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I. Pendahuluan 

     Kita dapat melihat benda dengan jelas bila bayangan jatuh tepat di retina seperti 

yang terjadi ketika sinar paralel dipantulkan dari benda dengan jarak yang tidak 

terhingga. Namun, ketika sebuah benda diletakkan lebih dekat ke mata, maka mata 

harus melakukan upaya akomodasi untuk mempertahankan gambar yang jernih dan 

fokus di retina. Akomodasi adalah suatu mekanisme yang bertujuan memfokuskan 

sinar divergen yang datang dari objek dekat agar bayangan benda jatuh tepat di 

retina.1- 2 

     Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas mengenai definisi, jenis-jenis, 

serta proses akomodasi beserta struktur anatomis yang mendukungnya. Pemahaman 

yang tepat mengenai proses akomodasi diperlukan untuk memahami kelainan 

refraksi, khususnya kelainan akomodasi, beserta tatalaksananya.   

 

II. Akomodasi 

     Akomodasi adalah perubahan dinamis dari kekuatan dioptri optik mata yang 

memungkinkan titik fokus mata berpindah dari objek yang jauh ke objek yang 

dekat. Titik terdekat di mana benda-benda kecil dapat dilihat dengan jelas disebut 

punctum proximum dan titik terjauh disebut punctum remotum. Proses akomodasi 

didukung oleh kontraksi otot siliaris, relaksasi otot zonular di ekuator lensa, 

penurunan diameter lensa serta penebalan lensa kristalin melalui gaya yang 

diberikan pada lensa oleh kapsul lensa. Peningkatan kekuatan optik lensa dicapai 

melalui peningkatan kelengkungan permukaan anterior dan posterior lensa yang 

diikuti dengan penebalan lensa.3,4  

     Mata emetropia yang tidak berakomodasi membuat objek jauh yang terletak 

pada atau melebihi jarak tak terhingga difokuskan pada retina. Mata miopia 

memiliki panjang aksial yang terlalu panjang untuk megimbangi kekuatan optik 

lensa dan kornea sehingga ia tidak dapat mempertahankan gambar yang tajam dan 

fokus untuk benda dengan jarak tak terhingga kecuali dilakukan kompensasi optik, 

yaitu disediakannya lensa kacamata berkekuatan negatif. Penderita miopia dapat 

memfokuskan benda yang dekat dengan mata dengan jelas tanpa akomodasi. Mata 

hipermetropia hanya bisa memfokuskan benda dengan jelas pada jarak tak 
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terhingga melalui proses akomodasi dengan meningkatkan kekuatan optik mata dan 

menghasilkan daya amplitudo akomodasi. 1,4  

 

 

Gambar 2.1.  Mekanisme akomodasi pada mata dengan meningkatkan kekuatan     

optik lensa kristalina.   
                            Dikutip dari: Glasser A.3 

 

2.1 Struktur Anatomis yang Berperan dalam Akomodasi 

    Struktur akomodatif mata terdiri dari badan siliar, otot siliaris, serabut zonula 

anterior dan posterior, dan lensa kristalin. Otot siliaris terletak di dalam badan 

siliaris, di bawah sklera anterior. Otot siliaris terdiri dari tiga jenis serat otot yang 

terletak secara longitudinal, radial, dan sirkular. Serabut-serabut zonular anterior 

menginsersi dan mengelilingi ekuator lensa. Serabut zonular ini berperan dalam 

menjaga elemen kelenturan lensa kristalin. Serabut zonular posterior memanjang 

dari ujung badan silier hingga pars plana dari badan siliaris posterior dekat ora 

serata. Lensa kristalin terdiri dari sebuah nukleus di sentral dan korteks 

disekelilingnya. Lensa kristalin tersebut dikelilingi oleh kapsul lensa yang elastis 

dan penuh kolagen. 5,3 
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Gambar 2.2  Penampang sagital struktur anatomis pada akomodasi. 

