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I. Pendahuluan 

     Lensa kontak adalah lensa yang dipasang pada permukaan kornea atau sklera untuk 

tujuan memperbaiki kelainan refraksi, terapi atau kosmetik.  Perkembangan dan 

penggunaan lensa kontak semakin pesat.  Prevalensi pengguna lensa kontak di seluruh 

dunia sekitar 128 juta orang.(1,2) 

     Salah satu jenis lensa kontak yang banyak digunakan saat ini adalah lensa kontak 

berwarna.  Lensa kontak berwarna berfungsi untuk kosmetik, prostetik, terapeutik dan  

profilaksis  Lensa kontak berwarna dalam dekade terakhir mengalami peningkatan 

penggunaan, rentang umur pemakai lensa kontak terbanyak pada umur 16-38 tahun.  

Prevalensi penggunaan lensa kontak berwarna di Amerika Serikat paling banyak pada 

wanita sekitar 98,4% dan laki-laki 1.6%.  Tingginya pemakaian lensa kontak pada 

wanita karena untuk alasan kosmetik. (1,2,3) 

     Sari kepustakaan ini bertujuan membahas desain lensa kontak berwarna dan 

aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

II.  Pembahasan 

     Lensa kontak berwarna terdiri dari lensa kontak lunak dan keras.  Kelebihan lensa 

kontak keras berwarna adalah dapat dicat dengan desain yang unik dan gambar iris 

yang menyerupai iris aslinya, sehigga  lensa kontak keras berwarna lebih baik 

digunakan sebagai prostetik.  Kekurangan lensa kontak keras berwarna  adalah kurang 

baik untuk pemakaian kosmetik karena bentuknya yang kecil, tidak menutupi seluruh 

permukaan kornea dan mudah lepas bila berkedip.  Kelebihan lensa kontak lunak 

berwarna adalah cocok untuk  pemakaian kosmetik karena lebih stabil dan dapat 

menutupi seluruh permukaan kornea. (1,2,4) 

2.1  Desain dan Aplikasi Lensa Berwarna 

2.1.1 Handling Tints 

     Handling tints dikenal sebagai Lens Visibility Tints atau Locator Tints dimana 

warna lensa kontak diberikan dengan tujuan mewarnai lensa kontak agar mudah terlihat 

di tempat lensa kontak atau dapat dengan mudah terlihat apabila jatuh (Gambar 2.1). 
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Warna yang sering diberikan adalah hijau dan biru.  Kadar warna yang diberikan pada 

lensa kontak sekitar 5-15 % dan tidak mempengaruhi warna iris.  Pemberian warna 

pada lensa kontak tidak mempengaruhi penglihatan, dan persepsi warna.(1,3,4) 

 

 

Gambar 2.1 Handling Lens 
                                                                                 Dikutip dari: Edward 2 

 

2.1.2 Lensa Kontak Kosmestik 

     Lensa kontak kosmetik adalah lensa kontak berwarna yang dirancang untuk 

meningkatkan atau merubah penampilan mata, apabila seseorang dengan warna mata 

coklat menginginkan warna mata menjadi hijau kebiruan dapat dibantu dengan 

memakai lensa kontak berwarna hijau kebiruan.(2,3,5) 

     Peningkatan warna mata pada lensa kontak kosmetik didapatkan dengan cara 

mengkombinasi warna transparan dan opak.  Lensa warna transparan dapat 

mentransmisikan cahaya sebanyak 70% masuk ke mata, tersedia dalam berbagai corak.  

Corak terbanyak berbentuk cincin konsentris dengan pupil jernih.  Lensa warna opak  
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dapat menyerap atau memantulkan cahaya yang masuk ke mata.  Warna mata dapat 

berubah total dengan warna opak.  Warna yang paling sering diproduksi adalah 

aquamarine, biru, hijau dan amber. (1,2,3) 

 

 

Gambar 2.2 Efek kosmetik yang diciptakan oleh lensa berwarna biru di mata kanan. 
                           Dikutip dari: Efron 1 

 

     Bentuk lensa kontak kosmetik terbaru adalah diameter iris yang diperbesar.  Lensa 

kontak tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3.  Pemakaian lensa kontak dengan konsep 

 

 

