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I. Pendahuluan 

     Lensa kontak adalah lensa tipis yang dipakai menempel pada kornea mata. 

Lensa kontak memiliki fungsi yang sama dengan kacamata, yaitu mengkoreksi 

kelainan refraksi, medikasi dan kosmetik. Sejarah penemuan lensa kontak pada 

mulanya berawal dari kacamata. Ide dasar pembuatan lensa kontak sebenarnya 

telah dikenal mulai dari tahun 1508 bardasarkan catatan dan gambaran serta sketsa 

yang dibuat oleh Leonardo Da Vinci. Cacatan Leonardo Da Vinci menunjukan 

banyak sekali sketsa tentang kacamata yang langsung bisa dikenakan pada bola 

mata. Ide dasar ini terus menerus dikembangkan dan diteliti. Seorang dokter mata 

Jerman bernama Adolf Gaston Eugen Fick membuat dan menggunakan lensa 

kontak pertama dengan sukses pada tahun 1888. Dia menggambarkan fabrikasi 

kontak afocal scleral dengan eksperimen awalnya pada kelinci, dan kemudian 

pada dirinya sendiri, dan terakhir pada sekelompok kecil sukarelawan. August 

Muller menyempurnakan lensa kontak tersebut dengan perbaikan pada pandangan 

jarak dekat pada tahun 1889. Lensa kontak plastik sendiri baru dibuat tahun 1948 

oleh Kevin Tuohy dari California, sedangkan lensa kontak yang lebih lembut dan 

permeable terhadap oksigen ditemukan pada tahun 1970-an.1,7,12 

     Lensa kontak biasanya mempunyai kegunaan yang sama dengan kacamata 

konvensional atau kacamata biasa, tetapi lebih ringan dan bentuknya tak tampak 

saat digunakan. Diperkirakan ada 125 juta orang di dunia yang menggunakan 

lensa kontak. Sebagian besar pengguna lensa kontak mempunyai umur dibawah 

50 tahun.7,12 

     Penggunaan lensa kotak harus disesuaikan dengan tujuan dan indikasi 

pemakaian. Pemilihan bahan atau material menjadi hal yang sangat penting dalam 

pemakaian lensa kontak. Setiap bahan lensa kontak mempunyai sifat yang 

berbeda-beda. Pemakaian lensa kontak pada awalnya mungkin terasa kurang 

nyaman dan memerlukan waktu penyesuaian. Lensa kontak lunak hanya 

membutuhkan waktu beberapa hari untuk penyesuaian, sedangkan lensa kontak 

keras memerlukan masa penyesuaian beberapa minggu. Pasien mungkin agak 

terganggu dengan adanya rasa mengganjal karena lensa tersebut dirasakan seperti 
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benda asing oleh mata saat masa penyesuaian. Perasaan tersebut akan hilang 

setelah beradaptasi. Pasien dengan mata kering akan lebih sulit beradaptasi bila 

memakai lensa kontak. Lensa kontak keras jenis permeable gas (RGP) 

memberikan penglihatan lebih tajam, mudah dirawat dan dibersihkan, masa pakai 

lebih lama, serta mampu mengoreksi astigmatisme. Lensa kontak lunak lebih 

nyaman dipakai dan masa adaptasinya lebih singkat dibanding RGP. Penentuan 

jenis lensa kontak yang terbaik diperlukan pemeriksaan lengkap dan konsultasi 

dengan dokter spesialis mata. Pemilihan jenis lensa kontak juga dipengaruhi oleh 

gaya hidup pasien. Perlu diingat bahwa lensa kontak yang terbaik adalah lensa 

kontak yang cocok dengan pengguna lensa kontak tersebut.2,5,6 

     Lensa kontak moderen saat ini dibuat dengan berbagai jenis material. Hard 

lens atau lensa kontak keras dibuat dari materi yang agak kaku dan keras pada 

perabaannya. Soft lens atau lensa kontak lunak memiliki materi dan zat kimia 

yang hampir serupa, namun bersifat hidrofilik atau water loving, sehingga 

menyerap air kedalam permukaannya. Hal ini membuat lensa kontak lunak lebih 

fleksibel serta lebih nyaman. Lensa kontak RGP memiliki nilai transmisi oksigen 

lebih tinggi sehingga membuat kornea lebih nyaman, sehat dan tidak mudah 

menjadi kering.1,3,4 

     Tujuan dari penulisan referat ini adalah untuk memberikan gambaran dan 

pengetahuan tentang meterial dasar penyusun lensa kontak sehingga dapat di 

gunakan sebagai pertimbangan dalam memilih lensa kontak yang akan digunakan.  