                                 Dikutip dari: Glasser A.
3 

 

2.1.1 Badan Siliaris 

     Badan siliaris adalah struktur yang menjembatani segmen anterior dan posterior 

bola mata. Badan siliaris terletak diantara scleral spur dan retina. Dasar dari iris 

menyatu masuk dengan badan siliaris anterior. Posterior iris membentuk bagian 

bergelombang yang dinamakan pars plikata. Pars plana terletak pada sisi posterior 

pars plikata. Posterior badan siliaris bergabung dengan ora serrata dari retina. Badan 

siliaris memiliki dua fungsi utama, yaitu pembentukan humor akuos dan akomodasi 

lensa. Badan siliaris juga berperan dalam aliran trabekular dan uveoskleral dari 

humor akuos.5,3,6 

     Otot siliaris terdapat dalam area triangular di dalam badan siliaris di bawah 

sklera anterior. Otot siliaris terdiri dari tiga kelompok serabut otot, yaitu serabut 
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longitudinal, serabut radial, dan serabut sirkuler. Serabut longitudinal memanjang 

secara longitudinal diantara scleral spur dan koroid. Serabut radial menempel di 

sisi anterior scleral spur, sisi perifer badan silier, dan sisi posterior tendon koroid 

serta bercabang membentuk serabut V dan Y. Serabut sirkuler terletak di bawah 

serabut radial dan lebih dekat dengan lensa.5,3 

 

      

Gambar 2.3. Susunan otot polos badan siliaris. 
                    Dikutip dari: Cantor.5 

 

     Kontraksi otot siliaris mendorong tejadinya kontraksi pada ketiga serabut otot 

siliaris secara bersamaan. Kontraksi memicu terjadinya penebalan pada serabut otot 

sirkuler dan penipisan pada serabut otot radial dan longitudinal. Kontraksi tersebut 

juga mendorong sisi anterior koroid ke depan dan menggerakkan puncak dari proses 

siliaris menuju ekuator lensa sehingga meregangkan tegangan serabut zonula dan 

mendorong terjadinya akomodasi.3-7 

 

2.1.2 Serabut Zonula 

     Serabut zonula adalah serabut fibril yang kompleks dengan diameter 40-50 

mikrometer. Serabut zonula berasal dari basal lamina epitel tidak terpigmentasi dari 

pars plana dan pars plikata badan silier. Serabut zonula adalah serat elastin yang 

Canalis schlem 

Jalinan Trabekula 

 

Bilik Mata Depan 

 

Iris 

Serabut sirkular 

 

  

 

 

Kornea           Limbus korneosklera 

    Sklera 

Serabut longitudinal  

 

                   Serabut radial  

 

          Prosesus siliaris 



5 

 

  
 

bahkan lebih elastis daripada kapsul lensa. Fungsi utamanya adalah untuk 

menstabilkan lensa dan memungkinkan akomodasi terjadi.3-6 

     Serabut zonula menempel pada kapsul lensa secara superfisial dimana sebagian 

serabutnya menembus kapsul dan menyatu secara mekanik dan kimiawi. Penetrasi 

serabut zonula bila dilihat dari mikroskop elektron, bisa dideksripsikan sebagai 

berikut, yaitu terdiri dari tiga helai serat yang menuju ke permukaan lensa anterior, 

ekuator, dan posterior. Mata yang terfokus pada benda jauh akan membuat serat 

zonula menegang sehingga lensa memipih. Saat berakomodasi, kontraksi dari 

badan siliar mendorong insersi proksimal dari serat zonula ke depan dan ke dalam 

sehingga lensa menjadi lebih globular dan mata berakomodasi untuk penglihatan 

dekat. Serat zonula posterior kemudian diketahui membantu menarik otot siliaris 

kembali ke posisi tidak terakomodasi.5-4 

 

2.1.3 Lensa  

     Lensa adalah struktur bikonveks yang terletak tepat di belakang bilik posterior 

dan pupil. Lensa berperan 20,00 D dari 60,00 D kekuatan fokus mata dewasa. 

Diameter ekuatorial lensa adalah 6,5 mm saat lahir, meningkat dalam 2-3 dekade 

pertama kehidupan dan menetap dengan ukuran 9-10 mm diameter di akhir usia. 

