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Management of Moderate Visual Impairment 

in Child with Macular Dystrophy 

 

ABSTRACT 

Introduction: World Health Organization stated that person with low vision is someone 

who has impairment of visual functioning even after treatment and/or refractive 

correction, has a visual acuity of less than 6/18 to light perception, or a visual field of 

less than 10 degree from the point of fixation, but potentially able to use vision for 

planning and/or execution of a task. People above 50 years old age and children below 

age 15 have a higher risk to have this condition. This condition can be a result from 

many pathological condition such as Macular Dystrophy.  

Purpose: To report the management of patient with moderate visual impairment in 

child with macular dystrophy. 

Case Report: An 9 years old girl consulted to Low Vision Unit at National Eye 

Center Cicendo Eye Hospital in 10th July 2018. Her chief complaint was blurred 

vision since 1 year ago. Best corrected visual acuity was 4/32 on both eyes. Near 

visual acuity was 1.0 M at 15cm. She was able to see font size 10 M at 4 metres by 

telescope with 8x magnification. Color vision testing using Ishihara plate showed 

decreased color perceived on both eyes. Contrast sensitivity was 1.25% on both eyes. 

Central scotoma and metamorphopsia was not found in the Amsler grid examination 

of both eyes. She was diagnosed as moderate visual impairment and macular 

dystrophy. She was advised to use spectacles and telescope but she only agreed with 

telescope 

Conclusion: Macular dystrophy can cause visual impairment. Management of visual 

impairment must be based on the need of patients and the availability of sources to 

improve patient’s daily activity 

Keywords: Moderate visual impairment, macular dystrophy 

 

I. Pendahuluan 

     World Health Organization (WHO) memperkirakan terdapat 253 juta orang 

mengalami gangguan penglihatan dengan 36  juta orang mengalami kebutaan dan 217 

juta orang mengalami gangguan penglihatan sedang sampai buruk. Gangguan 

penglihatan sedang dan berat dapat digolongkan dalam kelompok low vision. Risiko 

mengalami low vision lebih tinggi pada orang-orang dengan usia diatas 50 tahun dan 

anak-anak dibawah usia 15 tahun. WHO memperkirakan terdapat 19 juta anak 

dengan gangguan penglihatan, 12 juta diantaranya disebabkan oleh kelainan refraksi 
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dan 1,4 juta mengalami kebutaan yang bersifat ireversibel dan memerlukan akses 

untuk rehabilitasi visual untuk mengoptimalisasi fungsi visualnya.
1
 

     Distrofi makular merupakan salah satu abnormalitas pada makula yang dapat 

menyebabkan gangguan penglihatan sedang sampai buruk. Kehilangan tajam 

penglihatan dapat mencapai 20/200 ataupun dapat lebih buruk lagi di usia yang relatif 

muda. Abnormalitas pada makula dapat berhubungan dengan penyakit sistemik 

herediter seperti gangliosidosis ataupun dapat merupakan kelainan primer di retina 

seperti penyakit Stargardt atau Best. Penyakit ini bersifat ireversibel tetapi memiliki 

progres yang lambat. Tatalaksana pada kasus tersebut selama ini dianggap cukup 

sulit. 
2,3

 

     Penyakit Stargardt (juvenile macular degeneration) merupakan jenis distrofi 

makular herediter yang paling umum. Pola penurunan penyakit ini umumnya bersifat 

autosomal resesif. Gejala umumnya muncul pada usia 8-15 tahun dengan penurunan 

tajam penglihatan. Kelainan ini bersifat bilateral, simetris, dan progresif. Kehilangan 

tajam penglihatan dapat mencapai 20/50 – 20/200. Penyakit Best atau distrofi makula 

vitelliformis merupakan kelainan retina dengan pola autosomal dominan. Pada fase 

lanjut dapat terjadi neovaskularisasi subretina, perdarahan subretina, dan lepasnya 

retina. Tajam penglihatan dapat memburuk sampai 20/100 atau lebih buruk lagi.
2,3

  

 

II. Kasus 

     Anak IK, usia 9 tahun datang ke unit low vision Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo pada tanggal 10 Juli dengan keluhan penglihatan buram sejak 1 tahun. 

