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I. Pendahuluan 

     Pemeriksaan refraksi didefinisikan sebagai pengukuran terhadap gangguan refraksi 

dan merupakan penerapan klinis dari prinsip optik oleh seorang pemeriksa dengan 

menggunakan instrumen dari yang sederhana hingga menggunakan alat yang canggih. 

Pemeriksaan refraksi adalah pemeriksaan yang paling umum dilakukan oleh seorang 

ahli oftalmologi dan merupakan salah satu pemeriksaan yang paling mendasar dalam 

menentukan kelainan mata serta terapi yang dibutuhkannya. Ahli oftalmologi dalam 

melakukan pemeriksaan refraksi dapat menentukan penyebab pasien mengeluhkan 

penurunan fungsi penglihatan, berasal dari gangguan refraksi atau kelainan organik.1–3 

     Pemeriksaan refraksi dibagi menjadi dua kategori yaitu pemeriksaan objektif dan 

subjektif. Metode objektif dilakukan hanya menggunakan alat untuk menentukan status 

refraksi pasien. Keuntungan pemeriksaan ini adalah tidak adanya ketergantungan 

kepada pasien untuk memberikan jawaban dan hasil dapat diperoleh dalam waktu 

singkat. Pemberian terapi hanya dengan mengandalkan pemeriksaan objektif seringkali 

tidak cukup dalam meningkatkan kondisi penglihatan dan berakibat pada 

ketidakpuasan pasien. Metode pemeriksaan refraksi subjektif memberikan hasil yang 

lebih baik dan akurat untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan terapi, tetapi 

bergantung pada kerjasama pasien dalam menilai perbaikan refraksi selama 

pemeriksaan. Ketajaman penglihatan maksimal sangat bergantung pada respon dan 

pendapat pasien dan hasil pemeriksaan refraksi secara subjektif tidak selalu mewakili 

kondisi refraksi murni mata yang diperiksa sehingga pemeriksaan refraksi subjektif 

masih menjadi baku emas dalam menentukan status refraksi pasien. 2–4 

     Pemeriksaan subjektif terdiri dari 3 tahap yaitu verifikasi subjektif refraksi,  

\]penyempurnaan fraksi pembiasan dan menyeimbangkan binokular subjektif. Setelah 

dilakukan anamnesis lengkap keluhan pasien serta mengukur status refraksi secara 

objektif, pasien dilibatkan partisipasinya dalam menjalani serangkaian tes. Referat ini 

bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pemeriksaan refraksi secara subjektif 

yaitu duochrome test dan binocular balancing.2–4 
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I. Pemeriksaan Refraksi Subjektif 

 

1.1 Tes Duokrom 

     Tes duokrom atau bikromatik umumnya digunakan sebagai pemeriksaan dalam 

menentukan refraksi monokuler untuk penglihatan sferis terbaik. Pemeriksaan ini 

didasarkan pada prinsip aberasi kromatik aksial yaitu cahaya dengan panjang 

gelombang lebih pendek akan dibiaskan lebih banyak oleh optik mata dibandingkan 

cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Pemeriksaan tes duokrom 

menggunakan sebuah warna merah (panjang gelombang 620 nm) dan warna hijau 

(panjang gelombang 535 nm) dengan kecerahan yang sama. Warna merah-hijau 

tersebut membuat latar belakang grafik secara vertikal tampak terbagi menjadi dua. 

Akibat adanya proses aberasi kromatik pada mata, gelombang dengan panjang 

gelombang yang lebih pendek (hijau) akan difokuskan di depan gelombang dengan 

panjang gelombang yang lebih panjang (merah), kemudian mata biasanya fokus dekat 

dengan pertengahan spekrum, antara panjang gelombang hijau dan merah.1,3,5 

      Gambar 1. Duochrome chart 1 

     Koreksi lensa sferis yang optimal menunjukkan huruf pada bagian merah dan hijau 

akan tampak sama hitam. Warna yang digunakan dalam uji duokrom menghasilkan 

interval kromatik sekitar 0,50D antara merah dan hijau. Gambar tampak hitam pada 
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cahaya putih, kekuatan mata adalah 0,25 D miopia untuk simbol hijau dan 0,25 D 

hiperopia untuk simbol merah.1, 3, 5 

     Setiap mata diuji secara terpisah untuk tes duokrom, yang dimulai dengan 

pemberian fogging (+ 0,50D) untuk menghilangkan akomodasi. Huruf-huruf pada sisi 

merah harus tampak lebih hitam dan pemeriksa dapat menambahkan lensa sferis 

negatif sampai 2 sisi tampak sama. Apabila respon pasien menyatakan huruf-huruf 

pada sisi hijau lebih hitam, pasien menggunakan lensa sferis negatif yang berlebihan 