 

II.  Pembahasan 

     Lensa kontak secara garis besar dibagi dalam dua jenis yaitu lensa kontak 

keras dan lensa kontak lunak. Material pembuat lensa kontak keras terbagi dalam 

dua jenis yaitu non gas permeable dan gas permeable (RGP). Material pembuat 

lensa kontak lunak terbagi dalam hydrogel dan silicon hydrogel. Material lensa 

kontak diklasifikasikan berdasarkan polimernya. Polimer adalah molekul-molekul 

besar yang tersusun atas atom-atom yang membentuk sebuah meterial. Atom dasar 

pembentuk polimer lensa kontak tersusun atas karbon dan hydrogen. Element lain 

seperti Oksigen (O), Nitrogen (N), Chlorine (Cl), Fluorine (F) dan Silikon (Si) 
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merupakan elemen pendukung yang menentukan sifat dari material tersebut. 

Polimer pembentuk lensa kontak lunak tersusun atas hydrogel yang memiliki sifat 

hidrofilik, fleksibel, serta mengandung air.1,2,5 

     lensa kontak memiliki properti yang menyusunnya. Properti inilah yang 

mendasari sifat dari setiap lensa kontak. Properti yang harus dimiliki oleh lensa 

kontak antara lain Transparansi, kekakuan, kekuatan, elastisitas, specific grafity, 

refraktif index, kelembapan, water content, kandungan ionic, dan transmisi 

oksigen (DK). 1,2,7,11 

2.1.  Lensa Kontak Keras 

2.1.1. Lensa Kontak Keras Non Permeable Gas. 

     PMMA (Poly Methyl Methacrylate) merupakan material lensa kontak keras 

yang pertama yang bernah dibuat, dan telah mendapatkan hak paten pada tahun 

1934. Material ini merupakan material Thermoplastik dan merupakan lensa 

kontak yang baik secara fisik. Lensa kontak ini memiliki sifat biocompatibilitas 

yang sangat baik, kelengkapan optik yang baik serta tidak mudah tergores. 

Kekurangan dari lensa jenis ini adalah oksigen yang tidak mampu mencapai 

kornea sehingga dapat menyebabkan oedem kornea, oleh karena itu lensa ini tidak 

dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama.2,5,6 

 

 

Gambar 1. Struktur Polimer PMMA 
Sumber : Efron 2010.1 
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2.1.2. Lensa Kontak Keras Permeable Gas (RGP) 

     RGP memiliki nilai permeabilitas oksigen dengan range yang luas. Lensa jenis 

ini dibuat sedemikian tipis. Ketebalan minimum pada area tengah adalah 0,14 mm 

untuk lensa dengan minus tinggi. RGP memiliki beberapa jenis. Jenis ini 

bergantung dari monomer pembentuk polymer RGP. Permeabilitas terhadap 

oksigen tergantung pada ikatan monomer penyusun polimer RGP tersebut.2,5,6,8 

2.1.2.1. CAB (Cellulose Acetate Butyrate) 

     CAB merupakan lensa kontak yang pertama yang menggunakan material 

polysaccharida-selulosa alami. CAB merupakan RGP yang pertama kali 

diproduksi yaitu pada tahun 1977. Lensa jenis ini memiliki nilai DK yang sangat 

rendah yaitu 4 hingga 8. Nilai DK yang rendah ini yang menyebabkan lensa jenis 

ini jarang digunakan saat ini. Lensa ini merupakan material Thermoplastik yang 

memiliki permeabilitas terhadap oksigen yang tinggi jika dibandingkan dengan 

PMMA. CAB dapat mengabsorbsi 2% kelembapan yang akan memicu distorsi 

dan mudah melengkung. Bahan ini juga tidak memiliki kompatibilitas dengan 

benzalkonium chloride yang merupakan cairan lensa kontak yang umum tersedia 

di pasaran.2,5,6,8 

     Keuntungan dari penggunaan lensa ini adalah tingkat kelembapan yang bagus, 

relatif inert, tidak menarik protein, rata-rata kerusakan yang rendah, serta jarang 

menimbulkan insiden CLIPC (Contact Lens induced papillary conjunctivitis). 

Kekurangan CAB yaitu nilai DK yang rendah, design lensa yang terbatas, mudah 

tergores, dan mampu menyerap lipid dari air mata.2,5,6,8 

2.1.2.2. Siloxane Methacrylate 

     Siloxane methacrylate merupakan salah satu lensa kontak keras yang 

permeabel terhadap oksigen. Lensa ini diperkenalkan pada tahun 1970 dan 

merupakan lensa permeable gas yang sukses yang pernah dibuat hingga saat ini. 

