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MANAGEMENT OF VISUAL IMPAIRMENT 
IN PATIENTS WITH STARGARDT DISEASE 

 
ABSTRACT 
Introduction: Stargardt disease is the most common juvenile macular dystrophy 
and a common cause of central vision loss in adults younger than 50 years. The 
vast majority of cases are autosomal recessive.  
Purpose: The management of three patients with blindness 4 and blindness 5 with 
stargardt disease. 
Case report: Three brothers was consulted to Low Vision Unit at National Eye 
Center Cicendo Eye Hospital in 7 Juli 2018. They chief complaint was progressive 
blurred vision on both eye. Patient 1 was diagnosed as blindness 4 with Stargardt 
Disease. His visual aquity dextra and sinistra was 1/60. Hiding Heidi contrast 
sensitivity test was 100% in both eyes. Ishihara test, amsler grid, and bernell test 
can not be assessed. Patient 2 was diagnosed as blindness 4 with stargardt disease. 
His visual aquity dextra and sinistra was light perception. Patient 3 was diagnosed 
as blindness 5 with stargardt disease. His visual aquity dextra and sinistra was no 
light perception. Hiding Heidi, Ishihara test Amsler Grid, and Bernell test can not 
be assessed in patient 2 and 3. The management of patient 1 is textra android 
application, the management of patient 2 and 3 is talkback android sound 
application. They all get rehabilitation of mobilization, and occupational therapy. 
Conclusion: Management of stargardt disease must be based on the needs of 
patients and the availability of source to improve patients mobility, daily activity, 
and communication. 
Keywords: Stargardt Disease, Visual Impairment. 
 
I. Pendahuluan 

     Low vision adalah gangguan tajam penglihatan kurang dari 6/18 (0.3) sampai 

dengan persepsi cahaya atau lapang pandang kurang dari 10° dari titik fiksasi 

walaupun sudah dilakukan tindakan atau koreksi refraksi pada mata terbaik. 

Klasifikasi low vision menurut World Health Organization (WHO) dibagi menjadi 

moderate visual impairment (6/18-6/60), severe visual impairment (6/60-3/60), 

blindness 3 (3/60-1/60), blindness 4 (1/60- light perception), Blindness 5 (no light 

perception).  Tahun 2015 WHO memperkirakan 37 juta orang menderita kebutaan 

(visus lebih buruk dari 3/60), 217 juta orang merupakan moderate atau severe vision 

impairment di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur. Penyebab low vision 

terbanyak adalah kelainan refraksi, katarak, glaukoma, dan penyakit degenerasi.1,2  

     Penyakit stargardt adalah penyakit turunan akibat kelainan genetik yang 

diturunkan melalui pola penurunan autosomal resesif. Prevalensi penyakit stargardt  
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1:8.000  hingga  10.000.  Penderita  penyakit  stargardt  mengalami penurunan  

penglihatan  sentral  secara  perlahan  seiring  berjalannya  waktu hingga  tajam 

penglihatan 20/200 (0.1) atau lebih buruk. Progresifitas dari penyakit stargardt 

memiliki perbedaan pada setiap orang. Orang yang mendapat onset lebih  awal  

akan  kehilangan  penglihatan  lebih  cepat. Orang dengan penyakit stargardt 

kehilangan penglihatan perifer seiring dengan memberatnya manifestasi penyakit.2,3  

     Orang dengan visual impairment diberi tatalaksana sesuai dengan besar 

gangguan penglihatan dan kebutuhan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Koreksi maksimal diberikan dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak. 