dan lensa sferis positif seharusnya ditambahkan. 1,3,5 

  Gambar 2. Prinsip tes duokromatik. (A) Pada tes duokromatik mengasumsikan bahwa sistem  

visual lebih memfokuskan gelombang kuning (570 nm) pada retina; (B) emetropia 

yang mencoba memusatkan fokus gelombang pada retina.3,5,9 

     Miopia yang tidak dikoreksi dengan benar, ketika dilakukan pemeriksaan tes 

duokrom huruf yang terdapat pada sisi merah akan tampak lebih hitam, jelas, dan lebih 

tajam sehingga memerlukan lensa sferis negatif untuk menyimbangkan sisi hijau agar 

seimbang mendapatkan gelombang warna merah. Miopia yang terkoreksi berlebihan 

akan menunjukan huruf pada sisi hijau yang tampak lebih hitam, jelas dan lebih tajam 

sehingga memerlukan lensa sferis positif untuk menyesuaikan warna agar kedua bola 

mata memiliki kualitas yang sama. Sebagai sarana agar memudahkan, beberapa klinisi 

A B 
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menggunakan mnemonik RAM-GAP yang merupakan singkatan dari red add minus, 

green add plus (merah tambahkan lensa negatif-hijau tambahkan lensa positif). 5–7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pengaruh penambahan lensa sferis ± 0,25 pada mata emetropia. (A) Penambahan 

lensa sferis + 0,25 pada emetropia; (B) penambahan lensa sferis – 0,25 pada 

emetropia.3,5,9 

     Pada gambar 2, menunjukkan sinar dengan gelombang kuning akan difokuskan pada retina, 

sedangkan gelombang hijau dan merah akan berada di depan dan belakang retina. Gambar 3 

menunjukkan pengaruh pemberian lensa +0,25D dan lensa -0,25D terhadap fokus gelombang 

cahaya pada mata emmetropia. Pemberian lensa +0,25D akan memfokuskan retina pada 

gelombang merah, sedangkan pemberian lensa -0,25D akan memfokuskan gelombang hijau 

pada retina. 3,5,9 

     Tes duokrom ini berdasarkan kelainan kromatik yang ditimbulkan bukan 

diskriminasi warna serta dapat digunakan pada pasien buta warna. Mata dengan 

akomodasi berlebihan akan  memerlukan lensa negatif untuk menyeimbangkan merah 

dan hijau. Tes duokrom tidak digunakan pada pasien dengan ketajaman visual lebih 

buruk dari 20/30 (6/9), karena perbedaan 0,50 D antara 2 sisi terlalu kecil untuk 

dibedakan.1,5,6,8  

 

 

A B 
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1.2.   Prosedur Tes Duokrom 

     Proses pemeriksaan tes duokrom yang pertama dilakukan yaitu meredupkan lampu 

ruangan untuk melebarkan pupil dan sedikit meningkatkan aberasi kromatis mata yang 

akan memberikan respon lebih baik serta mengurangi silau pada chart yang 

diproyeksikan. Kedua, tanyakan pada pasien: “Apakah huruf lebih hitam pada warna 

merah atau hijau atau apakah mereka hampir sama?”. Apabila chart tersebut terlihat 

sama, periksa apakah tanggapan dari pasien dapat dipercaya dengan menambahkan 

lensa +0,25 D (simbol di filter merah akan terlihat lebih jelas) dan kemudian 

menambahkan lensa −0,25 D (akan menjadi hijau). Jika tanggapan sesuai, hal ini 

menunjukkan bahwa sudah mendapatkan penglihatan sferis yang benar. Apabila huruf 

pada tampilan hijau tampak lebih jelas, tambahkan lensa +0,25 D hingga mendapatkan 

keseimbangan dan perhatikan kekuatan sferis tambahan yang diperlukan untuk 

mendapatkan keseimbangan. Apabila huruf pada tampilan merah lebih jelas, 

tambahkan lensa sferis −0,25 D hingga mendapatkan keseimbangan dan perhatikan 

kekuatan sferis tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah keseimbangan. 