Pasien juga sering merasa silau bila berada di luar ruangan. Pasien pertama kali 

datang ke unit Pediatric Ophthalmology pada tanggal 10 Januari 2018 lalu kontrol 

pada 7 Febuari 2018, 13 Maret 2018, dan 2 April 2018. Pasien kemudian di 

konsulkan ke unit low vision. Pada tanggal 12 April 2018 pasien pertama kali datang 

ke unit low vision dan diberikan teleskop sebagai alat bantu penglihatan jauh. Saat itu 

pasien menolak memakai kacamata. Saat ini pasien naik kelas ke kelas 4 di sekolah 

dasar negeri. Ia selalu menjadi juara 1 di kelas. Kegiatan membaca dan menulis di 
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buku dapat dilakukan di jarak dekat. Pasien memiliki banyak teman dan sering 

bermain bersama. Akan tetapi pasien merasa malu jika ketika memakai teleskop di 

sekolah sehingga teleskop jarang digunakan digunakan di sekolah. Pasien saat ini 

ingin memakai kacamata saja dibandingkan dengan teleskop.  

     Pasien lahir cukup bulan, spontan, dan langsung menangis dengan berat badan 

lahir 2800 gram.  Riwayat infeksi, minum obat-obatan tertentu, minum jamu pada 

saat kehamilan ibu tidak ada. Pasien merupakan anak pertama dari dua bersaudara. 

Saudara pasien tidak memiliki keluhan serupa dengan pasien. Riwayat keluhan serupa 

pada kedua orang tua tidak ada. Perkembangan anak sama dengan anak usia 

sebayanya. Pasien tidak memiliki hambatan dalam mobilisasi dan tidak memiliki 

masalah dalam interaksi sosial. Sebelumnya guru pasien telah diberikan penjelasan 

mengenai kondisi penglihatan pasien melalui surat. 

 

 

 

 

 

 

      

     
Gambar 2.1 Pedigree 

 

    Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Tajam penglihatan jauh 

dievaluasi dengan menggunakan chart ETDRS modifikasi (Early Treatment Diabetic 

Retinopathy Study) didapatkan tajam penglihatan mata kanan adalah 4/40, tajam 

penglihatan mata kiri adalah 4/40F2. Tajam penglihatan dekat dengan kartu baca 

Bailey Lovie adalah 2,5M dalam 30 cm dan 1,0M dalam 15 cm. Pemeriksaan 

sensivitas kontras dengan menggunakan Hiding Heidi didapatkan kedua mata dapat 

mengidentifikasi gambar hingga nilai kontras 1.25%. Penglihatan warna dengan tes 

Ishihara didapatkan pada mata kanan adalah 9/14 dan pada mata kiri adalah 5/14 . 

 = laki-laki 

= perempuan 

= perempuan dengan  

   distrofi makular 
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Pemeriksaan Amsler Grid kedua mata tidak didapatkan skotoma dan tidak didapatkan 

metamorfopsia. Pemeriksaan lapang pandang mata kanan dengan Bernell hand-held 

disc perimeter didapatkan lapang pandang kuadran superior 60 °, inferior 55 °, 

temporal 60 °, nasal 70°, sedangkan pada mata kiri kuadran superior 60°, inferior 60°, 

temporal 60°, nasal 70° 

     Gerak bola mata penuh ke segala arah. Tekanan intraokular palpasi pada kedua 

mata adalah normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 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. Pemeriksaan segmen 

anterior mata 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. Pasien dilakukan pelebaran pupil untuk evaluasi segmen 

posterior. Pemeriksaan funduskopi dalam batas normal. 

     Hasil koreksi mata kanan sferis -0.50 D didapatkan tajam penglihatan 4/32F2. 

Hasil koreksi mata kiri sferis -0.50 D didapatkan tajam penglihatan 4/32. Tajam 

penglihatan dengan koreksi teleskop 8 x 21mm 7 ° adalah 4/10. Pemeriksaan full field 

elektroretinogram, pattern elektroretinogram, dan visual evoked potensial didapatkan 

kesan cenderung menunjukkan distrofi makula ODS (OS>OD). 

     Pasien didiagnosis dengan moderate visual impairment dan macular dystrophy 

ODS. Pasien dianjurkan memakai kacamata dan teleskop untuk alat bantu penglihatan 

jauh. Pasien dianjurkan untuk kontrol ke unit low vision 6 bulan. Prognosis quo ad 

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

 

 

 

 

Gambar 2.2 Gambaran Funduskopi 
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Gambar 2.2 Pemeriksaan Optical Coherence Tomography 
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Gambar 2.3 Pemeriksaan Electroretinogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Pemeriksaan Visual Evoked Potential 
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III. Diskusi 

      Terdapat 4 kategori besar gangguan penglihatan berdasarkan International 

Classification of Disease-10, yaitu penglihatan normal, gangguan penglihatan sedang 

dengan tajam penglihatan terbaik dengan koreksi sebesar kurang dari 6/18 sampai 

dengan 6/60, gangguan penglihatan buruk dengan tajam penglihatan <6/60 sampai 

dengan 3/60, dan kebutaan. Gangguan penglihatan sedang dan buruk digolongkan 

menjadi “low vision”. Pada pasien ini pasien termasuk dalam kategori gangguan 

penglihatan sedang. Pasien low vision merupakan pasien dengan gangguan 

penglihatan, walaupun sudah mendapat penatalaksanaan atau koreksi refraktif 

standar, tajam penglihatannya kurang dari 6/18 sampai persepsi cahaya, atau lapang 

pandang kurang dari 10° dari titik fiksasi tetapi masih berpotensi menggunakan 

penglihatannya untuk menjalankan kegiatan. 
1,4–7

      