Material dari jenis ini tersusun atas monomer dari siloxane (Si-O-Si), alkyl (-CH2-

CH2-CH2-) dan methacrylate ( CH2=C-COO-). Permeabilitas dari lensa jenis ini 

tergantung dari distribusi rantai siloxan. Siloxan memiliki range nilai DK antara 
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15 hingga 55. Nilai yang tinggi ini menyebabkan lensa ini dapat digunakan dalam 

jangka waktu yang lama. Kelebihan lensa ini merupakan kombinasi PMMA 

dengan silikon. PMMA memiliki sifat keras dan kejernihan media optik yang 

baik, sedangkan silikon memiliki permeabilitas terhadap oksigen yang tinggi. 

Lensa ini memiliki beberapa kekurangan yaitu mudah dipadatkan deposit, pada 

permukaannya mudah tergores dan dapat menyebabkan pelipatan jika dibuat lebih 

tipis dari batas ketebalan yang disarankan.2,5,6,8 

 

Gambar 2. Struktur Polimer Siloxane Methacrylate 
Sumber : Efron 2010.1 

 

2.1.2.3. Fluoro Siloxan Methacrylates 

     Fluoro siloxan methacrylate merupakan derivat dari methacrylate akan tetapi 

terdapat rantai tambahan yaitu monomer fluorinate. Penambahan rantai ini 

menyebabkan siloxan methacrylate bersifat lebih permeable terhadap oksigen. 

Lensa jenis ini memiliki nilai DK hingga 150, yang menyebabkan lebih lembap 

dan resisten terhadap pelipatan serta menjadikan lensa ini dapat digunakan dalam 

jangka waktu yang lebih lama. Penambahan rantai fluorine menyebabkan 

penurunan kekuatan lensa sehingga lensa ini mudah retak. Permukaan material ini 

tidak mudah berubah jika dibandingkan dengan siloxan acrylate.2,4,5,8 
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2.1.2.4. Alkyl Styrene Copolymers-butyl Styrene 

     Alkyl styrene copolymer-butyl styrene memiliki angka densitas yang lebih 

rendah yang membuatnya bersifat lebih permeable terhadap oksigen. Material ini 

tersusun atas copolymer dengan monomer hidropilik seperti vynil pyrolidine atau 

hydroxymethyl methacrylate. Penambahan material ini menyebabkan lensa 

menjadi lebih lembap atau. Indeks refraktif dari t-butyl styrene tinggi dan angka 

specific grafity yang rendah yang menyebabkan lensa ini lebih tipis. Penggunaan 

lensa ini sudah jarang digunakan secara komersil saat ini.2,5,6,8 

2.1.2.5. Silicon Rubber 

     Silicon rubber merupakan polymer organik dan inorganik dengan bahan dasar 

silikon dan ikatan oksigen. Permeabilitas terhadap oksigen yang sangat tinggi 

yaitu dapat mencapai 450, membuat lensa ini sangat fleksibel saat digunakan. 

Sifat hidrofobik lensa ini sangat kuat. Permukaan lapisan ini terbuat dari lapisan 

yang hidrofilik yaitu ikatan OH. Lensa ini sendiri tidak menyerap air akan tetapi 

memilik kelembapan yang baik sehingga meningkatkan kenyamanan. Kekurangan 

pada lensa ini adalah lapisan hidrofilik yang sangat tipis yang menyebabkan lensa 

ini bersifat hidrofobik kembali. Kekurang lain dari lensa jenis ini adalah daya 

serap terhadap lipid yang tinggi.2,5,6 

 

Gambar 3. Struktur Polimer Silicon Rubber 
Sumber : Efron 2010.1 
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2.1.2.6. Acrylic Rubber 

     Acrylic rubber tersusun dari polymer dengan bahan dasar karbon yang 

memiliki rantai monomer acrylic. Polymer tersebut menjadikan lensa ini menjadi 

lebih lembut dan lebih lentur dibandingkan dengan lensa keras yang lainnya. 