Jika lebih dari ± 0,50 D yang diperlukan untuk menyeimbangkan kejelasan huruf  pada 

duokrom menunjukkan bahwa tes duokrom ini tidak dapat dipercaya pada pasien 

tersebut dan hasilnya harus diabaikan.1,3,5 

Tabel 1. Pencatatan Tes Duokrom 

Sumber : Elliot DB5 

     Tes duokrom ini digunakan untuk meninjau kembali hasil koreksi klinisi dan tidak 

boleh digunakan sebagai hasil koreksi akhir. Beberapa praktisi lebih suka 

R: –1,00 / –0,50 × 170     R = G 6/4 

L: –1.25 / –0.25 × 10      R = G 6/4 

 

OD: –1.25 / –0.75 × 20     R> G 20/15 

OS: –1.75 / –1.00 × 165     R> G 20/15 
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menambahkan lensa +0,50 D atau +0,75 D ke koreksi sferis sehingga tes duokromatik 

akan lebih menunjukan pada “merah” kemudian mengurangi kekuatan sferis secara 

bertahap  (meningkatkan atau mengurangi 0,25 D) hingga target pada tampilan merah 

dan hijau sama-sama hitam dan jelas. Pada mata dengan keadaan akomodasi yang 

berlebihan masih membutuhkan lensa sferis negatif untuk menyeimbangkan merah dan 

hijau. Tes duokrom tidak dapat digunakan pada pasien dengan visual acuity lebih buruk 

dari 20/30 (6/9).3,5 

     Beberapa pasien memberikan hasil yang buruk pada pemeriksaan duokrom dan 

selalu cenderung memilih satu warna, terlepas dari perubahan yang dibuat untuk 

menentukan kekuatan sferis. Hasil pemeriksaan tidak dapat dipercaya jika didapatkan 

keadaan buram pada kekuatan sferis lebih dari 1.00 D.  Pada keadaan pasien yang lebih 

tua memiliki pupil lebih kecil sehingga meningkatkan penyerapan cahaya pada panjang 

gelombang rendah oleh lensa (terutama pada katarak nuklear) cenderung akan 

memberikan hasil tes duokrom yang tidak benar serta tidak semua grafik memberikan 

cahaya panjang gelombang merah dan hijau yang sesuai. 1,3,5 

     Kesalahan yang sering terjadi dalam pemeriksaan tes duokrom ini yaitu tidak 

memeriksa dengan sferis ± 0,25 D untuk memastikan respon pasien dapat dipercaya, 

jika sejak awal pasien merespon bahwa huruf sama hitam pada filter merah dan hijau, 

mengandalkan hasil yang diperoleh dari tes duokrom sebagai nilai akhir dalam 

kekuatan sferis. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan untuk memastikan kembali, 

sebagai pedoman dan untuk menyarankan klinisi mengulangi koreksi untuk 

mendapatkan penilaian koreksi sferis terbaik dan seringkali pemeriksa bertanya kepada 

pasien warna apa yang terlihat lebih terang (hijau akan terlihat lebih terang 

dibandingkan merah pada pasien dengan katarak nuklear). Klinisi harus menanyakan 

apakah huruf lebih hitam pada warna merah atau hijau. 1,3,5 

2.2.   Binocular Balancing 

     Menyeimbangkan akomodasi antara kedua mata atau dikenal dengan sebutan 

binocular balancing adalah langkah penting dalam refraksi. Tujuan binocular 
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balancing bukanlah mencari ketajaman penglihatan yang sama antara kedua mata, 

melainkan lebih kearah menyeimbangkan usaha akomodasi keduanya. Pemeriksaan ini 

hanya dapat dilakukan bila ketajaman penglihatan dengan koreksi penuh terhadap 

gangguan refraksi telah didapatkan. Perbandingan antara ketajaman dari kedua mata 

menjadi dasar dari pemeriksaan ini. Penyeimbangan akomodasi akan mencegah osilasi 

akomodasi dan memberikan kontrol terhadap pemeriksaan refraktif monokular.2,4,9 

     Penelitian dari Rabbetts dkk menyatakan bahwa koreksi yang tidak imbang dapat 

menyebabkan asthenopia akibat pergantian dalam mencari fokus gambar antara kedua 

mata. Boris dan Benjamin dalam penelitiannya juga menemukan bahwa akomodasi 

yang tidak imbang dapat menyebabkan penurunan stereopsis dan menurunnya 

jangkauan konvergensi fusi. Kedua penelitian ini dapat dijadikan dasar penarikan 

kesimpulan bahwa ketidakseimbangan stimulus, dapat menjadi penyebab dari keluhan 

utama pasien.4,5,10 

     Metode dalam pemeriksaan keseimbangan binokular yang umum digunakan adalah 

metode fogging dan prism dissociation. Pemeriksaan dengan metode fogging yaitu 

dengan cara menggunakan lensa sferis positif +2,00D pada kedua mata, dengan 

demikian visual acuity akan berkurang menjadi 20/200 – 20/100 , lalu letakkan sferis 

negatif -0,25D didepan salah satu mata dan digerakkan secara cepat dan bergantian ke 

mata yang lainnya. Jika bayangan yang tampak belum sama jelas, maka ditambahkan 

lagi lensa sferis negatif -0,25D sampai dengan kedua mata terdapat keseimbangan.  