Lebar anteroposterior lensa adalah sekitar 3 mm saat lahir dan meningkat setelah 

dekade kedua kehidupan menjadi 6 mm saat berusia sekitar 80 tahun.5,3  

     Daya akomodatif lensa menurun seiring dengan peningkatan usia, hingga hanya 

menjadi 1.00 D di usia 64 tahun. Penurunan daya akomodatif dikarenakan adanya  

peningkatan ukuran lensa, perubahan komponen mekanis, dan peningkatan 

kekakuan inti lensa akibat perubahan protein kristalin dari serabut sitoplasma. 

Faktor penurunan daya akomodatif diantaranya adalah perubahan dalam geometri 

dari penempelan serabut zonular seiring dengan bertambahnya usia dan perubahan 

elastisitas kapsul lensa. Lensa tidak memiliki sistem persyarafan dan tidak dilewati 

pembuluh darah. Regresi vaskularisasi hialoid selama embriogenesis membuat 

nutrisi pada lensa hanya bergantung pada air dan cairan vitreous.5-4 

     Lensa kristalin sebagian besar terdiri dari sel serat lensa yang menyusun nukleus 

dan korteks. Permukaan anterior lensa, di bawah kapsul, terdapat lapisan sel epitel 
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lensa yang bagian dalamnya akan terus berdiferensiasi menjadi serat lensa. 

Proliferasi dan diferensiasi ini berlanjut sepanjang hidup. Lensa kristalin memiliki 

indeks bias gradien, dengan indeks bias refraktif sebesar 1,385 di area kutub dan 

1,406 di pusat nukleus. Lensa manusia muda dewasa saat tidak berakomodasi 

berdiameter sekitar 9,0 mm dan memiliki ketebalan sekitar 3,6 mm.3,8 

     Lensa kristalin dikelilingi oleh kapsul lensa. Kapsul lensa adalah membran 

elastis tipis, transparan, yang disekresikan oleh sel-sel epitel lensa yang sebagian 

besar terdiri dari kolagen tipe IV. Ketebalan kapsul pada kutub anterior adalah 

sekitar 11-15 μm. Sintesis kapsul lensa anterior terus berjalan sepanjang hayat 

sehingga ketebalannya bertambah hingga sekitar sekitar 13,5–16 μm. Regio ekuator 

kapsul tempat insersi serat zonular anterior, memiliki ketebalan sekitar sekitar 7 μm 

di ekuator lensa dan tidak tampak menebal seiring dengan bertambahnya usia. 

Ketebalan kapsul posterior lensa menurun hingga kutub posterior lensa yaitu sekitar 

4 μm.5,3,8 

 

 

Gambar 2.4. Struktur lensa 
                                                      Dikutip dari : Cantor. 5`  

 

2.2 Stimulus Akomodasi 

     Mata memiliki kekuatan sekitar 0,5–1,5 D saat beristirahat, disebut sebagai 

akomodasi tonik atau akomodasi utama. Upaya untuk fokus pada dekat 
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dan konvergensi mata. Ketiga fungsi fisiologis ini disebut sebagai trias akomodatif. 

Ketiga tindakan ini diinduksi melalui persarafan parasimpatis preganglionik yang 

membentang dari nukleus Edinger – Westphal (EW) di otak. Otot-otot intraokular 

(iris dan otot siliaris) dipersarafi oleh saraf siliaris postganglionik yang memasuki 

sklera. Otot-otot ekstraokular mata dipersarafi oleh saraf okulomotor (III), troklear 

(IV) dan abdusen (VI).3,2 

     Persarafan parasimpatik berasal dari nukleus Edinger-Westphal (EW) dan dari 

nervus III yang bersinaps di ganglion siliaris. Sebagian besar serabut saraf 

parasimpatetis post ganglionik berjalan ke otot siliaris melalui saraf siliaris pendek, 

tetapi sebagian berjalan dengan saraf siliaris panjang. Saraf simpatis yang berjalan 

ke otot siliaris berasal dari diencephalon, menyusuri medula spinalis dan bersinaps 