     Low vision merupakan terminologi untuk mendeskripsikan tingkat penurunan 

penglihatan yang tidak dapat dikoreksi dengan obat-obatan, pembedahan atau 

kacamata konvensional.  Penurunan penglihatan dapat berupa penurunan tajam 

penglihatan, kelainan lapang pandang, penurunan sensitivitas kontras dan hilangnya 

persepsi warna. Penurunan penglihatan ini memiliki dampak buruk dalam melakukan 

kegiatan pada kehidupan sehari-hari.
4,5,7

 

     Distrofi makular dapat bersifat herediter sehingga anggota keluarga lainnya seperti 

saudara pasien sebaiknya dilakukan pemeriksaan deteksi dini. Gangguan visual pada 

distrofi makular yang dapat terjadi antara lain, penglihatan buram, tidak dapat 

terkoreksi oleh kacamata tradisional, kehilangan progresif dari penglihatan sentral, 

dan penurunan kemampuan dalam persepsi warna.
5,8

 Pada pasien ini, tajam 

penglihatan 4/40 dengan koreksi 4/32. Pada pemeriksaan lapang pandang perifer 

tidak terdapat kelainan. Pada pemeriksaan penglihatan sentral menggunakan amsler 

grid, pada pasien ini tidak ditemukan adanya skotoma ataupun metamorfopsia. Pada 

pemeriksaan warna menggunakan tes ishihara, sudah terlihat adanya penurunan 

dalam kemampuan dalam persepsi warna. Hasil pemeriksaan pada mata kanan  9/14 

dan pada mata kiri  5/14. 
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     Tatalaksana low vision pada pasien dengan distrofi makula pada anak memiliki 

tujuan untuk meningkatkan penglihatan fungsional, membantu anak hidup mandiri, 

membantu dalam edukasi, dan meningkatkan aktivitas sosial anak. Alat bantu low 

vision yang dapat diberikan pada pasien distrofi makula ditujukan untuk 

meningkatkan pemakaian penglihatan perifer dan mengoptimalisasi penglihatan 

sentral yang ada. Penggunaan tulisan ukuran besar dapat diberikan. Kaca pembesar 

dan teleskop juga dapat diberikan dengan memanfaatkan prinsip magnifikasi. 

Magnifikasi merupakan metode untuk membuat bayangan benda di retina menjadi 

lebih besar sehingga dipersepsikan dengan ukuran besar juga di otak.
4,5,7,9

     

     Kesulitan yang paling sering dialami oleh anak dengan low vision berhubungan 

dengan kegiatan akademis seperti menyalin tulisan di buku catatan dari papan tulis, 

membaca buku pelajaran di jarak satu panjang lengan, dan menulis dalam satu garis 

lurus. Studi Shah et.al menyatakan setelah penggunaan teleskop dan alat non optikal 

seperti buku dengan tulisan lebih besar selama 2 bulan, terdapat peningkatan respon 

yang signifikan.
10,11

. Pada pasien ini kesulitan utama yang dirasakan yaitu saat 

melihat tulisan di papan tulis. 

    Terdapat beberapa prinsip magnifikasi. Magnifikasi dengan ukuran relatif memiliki 

prinsip ukuran sebenarnya dari benda diperbesar sehingga bayangan benda di retina 

menjadi besar. Magnifikasi jarak relatif memiliki prinsip benda dibawa lebih dekat ke 

mata sehingga bayangan menjadi lebih besar. Prinsip magnifikasi lainnya yaitu 

magnifikasi angular. Magnifikasi angular merupakan magnifikasi yang digunakan 

pada alat bantu seperti teleskop. Jika benda terlalu jauh ataupun terlalu besar untuk 

dapat didekatkan ke mata ataupun ukurannya tidak dapat dibesarkan lagi maka 

dibutuhkan magnifikasi angular sebagai penatalaksanaan.
4–7,12,13

. Pada pasien ini, 

tajam penglihatan dekat, 2,5M dalam 30 cm. Ketika obyek didekatkan menjadi 15 cm 

maka terjadi magnifikasi jarak relatif sehingga tajam penglihatan menjadi 1,0M 

dalam 15 cm. 