Alat bantu low vision digunakan sesuai dengan kebutuhan pasien. Rehabilitasi 

visual diberikan untuk membantu pemahaman yang realistik tentang penyakit yang 

diderita. Mobilisasi orientasi diberikan untuk membantu kemandirian pasien dalam 

menjalankan aktifitas. Rehabilitasi pekerjaan diberikan untuk membantu pasien 

mendapatkan pekerjaan yang bisa dilakukan dengan penglihatan yang dimiliki 

pasien. Laporan kasus ini bertujuan untuk melaporkan mengenai tatalaksana tiga 

pasien kategori blindness 4 dan blindness 5 pada penyakit stargardt.1,2 

 

II. Kasus 

2.1 Kasus 1 

     Tn S, laki-laki usia 22 tahun, datang ke unit low vison Pusat Mata Nasional 

Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 7 Juli 2018 dengan keluhan penglihatan 

buram bertambah buruk sejak 10 tahun yang lalu. Pasien didiagnosis dengan 

penyakit stargardt dan dikonsulkan ke unit low vision. Pasien melihat kilatan hilang 

timbul sejak 12 bulan yang lalu. Pasien merasakan buram saat melihat jauh dan 

dekat sejak usia 12 tahun. Pasien harus mendekatkan objek yang akan dilihat untuk 

melihat dekat. Pasien juga mengeluhkan silau dan penglihatan semakin buram saat 

berada di tempat terang. Pasien masih mengendarai sepeda motor untuk mobilisasi 

harian. Keluhan kesulitan saat berjalan, terjatuh saat berjalan dan terjatuh dari 

sepeda motor disangkal.  Pasien rujukan dari RS Zainul Arifin Bengkulu. Pasien 

tidak rutin kontrol ke RS Zainul Arifin Bengkulu. Selama pengobatan pasien tidak 
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pernah diberikan koreksi kacamata karena tidak ada perbaikan penglihatan saat 

menggunakan kacamata. 

     Pasien sehari-hari menghabiskan waktu dirumah dan bekerja paruh waktu 

membantu membersihkan lahan pertanian sejak usia 17 tahun. Pasien berhenti 

sekolah saat duduk di kelas 2 SMA karena penglihatan yang memburuk. Pasien 

tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Menonton televisi atau membaca 

dilakukan dalam jarak yang sangat dekat. Berjalan keluar rumah masih dapat 

dilakukan sendiri. Pasien lebih suka membaca dengan kondisi cahaya yang sedikit 

redup. Pasien mengaku penglihatan lebih baik saat sore hari atau saat iluminasi 

cahaya yang sedikit redup. 

     Pasien merupakan anak terakhir dari 8 bersaudara. Anak ke 6 dan ke 7 menderita 

penyakit yang sama. Keluhan yang sama dialami saudara pasien dimulai pada saat 

SMP atau sekitar usia 12 tahun. Kedua saudara pasien juga berobat di RS Zainul 

Arifin namun tidak ada perbaikan hingga akhirnya datang ke unit low vision Pusat 

Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo dengan keluhan kedua mata tidak bisa 

melihat.  

     Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Tajam penglihatan dievaluasi dengan 

menggunakan chart ETDRS modifikasi (Early Treatment Diabetic Retinopathy 

Study) dan hitung jari. Tajam penglihatan mata kanan adalah 1/60 tajam penglihatan 

mata kiri adalah 1/60. Penglihatan tidak dapat dikoreksi. Tajam penglihatan dekat 

dengan Bailey Lovie word reading chart adalah 1.0 M pada jarak 10 cm. 

Pemeriksaan sensitivitas kontras dengan Hiding Heidi pada kedua mata adalah 

100%. Penglihatan warna dengan tes Ishihara pada mata kanan 0/14, dan 0/14 pada 

mata kiri. Pemeriksaan Amsler Grid pada kedua mata tidak dapat dinilai. 

Pemeriksaan lapang pandang menggunakan Bernell hand-held disc perimeter pada 

kedua mata tidak dapat dinilai. Pada pasien ini didapatkan eksentrik viewing. 