     Metode yang kedua dalam menentukan keseimbangan binokular yaitu dengan 

metode menggunakan prinsip prisma dissosiasi. Langkah pertama adalah memastikan 

bahwa didapatkan usaha akomodasi yang sama pada kedua mata. Bila tajam 

penglihatan terkoreksi hampir sama antara kedua mata, penglihatan dikaburkan dengan 

lensa +1,00D. Dengan menggunakan prisma vertikal yang diletakkan didepan kedua 

mata untuk menghasilkan dua gambar yang terpisah, pasien diminta membaca baris 

6/12 (20/40). Pasien kemudian diminta membandingkan kejelasan antara baris diatas 

dengan dibawahnya, bila belum sama buram, +0,25D ditambahkan pada satu mata 

dengan gambar bayangan yang jernih kemudian lakukan perbandingan ulang. Jika 
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sudah terdapat gambaran bayangan yang sama buram maka kedua mata telah 

seimbang. Bila tidak ada lensa yang menghasilkan tingkat keburaman yang imbang 

pada kedua mata, pasangan lensa yang menghasilkan gambar sedikit lebih baik didepan 

mata dominan dipilih. Setelah keseimbangan binokular tercapai maka prisma 

dilepaskan dan lensa pemburam dikurangi dari kedua mata tiap 0,25D untuk 

memberikan waktu yang cukup bagi pasien beradaptasi terhadap perubahan lensa dan 

Kekuatan lensa yang akan dipilih adalah yang dapat menghasilkan ketajaman 

penglihatan terbaik tanpa melibatkan akomodasi.1,3–5 

      

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Keseimbangan binokular oleh prisma disosiasi dari perspektif pasien 

     Teknik dengan menggunakan prisma ini juga dapat digunakan pada mata dengan 

perbedaan yang tidak terlalu besar pada koreksi terbaiknya, baik akibat ambliopia 

ataupun akibat kelainan lain. Kekuatan lensa dapat diseimbangkan menggunakan baris 

dengan tulisan lebih besar pada grafik seperti baris 6/24 (20/80), kemudian dikurangi 

untuk mendapat ketajaman binokular terbaik. Hal ini menyelesaikan dilema dari usaha 

untuk menentukan koreksi subjektif monokular terbaik pada mata dengan diskriminasi 

visual yang buruk. Tes tidak perlu dilakukan jika pasien tidak memiliki penglihatan 
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binokular, berusia lebih dari 60 tahun, pseudofakia dan tidak memiliki akomodasi, 

kecuali pemeriksaan ulang dari koreksi terbaik dianggap bermanfaat.1,4,5 

II. Simpulan 

     Kelainan refraksi adalah suatu keadaan dimana ketika cahaya masuk ke mata yang 

sedang tidak melakukan akomodasi, bayangan tidak tepat fokus pada retina. Keluhan 

visual dari kelainan refraksi adalah mata kabur. Mata yang normal disebut emetropia 

dan akan menempatkan bayangan benda tepat di retinanya pada keadaan mata tidak 

melakukan akomodasi atau istirahat melihat jauh. Mata dengan sifat emetropia adalah 

mata tanpa adanya kelainan refraksi pembiasan sinar mata dan berfungsi normal. Bila 

terdapat kelainan pembiasan sinar oleh kornea atau perubahan panjang bola mata, maka 

sinar normal tidak dapat terfokus pada makula. Keadaan ini disebut ametropia yang 

dapat berupa miopia, hipermetropia, atau astigmatisma. Prosedur dalam menemukan 

dan mengoreksi kesalahan bias disebut dengan refraksi. Pemeriksaan refraksi terdiri 

dari dua metode, yaitu objektif dan subjektif. Metode pemeriksaan refraksi objektif 

yaitu retinoskopi, refraktometri dan keratometri.  Pemeriksaan subejktif terdiri dari 3 

tahap yaitu verifikasi subjektif refraksi, penyempurnaan fraksi pembiasan dan 

menyeimbangkan binokular subjektif. Pemeriksaan subjektif lebih akurat 

dibandingkan dengan pemeriksaan objektif. 
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