluasi apakah terapi yang diberikan sebelumnya, misalnya dengan 

pemberian kacamata atau lensa kontak, memberikan hasil yang baik untuk pasien 

tersebut. Pengukuran tajam penglihatan secara berkala juga dapat digunakan 

sebagai pertimbangan apakah terapi yang sudah diberikan dapat diteruskan lebih 

lanjut atau dilakukan penyesuaian.
1,3,9,11

 

 

III. Simpulan 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tajam penglihatan seseorang. 

Pengetahuan terhadap tajam penglihatan dapat memberikan informasi awal 

tentang kualitas fungsi penglihatan seseorang. Pencarian terhadap etiologi 

penurunan tajam penglihatan perlu dilakukan secara baik dan optimal untuk 

mencegah penurunan fungsi penglihatan lebih lanjut yang dapat mempengaruhi 

kualitas hidup seseorang.  
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