     Gerak bola mata penuh kesegala arah. Tekanan intraokular palpasi pada kedua 

mata adalah normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dan kiri didapatkan 

palpebra tenang; konjungtiva bulbi tenang; kornea jernih; bilik mata depan Van 

Herick derajat III, flare dan sel negatif; pupil bulat, reflek cahaya +/+, Relative 

Afferent Pupillary Defect (RAPD) -/-; iris tidak terdapat sinekia; lensa jernih. 
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Pasien dilakukan pelebaran pupil untuk evaluasi segmen posterior. Segmen 

posterior kedua mata kesan media jernih dan tampak distrofi makula. Pemeriksaan 

OCT tampak penipisan makula. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Silsilah Keluarga 

 

 

 
         Gambar 2.2 Foto fundus                   
                                 Sumber : RS Mata Cicendo 
      

     Pasien didiagnosis dengan blindness 4 dan stargardt disease. Pasien diberikan 

aplikasi textra untuk membantu membaca. Penglihatan jauh pasien tidak dapat 

dikoreksi dengan kacamata dan teleskop. Pasien dianjurkan ke Pusat Rehabilitasi 

Wiyata Guna untuk mendapatkan orientasi mobilisasi dan rehabilitasi pekerjaan. 

Pasien dan keluarga diberikan penjelasan mengenai progresifitas penyakit. Pasien 

dan keluarga menerima kondisi penyakit, mengetahui prognosis dan tidak memiliki 

Keterangan gambar : 
         Normal 
         Terkena 
          

	
Gambar 2.3 Pemeriksaan OCT 
                     Sumber : RS Mata Cicendo 
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masalah dalam interaksi sosial. Pasien tidak memiliki hambatan dalam mobilisasi. 

Prognosis quo ad vitam adalah bonam. Prognosis quo ad functionam adalah malam. 

 

2.2 Kasus 2 

    Tn R, laki-laki usia 31 tahun. datang ke unit low vison Pusat Mata Nasional 

Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 7 Juli 2018 dengan keluhan penglihatan 

buram bertambah buruk sejak 19 tahun yang lalu. Pasien didiagnosis dengan 

penyakit stargardt dan di konsulkan ke unit low vision. Penglihatan pasien 

bertambah buruk sejak 5 tahun terakhir. Pasien merupakan anak ke 7 dari 8 

bersaudara. Penglihatan pertama kali buram saat pasien usia 12 tahun. 

     Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Tajam penglihatan dievaluasi dengan  

stimulasi cahaya menggunakan senter didapatkan tajam penglihatan mata kanan 

adalah persepsi cahaya, tajam penglihatan mata kiri adalah persepsi cahaya. 

Penglihatan tidak dapat dikoreksi. Tajam penglihatan dekat dilakukan dengan 

Bailey Lovie word reading chart tidak dapat dinilai. Pemeriksaan sensitivitas 

kontras dengan Hiding Heidi pada kedua mata tidak dapat dinilai. Penglihatan 

warna dengan tes Ishihara pada kedua mata tidak dapat dinilai. Pemeriksaan Amsler 

Grid pada kedua mata tidak dapat dinilai. Pemeriksaan lapang pandang 

menggunakan Bernell hand-held disc perimeter pada kedua mata tidak dapat 

dinilai. 

     Gerak bola mata penuh kesegala arah. Tekanan intraokular palpasi pada kedua 

mata adalah normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dan kiri didapatkan 

palpebra tenang; konjungtiva bulbi tenang; kornea jernih; bilik mata depan Van 

Herick derajat III, flare dan sel negatif; pupil bulat; iris tidak terdapat sinekia; lensa 

jernih. Pasien dilakukan pelebaran pupil untuk evaluasi segmen posterior. Segmen 

posterior kedua mata kesan media jernih dan tampak distrofi makula. Pemeriksaan 

OCT tampak penipisan makula. 