    Lensa teleskop meningkatkan konvergensi cahaya yang masuk ke mata seakan-

akan benda tersebut berada dekat dengan mata. Otak kemudian akan mempersepsikan 
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benda sebagai benda dalam ukuran besar dan detail. Teleskop berguna untuk 

penglihatan jarak jauh dan memiliki lapang pandang yang sempit. Oleh karena itu 

teleskop hanya dipakai untuk kondisi tertentu saja dan tidak dipakai sepanjang hari..
4–

7,12,13
. Pada pasien ini diberikan alat bantu berupa teleskop untuk penglihatan jarak 

jauhnya 

     Tajam penglihatan yang dibutuhkan untuk melihat obyek dari jarak jauh berbeda-

beda sesuai dengan kebutuhannya. Umumnya tajam penglihatan yang diharapkan 

20/40 atau 20/50. Kebutuhan pembesaran yang diperlukan dapat dihitung dengan 

tajam penglihatan yang dibutuhkan dibagi dengan tajam penglihatan saat ini. Sebagai 

contoh, untuk meningkatkan tajam penglihatan dari 6/60 ke 6/6 pada Snellen’s chart, 

pembesaran teleskop yang dibutuhkan adalah 60/6=10x..
4–7,13

. Pada pasien ini, tajam 

tajam penglihatan aktual 4/40, dengan koreksi S-0,50 4/32. Jika tanpa memakai 

kacamata, pembesaran yang diperlukan adalah 20/40 atau 20/50 ÷ 4/40=4-5x.  

     Selain pembesaran yang perlu diperhatikan dalam memilih teleskop adalah 

lapangan padangan. Semakin tinggi pembesaran maka semakin kecil lapangan 

pandangan. Selain itu perlu diperhatikan juga besarnya pencahayaan yang hilang. Hal 

ini berkaitan dengan exit pupil yang ditentukan dari diameter lensa obyektif teleskop. 

Kedalaman (depth of field) juga semakin berkurang dengan meningkatnya 

pembesaran. Selain itu perlu diperhatikan juga kesulitan dalam pemakaian teleskop
4–

7,12,13
. Pasien ini memiliki teleskop 8x21mm 7°.  

     Studi oleh Narayanasamy et al. mendapatkan hasil ambang batas tajam 

penglihatan jauh yang dibutuhkan untuk melihat papan tulis adalah 0.33logMAR, 

serupa dengan studi oleh Langford dan hug yang mendapatkan hasil 0.37 logMAR 

dan 0.31±0.17logMAR pada studi oleh Negiloni et al. Peningkatan tajam penglihatan 

dapat membantu anak melihat papan tulis sehingga secara keseluruhan dapat 

meningkatkan performa anak di sekolah. Alat bantu low vision memiliki peran positif 

dalam mencapai hal tersebut. Alat bantu tersebut perlu dikenalkan sejak awal pada 

anak.
9,11,14
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    Teleskop memiliki dua elemen optikal, lensa obyektif dan okular. Semua teleskop 

didesain memiliki kemampuan magnifikasi angular. Lensa obyektif memiliki 

kekuatan positif dan diletakan mendekati benda yang ingin dilihat. Lensa okular 

diletakan dekat dengan mata observer dengan kekuatan yang lebih tinggi, dapat 

memiliki kekuatan positif ataupun negatif.. Terdapat 2 tipe teleskop, yaitu Galilean 

dan Keplerian. Teleskop Galilean memiliki sistem sederhana yang terdiri dari lensa 

konveks obyektif dikombinasikan dengan lensa konkaf okular. Pada teleskop 

Keplerian, baik lensa obyektif maupun lensa okular merupakan lensa konveks.
4–7,12,13

  

   Prognosis quo ad functionam pada pasien ini dubia berdasarkan dari progresivitas 

penyakitnya. Progresivitas distrofi makular seperti pada penyakit Stargardt bervariasi 

tiap individu tetapi umumnya lambat, tergantung dari onset penyakit. Tajam 

penglihatan dapat memburuk sampai 20/200 setelah itu umumnya akan stabil 

setidaknya pada satu mata.
2,15

 Pasien ini tajam penglihatan jauhnya sudah mencapai 

4/40 pada kedua mata sehingga kemungkinan tajam penglihatan akan stabil di tahap 

ini atau dapat juga memburuk di kemudian hari.  

 

IV. Simpulan 

     Distrofi makular merupakan salah satu abnormalitas pada makula yang dapat 

menyebabkan gangguan penglihatan sedang sampai buruk. Tatalaksana low vision 

pada anak memiliki tujuan untuk meningkatkan penglihatan fungsional, membantu 

anak hidup mandiri, membantu dalam edukasi, dan meningkatkan aktivitas sosial 

anak. Alat bantu low vision dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan anak.  
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