Gambar 2.3 A.Mata tanpa lensa kontak B.Mata dengan lensa kontak     
                                   Dikutip dari: Effron 1 

 

ini sering digunakan oleh orang Asia, dimana diameter iris terluar 11.2 mm.  Diameter 

1-Day Acuvue  sebesar 12.5 mm sehingga memperbesar penampilan mata. Lensa 

kontak kosmetik dapat dibuat dengan adanya power atau plano, tergantung kebutuhan 

dari penggunanya.  Jenis lensa kontak kosmetik paling banyak dari lensa kontak lunak 

dari pada lensa kontak keras karena lensa kontak keras terlalu kecil dan tidak menutupi 

iris. (1,5,7) 
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2.1.3 Lensa Kontak Prostetik 

    Lensa kontak prostetik merupakan lensa kontak yang diwarnai dengan tujuan untuk 

memperbaiki penampilan mata yang cacat. Indikasi lensa kontak prosetetik adalah 

kasus-kasus setelah mengalami trauma, penyakit mata, dan kelainan kongenital, dapat 

dilihat pada gambar 2.4. (2,4,5) 

 
  

Gambar 2.4  A. Aniridia setelah trauma B. Lensa kontak berwarna prostetik 
                                         Dikutip dari: Edward 2 

 

     Kerusakan mata bagian anterior seperti kornea, iris dan lensa dapat menggunakan 

warna gelap atau opak.  Pewarnaan khusus dapat disesuaikan untuk berbagai keadaan. 

                                       

A.                                B.                                     C.      

Gambar 2.5 A.Pupil jernih dan iris opak B.Pupil opak dan iris opak C.Pupil opak 

                           dan iris jernih 
               Dikutip dari: Chaudhry 2 

 

Gambar 2.5 merupakan lensa kontak prostetik dengan pola-pola pewarnaan.  Pola 

perwarnaan lensa kontak prostetik adalah sebagai berikut iris opak dengan pupil yang 

jernih untuk mata dengan kelainan iris,  iris opak dan pupil opak dan iris mata yang 

jernih dengan pupil opak.(1,4,5)  
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2.1.4 Lensa Kontak Terapeutik 

     Lensa kontak terapeutik adalah lensa kontak berwarna dengan design untuk 

mengobati kerusakan dan penyakit kongenital. Pemakaian lensa kontak berwarna 

terapeutik dapat mengurangi fotofobia pada kasus aniridia, albinisme, penyakit pada 

retina, menghilangkan monokuler polypopia karena trauma, menghilangkan diplopia 

binocular di juling (dalam kasus dimana intervensi bedah dan optik kontraindikasi) dan 

nistagmus. (1,3,6) 

     Schornack dkk melaporkan bahwa lensa kontak berwarna merah dapat menurunkan 

fotofobia yang berhubungan dengan gangguan pada sel cone termasuk achromatopsia, 

dapat dilihat pada gambar 2.6.  Jonsson et al mengatakan bawa lensa kontak berwarna 

coklat dapat membantu pasien bothnia dystrophy. (5,6,7) 

 

 

Gambar 2.6 Lensa kontak terapeutik berwarna merah. 
                                                       Dikutip dari: Gason 3 

 

     Lensa kontak berwarna mempunyai manfaat terapeutik sekunder, contohnya lensa 

kontak dengan pupil opak dapat menutupi katarak dan juga dapat menghilangkan 

cahaya yang mengganggu.  Lensa kontak keras dengan pola iris opak yang terpasang 

pada kornea distrofi mempunyai fungsi meningkatkan penglihatan dengan cara 

menetralisir kornea dan penggabungan kekuatan lensa untuk mengkoreksi tajam 

penglihatan.  Pada pasien aniridia mempunyai fungsi untuk menutupi aniridia dan 

mengurangi silau. Lensa kontak berwarna opak dapat digunakan untuk terapi oklusi 

pada pasien amblyopia. (2,5,6) 
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2.1.5 Performance Enhancing Tinted Lenses 

     Performance Enhancing Tinted Lenses dibagi menjadi dua yaitu lensa kontak 

berwarna untuk meningkatkan penglihatan warna dan olahraga.  Lensa kontak 

berwarna untuk meningkatkan warna sering dipakai pada pasien dengan gangguan 

penglihatan warna.  Lensa kontak olahraga sering digunakan atlet. (6,7) 

   2.1.5.1 Penglihatan Warna 

     Penglihatan warna dapat ditingkatkan dengan penggunaan lensa kontak berwarna.  