     Pasien didiagnosis dengan blindness 4 dan stargardt disease. Pasien dianjurkan 

ke Pusat Rehabilitasi Wiyata Guna untuk mendapatkan orientasi mobilisasi dan 

rehabilitasi pekerjaan. Pasien diberikan aplikasi  audio android talkback untuk 

membantu dalam penggunaan telepon genggam. Pasien dan keluarga diberikan 
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penjelasan mengenai progresifitas penyakit. Pasien dan keluarga menerima kondisi 

penyakit, mengetahui prognosis dan tidak memiliki masalah dalam interaksi sosial. 

Prognosis quo ad vitam adalah  bonam. Prognosis quo ad functionam adalah malam. 

 

2.3 Kasus 3 

     Tn M, laki-laki usia 33 tahun, datang ke unit low vison Pusat Mata Nasional 

Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 7 Juli 2018 dengan keluhan penglihatan 

buram bertambah buruk sejak 21 tahun yang lalu. Pasien didiagnosis dengan 

penyakit stargardt okular dextra dan sinistra (ODS) dan di konsulkan ke unit low 

vision. Pasien tidak dapat melihat sejak 5 tahun yang lalu. Pasien merupakan anak 

ke 6 dari 8 bersaudara. Penglihatan pertama kali buram saat pasien usia 13 tahun. 

     Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Tajam penglihatan dievaluasi dengan 

stimulasi cahaya menggunakan senter didapatkan tajam penglihatan mata kanan 

dan kiri tidak dapat mengidentifikasi cahaya. Tajam penglihatan dekat dengan 

Bailey Lovie word reading chart tidak dapat dinilai. Pemeriksaan sensitivitas 

kontras dengan Hiding Heidi pada kedua mata tidak dapat dinilai. Penglihatan 

warna dengan tes Ishihara pada kedua mata tidak dapat dinilai. Pemeriksaan Amsler 

Grid pada kedua mata tidak dapat dinilai. Pemeriksaan lapang pandang 

menggunakan Bernell hand-held disc perimeter pada kedua mata tidak dapat 

dinilai. 

     Gerak bola mata penuh kesegala arah. Tekanan intraokular palpasi pada kedua 

mata adalah normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dan kiri didapatkan 

palpebra tenang; konjungtiva bulbi tenang; kornea jernih; bilik mata depan Van 

Herick derajat III, flare dan sel negatif; pupil bulat; iris tidak terdapat sinekia; lensa 

jernih. Pasien dilakukan pelebaran pupil untuk evaluasi segmen posterior. Segmen 

posterior kedua mata kesan media jernih, tampak distrofi makula. Pemeriksaan 

OCT tampak penipisan makula. 

     Pasien didiagnosis dengan blindness 5 dan stargardt disease ODS. Pasien 

dianjurkan ke Pusat Rehabilitasi Wiyata Guna untuk mendapatkan orientasi 

mobilisasi dan rehabilitasi pekerjaan. Pasien diberikan aplikasi  audio android 

talkback untuk membantu penggunaan telepon genggam. Pasien dan keluarga 
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diberikan penjelasan mengenai progresifitas penyakit. Pasien dan keluarga 

menerima kondisi penyakit, mengetahui prognosis dan tidak memiliki masalah 

dalam interaksi sosial. Prognosis quo ad vitam adalah bonam. Prognosis quo ad 

functionam adalah malam. 

 

III. Diskusi 

     Penyakit stargardt merupakan penyakit turunan akibat mutasi gen ABCA4. 

Onset terjadi yaitu saat usia anak dan memberat saat dewasa. Penyakit stargardt 

terjadi secara bilateral. Progresifitas penyakit terjadi sesuai pertambahan usia. 