di pusat siliospinal atau spinociliay center of Budge. Jalur kedua meninggalkan 

serabut saraf melalui C8, T1, dan T2. Kemudian ia berjalan ke atas melalui jalur 

simpatis dan bersinaps pada ganglion cervical superior. Jalur ketiga berjalan ke atas 

ke plexus carotis simpatis dan memasuki orbita, bersamaan dengan N. V1 yaitu 

divisi nasociliaris, dimana saraf siliaris panjang dan pendek bergabung pada bagian 

terakhir  melewati ganglion siliaris tanpa bersinaps.3,2 

     Sel kerucut di retina distimulasi oleh bayangan yang buram, sehingga 

mengirimkan impuls melalui lapisan magnoselular dari LGN ke korteks visual. 

Sejumlah sel di korteks memberikan respon dengan menghasilkan rangsangan 

sensorik. Impuls juga diteruskan ke area parietotemporal dan cerebellum untuk 

diproses. Sinyal supranuclear dilanjutkan ke inti EW dimana impuls motorik 

dibentuk. Impuls motorik ditransmisikan ke otot siliaris melalui CN III dan 

ganglion siliaris kemudian ke saraf siliaris pendek. Impuls ini menyebabkan 

kontraksi otot siliaris sehingga lensa kristalin berubah bentuk untuk 

mempertahankan bayangan yang fokus di retina.3,2 

     Banyak hal yang dapat mendorong terjadinya proses akomodasi. Proses ini dapat 

didorong oleh isyarat blur. Jika rabun dekat terjadi di salah satu atau kedua mata 

dengan menempatkan lensa bertenaga negatif di depan mata, kedua mata akan 

berakomodasi untuk mengatasi defokus yang terjadi. Jika konvergensi dirangsang 
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pada mata muda, seperti pada subjek target yang jauh dan menempatkan prisma 

dasar di depan mata, penyempitan pupil dan akomodasi juga akan terjadi.3,2 

 

 
Gambar 2.5.  Jalur persarafan simpatis dan parasimpatis otot siliaris. 

                                    Dikutip dari : Ciuffreda KJ.2 

 

2.3 Mekanisme Akomodasi 

     Mata yang tidak terakomodasi membuat otot siliaris berelaksasi. Serabut zonula 
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ke arah luar sehingga lensa mendatar. Mata yang fokus pada jarak dekat membuat 

otot siliaris berkontraksi sehingga puncak badan siliaris bergerak maju menuju 

sumbu mata. Pergerakan tersebut meregangkan perlekatan posterior otot siliaris dan 
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merelaksasikan serabut zonular di area ekuator lensa. Kapsul lensa kemudian 

memberikan gaya yang menyebabkan lensa terakomodasi. .3,2,9,10 

      

   
 

Gambar 2.6  Potongan sagital struktur akomodasi pada anterior mata.  
                                 Dikutip dari: Ciuffreda KJ.2 

 

     Peningkatan kelengkungan permukaan lensa menghasilkan peningkatan daya 

optik lensa kristalin. Kedalaman ruang anterior menurun karena gerakan maju dari 

permukaan lensa anterior dan kedalaman ruang vitreus menurun karena pergerakan 

permukaan lensa posterior ke posterior. Sekitar 75 persen dari peningkatan 

ketebalan lensa disebabkan oleh gerakan permukaan lensa anterior ke anterior dan 

sekitar 25 persen dari peningkatan ketebalan lensa disebabkan oleh pergerakan 

posterior permukaan lensa posterior. Upaya akomodatif yang terhenti akan 

membuat otot siliaris relaksasi dan elastisitas insersi posterior pada koroid menarik 

otot siliaris kembali ke konfigurasi awal saat tidak terakomodir. Gerakan keluar dari 

puncak badan siliaris meningkatkan lagi ketegangan pada serat zonular anterior di 

ekuator lensa untuk menarik kapsul lensa menjadi bentuk yang pipih dan tidak 

terakomodir.3,2,9,10 
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2.3 Perubahan Optik Akomodatif pada Lensa dan Mata 