Lensa kontak warna merah dapat meningkatkan penglihatan warna pada pasien dengan 

gangguan penglihatan warna, contohnya lensa kontak X-krom memiliki pupil berwarna 

merah, dengan diameter lensa X-krom dapat bervariasi sesuai kebutuhan pemakainya.  

X-krom dapat meningkatkan kemampuan diskriminasi warna pada pasien dengan 

gangguan penglihatan warna merah dan hijau. Melalui suatu proses di retina sehingga 

dapat diperoleh penglihatan warna yang lebih beragam. (1,2,4,7) 

 

 

Gambar 2.7 Lensa kontak X-Krom dengan pupil warna merah 

                                        Dikutip dari: Gason 3 

 

     Swarbrick dkk menunjukkan lensa ChromaGen mengurangi tingkat kesalahan pada 

Ishihara, terutama untuk subjek deutan, tetapi tidak ada pengaruh yang signifikan pada 

tes Farnsworth.   Mutilab dkk melaporkan penggunaan lensa kontak warna merah muda 

dan merah tua pada pasien dengan gangguan warna memberikan hasil mendekati 

normal pada tes Ishihara, sedangkan pada tes FM100Hue tidak menunjukan 

peningkatan. (3,4,5) 
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 2.1.5.2 Olahraga 

     Lensa kontak untuk olahraga merupakan lensa kontak berwarna untuk kegiatan 

olahraga.  Lensa kontak ini sering dipakai oleh para atlet untuk meningkatkan prestasi 

dengan meningkatkan kontras.  Terdapat dua warna yang disarankan digunakan untuk 

olahraga yaitu kuning dan abu-abu kehijauan . (1,7,8) 

 

 

Gambar 2.8 Lensa kontak berwarna kuning untuk olahraga 
                                             Dikutip dari: Erickson8 

 

     Warna kuning disarankan untuk olahraga sepak bola, rubby, tenis dan bisbol karena 

dapat meningkatkan kontras, sehingga bola terlihat jelas. Schürer dkk melaporkan 

lensa kontak berwarna kuning dan jingga dapat meningkatkan kemampuan 

membedakan warna lebih baik dibandingkan lensa kontak tanpa warna karena 

meningkatkan    kontras     pada    keadaan     terpapar      sinar   matahari  yang  terang.   

 

 

Gambar 2.9 Lensa kontak berwarna abu-abu kehijauan untuk olahraga 
                                   Dikutip dari: Erickson 8 

 

Warna abu-abu kehijauan disarankan untuk golf dan jalan.  Horn dkk mengatakan 

warna abu-abu dan kehijauan dapat meningkatkan kemampuan diskriminasi kontras 
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disaat kondisi terang dan  mempercepat  pemulihan  penglihatan dibawah  sinar 

matahari  yang terang. (3,6,7) 

2.1.6 Lensa Kontak Profilaksis 

     Lensa kontak profilaksis adalah lensa kontak berwarna yang mempunyai tujuan 

untuk mencegah kerusakan atau penyakit pada mata dengan jalan melindungi dari sinar 

ultraviolet (UV) yang berlebihan.  Lensa kontak dengan perlindungan UV mungkin 

berguna bagi orang sering terkena sinar matahari, seperti orang yang berkegiatan di 

luar ruangan, rekreasi, penguna obat-obatan fotosensitif dan afakia.  Haris dkk 

menemukan lensa kontak dengan warna khusus dapat melindungi cahaya yang masuk 

sampai 350 nm sehingga sesuai dengan efek yang diinginkan. (4,5,8) 

2.1.7 Lensa Kontak Theatrikal 

     Lensa kontak theatrikal adalah lensa kontak yang diwarnai untuk tujuan efek 

dramatik atau theatikal.  Lensa seperti ini dikenal sebagai lensa kostum atau lensa pesta.  