Gejala klinis penyakit stargardt adalah kehilangan penglihatan sentral, skotoma 

sentral, gangguan penglihatan kontras, dan diskromatopsia. Kelainan retina yang 

terlihat dari penyakit ini adalah atrofi makula dan flek putih kekuningan pada sel 

retina berpigmen (RPE).  Belum ada terapi yang dapat menyembuhkan penyakit 

stargardt.4,5  

     Anamnesis yang didapatkan dari ketiga pasien ini sesuai dengan gejala klinis 

yang terdapat pada penyakit stargard. Penglihatan pasien lebih baik saat cahaya 

lebih redup, penurunan penglihatan secara perlahan sejak usia 12 tahun, 

akromatopsia, kilatan cahaya yang dirasakan hilang timbul dan dua orang anggota 

keluarga yang menderita penyakit yang sama. Penyakit stargardt merupakan 

penyakit yang jarang ditemukan, namun pada pasien ini 3 orang anak dari 8 

bersaudara memiliki penyakit yang sama. Terjadi kesamaan gejala, onset usia 

terjadi penglihatan buram dan usia terjadinya perburukan pada ketiganya. Ketiga 

pasien tidak pernah mendapatkan koreksi kacamata karena tidak dapat dikoreksi 

dengan kacamata. Orang tua pasien tidak mendapat penyakit yang sama, hal ini 

sesuai dengan pola penurunan autosomal resesif pada penyakit stargardt. 

Autosomal resesif terjadi bila kedua orangtua memiliki pasangan gen resesif 

abnormal berpasangan dengan gen normal. Gen resesif abnormal dari kedua 

orangtua dapat diturunkan dan dapat diekspresikan pada anak walaupun pada 

orangtua tidak menimbulkan penyakit.4,5 

     Tajam penglihatan pasien 1 adalah 1/60 pada kedua mata. Tajam penglihatan 

pasien 2 adalah persepsi cahaya pada kedua mata. Tajam penglihatan pasien 1 dan 
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2  tidak dapat dikoreksi. Tajam penglihatan 1/60 hingga light perception 

dikategorikan sebagai blindness 4 menurut WHO. Tajam penglihatan pasien 3 

adalah tidak dapat mengidentifikasi cahaya pada kedua mata. Pasien 3 

dikategorikan sebagai blindness 5 menurut WHO. Kategori low vision menurut 

WHO adalah gangguan penglihatan yang memiliki tajam penglihatan kurang dari 

6/18 hingga persepsi cahaya, atau lapang pandang kurang dari 10° dari titik fiksasi 

pada mata terbaik yang sudah dilakukan penanganan seperti operasi atau koreksi 

refraksi terbaik. Berkurangnya tajam penglihatan pada pasien ini disebabkan 

kerusakan segmen posterior bola mata. Penumpukan lipofusin pada RPE 

menyebabkan kerusakan sel batang dan kerucut retina.1,3,4 

     Pemeriksaan penglihatan dekat pasien 1 menggunakan Bailey Lovie word 

reading chart didapatkan tajam penglihatan 1.0 M pada jarak 10 cm. Pasien 

diberikan aplikasi android textra. Textra adalah aplikasi android yang dapat 

diunduh secara gratis dan dapat terkoneksi langsung dengan pesan singkat yang ada 

pada telepon genggam. Aplikasi textra dipilih karena aplikasi ini bisa mengatur 

kontras huruf yang lebih tinggi dan pengaturan ukuran huruf yang lebih besar 

sehingga dapat membantu pasien saat membaca pesan singkat. Pemeriksaan 

penglihatan dekat pada pasien 2 dan 3 tidak dapat dinilai. Pasien 2 dan 3 dianjurkan 

menggunakan aplikasi audio android talkback. Talkback adalah android yang 

berfungsi sebagai penuntun audio untuk menggunakan pilihan layar pada telepon 

genggam.  