Lensa ini juga dikenal dengan sebutan PolyButyl Acrylate Cobutyl Methacrylate 

(PBAPMA). Lensa ini memiliki permeabilitas terhadap oksigen yang sangat 

tinggi serta memiliki sifat yang hidrofobik seperti material silicon rubber.2,5,6 

Tabel  1.  Material Lensa Kontak Keras 

 

Sumber : Efron 2010.1   
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2.2. Lensa Kontak Lunak 

2.2.1. Lensa Kontak Lunak - Hydrogel 

     Bahan dasar lensa kontak lunak hydrogel terbuat dari poly 2-hydroxyethyl 

methacrylate (PHEMA). PHEMA hingga saat ini masih menjadi bahan dasar 

pembuatan lensa kontak lunak. Material ini telah dipatenkan pada tahun 1955 oleh 

O. wichterle dan D. Lim. Rantai-rantai HEMA pada polymer bahan ini 

dihubungkan oleh ethylen glycol dimethacrylate. Sifat hidropilik alamiah dari 

bahan ini disebabkan oleh ikatan OH pada polimer. PHEMA mengandung sekitar 

40% air pada keadaan kelembapan yang tinggi. Lensa kontak hydrogel memiliki 

nilai DK 5 hingga 15. 1,2,6,8 

Material lensa kontak lunak hydrogel harus memiliki sifat :  

1. Transparansi optik  

Hydrogel yang akan digunakan sebagai material lensa kontak harus 

transparan dengan tujuan agar didapatkan visualisasi yang maksimal. 

Hydrogel yang baik untuk digunakan sebagai lensa kontak, dapat 

mentransmisikan 90% cahaya. Transparansi dari lensa dapat berkurang 

diantaranya oleh karena pajanan panas, hal ini merupakan tanda yang penting 

bahwa telah terdapat peningkatan panas pada lensa kontak yang sampai ke 

mata. 

2. Mekanik properti 

Mekanik properti dari lensa kontak hydrogel menjadi hal mendasar yang 

sangat penting karena secara langsung berhubungan dengan kenyamanan, 

penampilan visual, dampak psikologis, lama umur lensa dan kemudahan 

lensa untuk dipegang. 

3. Water konten 

Lensa kontak lunak memiliki range water konten antara 38% hingga 80%. 

Water konten yang kurang dari 40%, lensa disebut memiliki water konten 

yang rendah. Water konten yang lebih dari 55%, lensa disebut memiliki water 

konten yang tinggi. Lensa dengan water konten yang semakin tinggi, semakin 

tinggi pula permeabilitas terhadap oksigen. Lensa dengan water konten yang 
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rendah memiliki difuse koefisien 5 hingga 8, lensa dengan water konten yang 

sedang memiliki difuse koefisien 7 hingga 19 dan lensa dengan water konten 

yang tinggi memiliki difuse koefisien 18 hingga 28. Water konten yang 

rendah memiliki beberapa keuntungan yaitu stabil, mudah dipegang, mudah 

untuk dibuat dan lebih lembap. Kekuranganya yaitu permeabilitas terhadap 

oksigennya semakin kecil. Lensa dengan water konten yang tinggi memiliki 

permeabilitas terhadap oksigen yang tinggi tetapi kurang stabil, rapuh, serta 

susah untuk dibuat. Water konten juga menentukan apakah lensa dapat 

digunakan untuk jangka waktu lama atau harian saja. 

4. Permeabilitas oksigen. 

Profil transmisibilitas oksigen dari lensa kontak menjadi hal yang sangat 

penting. Transmisibilitas oksigen dari material lensa dideskripsikan dengan 

DK, dimana D adalah Difusitas dari meterial, K adalah solubilitas atau daya 

larut dari meterial. Difusitas adalah sebuah pengukuran seberapa cepat 

oksigen sampai ke material lensa. Solubilitas adalah pengukuran seberapa 

banyak oksigen dapat diikat oleh material. 

5. Refraksif indeks 

Sebuah hydrogel yang ideal mempunyai refraksif indek yang mirip dengan 

kornea yaitu 1,37. 

6. Elastisitas 

Material soft lens bersifat elastis sehingga lensa ini mampu bertahan ketika 

terjadi tekanan berulang saat pemasangan dan pelepasan lensa. Lensa ini 

mampu kembali ke posisi semula dengan cepat setelah terjadi tekanan. 

7. Ionisasi  

Material soft lens terbagi menjadi 2 group yaitu: material ionik dan meterial 

non ionik. Material ionik tersusun atas negative charge sedangkan material 

non ionik tidak memiliki negative charge. Material ionik cenderung 

didapatkan deposit pada permukaan lensa.1,2,4,5,6,9,11 

      Bahan tambahan pada material HEMA antara lain PVP 

(Polyvinylpyrrolidone), MAA (methacrylic acid), MMA (methyl methacrylate), 

GMA (glyceryl methacrylate), DAA (diaceton acrylamine), PVA (polyvinyl 
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alcohol). Penambahan bahan-bahan tersebut menyebabkan perubahan komposisi 

sifat lensa kontak lunak antara lain kelembapan, water konten, permeabilitas 

terhadap oksigen dan ionisasi. Penambahan bahan MMA dan VP meningkatkan 

water konten lensa menjadi 60% hingga 85%. MMA mempunyai sifat yang sangat 

hidrofobik, akan tetapi memiliki properti mekanik yang kuat. Penambahan bahan 

MAA meningkatkan water konten lensa menjadi 50% hingga 60%, mempunyai 

sifat hidrofilik, dan permeabilitas oksigen yang tinggi.1,2,5,6,10 

 