     Bentuk permukaan anterior lensa lebih datar daripada permukaan posterior 

lensa. Permukaan anterior akan mengalami peningkatan daya optik yang relatif 

lebih besar daripada permukaan posterior. Peningkatan optik akomodatif yang 

meningkatkan kekuatan akomodasi mata disebabkan oleh perubahan optikal dan 

fisikal yang kompleks pada lensa dan mata. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya 

optik mata, tetapi juga perubahan akomodatif pada aberasi okular mata. Proses 

akomodasi akan disertai dengan peningkatan aberasi sferis negatif dari mata dan 

lensa.3,4 

 

Gambar 2.7  Perubahan optik akomodatif 
           Dikutip dari: Khurna. A.1 

 

     Iris mata mengalami konstriksi selama mata berakomodasi. Jalan masuk optikal 

melalui pupil kemudian menyempit. Penurunan diameter pupil berakibat pada 

pengurangan aberasi okular mata secara keseluruhan. Sinar paraksial akan 

difokuskan lebih dekat ke lensa dibandingkan sinar perifer. Penyempitan pupil akan 

berakibat pada peningkatan keseluruhan daya optik mata karena iris yang 

menyempit akan menyumbat sinar perifer yang lebih lemah untuk direfraksikan.3,4 
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     Kedalaman fokus (depth of field) didefinisikan sebagai jarak di mana objek 

dapat dipindahkan mendekat atau menjauh dari mata tanpa disertai perubahan fokus 

bayangan. Kedalaman fokus berperan penting dalam mempertahankan persepsi 

bayangan yang fokus dan tajam di retina. Mata dengan pupil yang lebar memiliki 

kedalaman fokus yang kecil sementara mata dengan pupil yang kecil memiliki 

kedalaman fokus yang besar. Mata dengan pupil yang lebar, mendorong kerucut 

sinar yang masuk ke retina lebar dan curam. Jarak benda yang diubah akan 

menghasilkan bayangan yang buram. Mata dengan pupil yang kecil akan 

mendorong kerucut sinar yang masuk sempit dan rata sehingga perubahan jarak 

benda tidak akan merubah fokus bayangan di retina. Kedalaman fokus juga 

tergantung pada tingkat iluminasi objek. Ukuran pupil akan mengecil keika 

diterangi oleh cahaya dan akan kembali melebar ketika cahaya diredupkan. Upaya 

untuk melihat dekat dengan mengecilkan pupil juga akan meningkatkan kedalaman 

fokus.3,2 

 

2.4 Komponen Akomodasi 

     Akomodasi memiliki empat komponen, yaitu akomodasi reflex, vergensi, 

proksimal dan tonik. Seluruh komponen unit operasi dan fungsional tersebut 

bersatu bekerja sama dalam respon terhadap efek stimulus akomodatif, interaksi 

motorik dan hasil akhir dari respon sistem statis.5,2 

 

2.4.1 Akomodasi Refleks 

     Akomodasi refleks adalah pengaturan otomatis dari keadaan refraksi untuk 

memperoleh dan mempertahankan gambar retina yang terdefinisi dengan tajam dan 

terfokus sebagai tanggapan terhadap masukan yang buram, yaitu dengan 

mengurangi keseluruhan kontras dan gradien kontras dari bayangan di retina. 

Proses akomodasi rfleks terjadi untuk sejumlah kecil blur, mungkin hingga 2,00 D. 

Upaya akomodatif sukarela diperlukan di luar itu. Akomodasi refleks adalah 

komponen akomodasi terbesar dan terpenting di bawah kondisi pengamatan 

monokular dan binokular.5,2 
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2.4.2 Akomodasi Vergensi  

 Akomodasi vergensi adalah akomodasi yang diinduksi oleh hubungan 

neurologis bawaan dan perbedaan (fusional) vergensi. Hal ini mendorong 

terjadinya rasio konvergensi akomodasi / konvergensi (AC/C), sekitar 0,40 D per 

meter angle (MA) pada orang dewasa muda. Rasio AC/C ditentukan dengan 

mengukur akomodasi selama penglihatan loop terbuka, yaitu dengan umpan balik 

blur yang tidak efektif menggunakan lubang kecil (pin hole) binokular. Akomodasi 

vergensi merupakan komponen terpenting kedua dari akomodasi.5,2 

 