 

 

 

Gambar 2.10 Lensa kontak theatrikal 
                                                             Dikutip dari: Efron 1 

 

Efek seperti mata srigala, bendera nasional, hati, dan kartu as dapat diproduksi.  Lensa 

kontak seperti ini digunakan hanya sebagai assesoris saja, tetapi penggunaanya harus 

dilakukan pemeriksaan mata yang menyeluruh untuk memastikan apakah lensa kontak 

tepat untuk mata pemakai. Pemakai lensa kontak harus diedukasi agar penggunaan 

lensa kontak tidak bergantian dengan orang lain karena mungkin tidak tepat dan kontra 

indikasi untuk orang lain, adanya resiko terkontaminasi infeksi. (1,9) 
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2.2  Jenis Pewarnaan Lensa Warna 

     Jenis pewarnaan lensa kontak warna yaitu transparan, opak dan kombinasi.  

Pewarnaan lensa kontak warna menggunakan beberapa teknik pewarnaan khusus lensa 

kontak.  Teknik pewarnaan lensa kontak yaitu teknik perwarnaan tinting dipersi, 

menggunakan pewarnaan cat, pewarnaan kimia dan melukis. (1,4,10) 

 2.3  Fitting lensa kontak berwarna 

      Pemakaian lensa kontak warna secara klinis harus mempertimbangkan beberapa 

faktor  seperti distribusi warna, fitting lensa kontak, perawatan lensa kontak, transmisi 

oksigen dan efek penglihatan.  Pemakaian lensa kontak kosmetik harus memperhatikan 

distribusi warna pada lensa.  Distribusi warna pada lensa kontak sebaiknya tidak 

membuat penurunan penglihatan. (2,7,11) 

     Fitting lensa kontak warna berbeda dengan lensa kontak biasa.  Lensa kontak warna 

jenis keras membutukan diameter lebih lebar untuk menutupi kornea dan 

meminimalisasi pergerakan.  Lensa kontak lunak yang berwarna lebih baik dipasang 

lebih curam untuk mengurangi pergerakan lensa. (1,5,10) 

     Perawatan lensa kontak warna harus memperhatikan bahan dasar dari larutan 

pembersih.  Larutan pembersih berbahan klorin, asam, basa dan oksidator dapat 

membuat warna pada lensa memudar.  Larutan berbahan hidrogen peroksida dan 

alkohol tidak berbahaya dan tidak membuat warna memudar. (3,9,11) 

     Transmisi oksigen pada lensa kontak warna dapat terganggu karena terjadi 

penebalan lensa.  Teknik pewarnaan lensa kontak terkini dapat membuat penebalan 

lensa minimal sehingga penggunaan lensa kontak warna aman karena gangguan 

transmisi oksigen minimal. (4,7,11) 

     Penggunaan lensa kontak warna dapat menimbulkan beberapa keluhan contohnya 

pada pemakaian lensa kontak pupil jernih dengan iris opak, penglihatan menjadi 

berkabut pada penglihatan perifer.  Spraul dkk menyatakan penggunaan lensa kontak 

iris opak dengan pupil jernih dapat membuat gangguan penglihatan sehingga 

penggunaannya tidak disarankan ketika mengemudi. (1,5,6,) 
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2.4  Komplikasi  

     Komplikasi pemakaian lensa kontak berwarna adalah sensasi tidak nyaman, mata 

kering, penurunan tajam penglihatan, infeksi dan peradangan pada mata. Komplikasi 

dapat minimal terjadi apabila penggunaannya sesuai dan perawatannya baik.  Rah dkk 

melaporkan bahwa pemakaian lensa kontak kosmetik aman apabila diresepkan oleh 

dokter mata dan penggunaanya sesuai prosedur yang benar. (1,4,10) 

III. Simpulan 

     Lensa kontak berwarna baik lensa kontak lunak maupun keras memiliki beberapa 

desain dan fungsi. Fungsi dari lensa kontak warna antara lain handling tints, kosmetik, 

prostetik, terapeutik, performance enhancing tinted lenses, theatrikal, dan profikasis. 

Komplikasi yang dapat ditimbulkan sensasi tidak nyaman, mata kering, penurunan 

tajam penglihatan, penurunan tajam penglihatan, infeksi dan peradangan pada mata. 
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