 

Gambar 4. Struktur Polimer Hydrogel 

Sumber : Efron 2010.1 

 

2.2.2. Lensa Kontak Lunak – Silicon Hydrogel 

     Silicon hydrogel pertama kali diperkenalkan di inggris pada tahun 1999. Lensa 

ini merupakan kombinasi monomer silikon dengan monomer convensional 

hydrogel. Silikon memungkinkan lensa untuk memperoleh permeabilitas terhadap 
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oksigen yang tinggi, sedangkan komponen hydrogel menjadikan lensa lembut dan 

lebih nyaman. Penyatuan kedua bahan ini memerlukan bahan tambahan seperti 

CIBA vision yang tersusun atas segmen poly (fluoroethylene oxide) dan unit 

oksigen permeable polyxiloxane. Silicon hydrogel yang pertama kali 

diperkenalkan adalah  lensa the PureVision lens (Bausch and Lomb) dan lensa the 

Air Optix Night and Day  (CIBA Vision). Silicon hydrogel tersebut dapat dipakai 

hingga 30 hari. Pure Vision lens (Balafilcon A) mempunyai water conten 36% 

dan tansmisibilitas oksigen 110 barrer/cm. Lensa Air Optix Night and Day 

(Lotrafilcon A) mempunyai waterkonten 24% dan transmisibilitas oksigen 175 

barrer/cm. Lensa jenis ini mempunyai kelembapan yang rendah jika dibandingkan 

dengan hydrogel konvesional. Material tersebut kaku, sehingga mudah untuk 

dipegang. Kekakuan dari material ini juga berkontribusi dalam terjadinya iritasi 

mekanik akibat gesekan terhadap konjungtiva tarsal superior. Komplikasi ini 

mendorong penemuan material silicon hydrogel generasi yang ke dua, antara lain : 

Acuve advace, Acuve oasys, TruEye, Avaira, Biofinity dan Clarity. Generasi yang 

ke dua ini memiliki water konten yang lebih tinggi, modulitas yang kecil dan tidak 

membutuhkan perawatan pada permukaannya.1,5,6,10,12 

     Keuntungan penggunaan material silicon hydrogel adalah nilai DK yang sangat 

tinggi, nyaman untuk pemakaian dalam jangka waktu yang lama, adaptasi yang 

relatif singkat, nyaman dipakai pada pasien dengan neovaskularisasi pada kornea, 

serta memiliki karakteristik dehidrasi yang baik. Kekurangan dari lensa jenis ini 

adalah keterbatasan dalam design terutama torik dan bifokal, serta didapatkan 

angka yang tinggi pada kejadian Contact Lens Induced Papillary Conjungtivitis 

(CLIPC).1,5 
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Tabel 2. Material Lensa Kontak Lunak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Sumber : Efron 2010.1 
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     US Food and Drug Administration (FDA) mengelompokan lensa kontak lunak 

berdasarkan sifat-sifatnya yaitu : 

1. Group 1 : nonionic low water content (< 50%)  

2. Group 2 : nonionic high water content (>50%) 

3. Group 3 : ionic low water content (< 50%) 

4. Group 4 : ionic high water content (>50%) 

 

Penjelasan diatas dapat dibuat sebuah diagram pengelompokan lensa kontak 

berdasarkan materi penyusunnya. 

 

Gambar 3. Klasifikasi Material Lensa Kontak  
     Sumber : Contact Lens Primer2 
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III. Kesimpulan 

     Lensa kontak adalah lensa tipis yang dipakai menempel pada kornea mata. 

Lensa kontak memiliki fungsi yang sama dengan kacamata, yaitu mengkoreksi 

kelainan refraksi, medikasi dan kosmetik. Pemilihan bahan dasar atau material 

penting untuk diperhatikan. Lensa kontak dengan water konten yang tinggi 

memberikan kenyaman yang lebih baik. Lensa dengan DK yang tinggi, dapat 

meneruskan oksigen lebih banyak ke mata. Pemilihan lensa kontak sebaiknya 

harus disesuaikan dengan tujuan dan indikasi medis. 
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