     Pemeriksaan sensitifitas kontras dengan menggunakan Hiding Heidi pada pasien 

1 adalah 100%. Pemeriksaan sensitifitas kontras pada pasien 1 dan 2 tidak dapat 

dinilai karena pasien tidak dapat melihat gambar yang terdapat pada lembar Hiding 

Heidi. Penglihatan kontras adalah kemampuan membedakan antara objek dengan 

latarnya. Pemeriksaan Ishihara didapatkan ODS tidak dapat melihat seluruh plate 

(0/14). Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan gejala klinis penyakit stargardt.6,7 

     Pemeriksaan amsler grid pada ketiga pasien tidak dapat dinilai karena pasien 

tidak dapat melihat titik fiksasi yang terdapat pada amsler grid. Gejala klinis 

penyakit stargardt ditandai dengan kehilangan lapang pandang sentral yang terjadi 



	 	

	

9 
	

secara progresif. Kehilangan lapang pandang perifer ditemukan pada onset penyakit 

yang lebih lama seperti yang terjadi pada pasien ini.4,8,9  

     Pasien I bekerja sebagai petani, pasien diajurkan untuk menggunakan kacamata 

pelindung dari sinar matahari dan topi untuk memperlambat progresifitas penyakit. 

Paparan sinar matahari dapat menyebabkan penumpukan lipofusin pada RPE 

sehingga mempercepat kerusakan sel batang dan kerucut retina. Pasien dianjurkan 

mengatur pencahayaan sebagai alat bantu non-optik. Pasien II dan pasien III tidak 

bekerja lagi dan hanya melakukan aktifitas di rumah. Ketiga pasien disarankan 

menggunakan tongkat untuk mobilisasi sehari-hari. Pasien pertama diberi edukasi 

untuk tidak mengendarai sepeda motor.4,8,9 

     Rehabilitasi mobilisasi dan rehabilitasi pekerjaan bertujuan untuk 

mengoptimalkan fungsi penglihatan yang ada dan meningkatkan kemandirian 

pasien. Rehabilitasi meliputi pelatihan dalam melakukan aktifitas sehari-hari secara 

mandiri dan eksplorasi keterampilan dan hobi. Orientasi mobilisasi meliputi 

kemampuan untuk bepergian secara mandiri namun tetap aman, baik di lingkungan 

rumah maupun ke tempat lainnya dalam komunitas. Rehabilitasi pekerjaan 

bertujuan untuk membantu pasien mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan 

penglihatan pasien. Prognosis pada ketiga pasien ini adalah quo ad vitam adalah 

bonam karena tidak ditemukan penyakit sistemik yang mengancam nyawa pasien. 

Prognosis Quo ad functionam adalah malam karena progresifitas penyakit stargardt 

yang memburuk sesuai pertambahan usia, pasien datang pada fase lanjut dan belum 

adanya terapi yang dapat menyembuhkan penyakit stargardt.10,11 

 

IV. Simpulan 

     Penyakit stargardt adalah penyakit mata turunan yang merusak sel batang dan 

kerucut retina akibat penumpukan lipofusin pada RPE. Pasien 1 mendapat 

tatalaksana berupa alat bantu non optik yaitu aplikasi textra pada telepon genggam 

android dan pengaturan cahaya untuk mengurangi glare. Pasien 2 dan 3 diberikan 

aplikasi audio talkback sebagai pemandu penggunaan telepon genggam. 

Tatalaksana pada ketiga pasien ini tidak dapat diberikan alat bantu optik karena 

kondisi penyakit yang berat, ketiga pasien diberikan tatalaksana teknologi berupa 
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aplikasi yang dapat digunakan dengan telepon genggam android. Rehabilitasi 

mobilisasi dan rehabilitasi untuk pekerjaan agar pasien dapat bekerja dan 

beraktifitas dengan mandiri. Ketiga pasien sebaiknya diajarkan untuk penyesuaian 

penurunan penglihatan sedini mungkin sejak pertama kali onset penurunan 

penglihatan terjadi, namun ketiga pasien datang ke PMN RS Mata Cicendo dengan 

kondisi penyakit yang sudah berat. Ketiga pasien diberikan tatalaksana yang 

disesuaikan dengan kebutuhan aktifitas sehari-hari pasien, diharapkan pasien dapat 

bekerja dan beraktifitas dengan mandiri. 
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