2.4.3 Akomodasi Proksimal 

     Akomodasi proksimal adalah akomodasi yang disebabkan oleh pengaruh atau 

pengetahuan kedekatam objek yang jelas. Akomodasi proksimal dirangsang oleh 

target yang terletak dalam jangkauan 3 m dari individu. Kontribusi terbukanya loop 

berperan cukup besar dalam melihat dekat dan memberikan hingga 80% dari total 

respon dekat, yaitu dengan kombinasi output proksimal dan tonik. Dalam kondisi 

pengamatan binokular normal loop tertutup, sistem akomodatif dan vergensi 

menerima umpan balik visual terbesar sehingga kontribusi proksimal menjadi 

sangat kecil (sekitar 4%, dengan maksimum 10%).2,11 

 

2.4.4 Akomodasi Tonik 

     Akomodasi tonik terjadi tanpa adanya kekaburan, disparitas, ataupun input 

proksimal. Tidak ada stimulus untuk akomodasi tonik seperti pada tiga komponen 

lainnya. Akomodasi tonik mencerminkan basis inervasi saraf dari otak tengah 

dengan input yang relatif stabil. Akomodasi tonik dapat diukur dengan berbagai 

cara, yang semuanya melibatkan penghilangan tiga input lainnya. Cara terbaik 

untuk mengukur akomodasi tonik adalah dengan menempatkan individu di tengah 

ruangan yang benar-benar gelap yang jarak antardindingnya setidaknya 3 m dari 

orang tersebut, dengan alat pengukur akomodatif yang tidak terlihat oleh orang 

tersebut sehingga efek proksimitas dan propinkuitas menunjukkan nilai tonik yang 

benar. Nilai rata-rata tonik akomodatif dalam kondisi tersebut pada dewasa muda 

adalah sekitar 1,00 D, dengan kisaran hingga 2,00 D. Akomodasi tonik berkurang 

seiring dengan bertambahnya usia dikarenakan batas biomekanik lensa kristalin.2,11 
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2.5 Pengukuran Akomodasi 

2.5.1 Amplitudo Akomodasi 

     Amplitudo akomodasi adalah tingkat akomodatif maksimal, atau respons fokus 

terdekat, yang dapat diproduksi dengan upaya sukarela dengan mata yang sudah 

terkoreksi. Amplitudo dihitung dengan mengambil kebalikan dari titik dekat 

akomodasi, yang dinyatakan dalam meter. Misalnya, jika titik dekat adalah 10 cm, 

amplitudo akomodasi adalah 1 / 0,10 = 10D. Pengukuran amplitudo akomodasi 

dapat membantu mengidentifikasi penambahan lensa baca yang tepat yang 

diperlukan untuk meringankan masalah visual dekat pasien. Amplitudo akomodasi 

menurun seiring dengan bertambahnya usia dan dapat diprediksi sehingga telah 

dikembangkan pedoman pemberian resep klinis yang wajar untuk presbiopia. 

Penambahan pada usia 45, 50, dan 55 tahun adalah 1,00D , 2,00 D, dan 2,50 D.2,12,13 

 
     Tabel 2.1 Tabel perbandingan amplitudo akomodasi berdasarkan usia 

Usia Rata-Rata Amplitudo Akomodasi  

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

60 

64 

68 

14 (± 2 D) 

13 (± 2 D) 

12 (± 2 D) 

11 (± 2 D) 

10 (± 2 D) 

9 (± 2 D) 

8 (± 2 D) 

7 (± 2 D) 

6 (± 2 D) 

4,5 (± 2 D) 

3 (± 2 D) 

2,5 (± 2 D) 

2 (± 2 D) 

1,5 (± 2 D) 

1 (± 2 D) 

0,5 (± 2 D) 

                   Dikutip dari : Cantor.5 

 

     Ada berbagai cara untuk mengukur amplitudo akomodasi. Salah satunya adalah 

dengan membawa target lebih dekat ke mata pasien hingga pertama kali bayangan 
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terlihat kabur; ini disebut sebagai metode push-up. Cara lainnya adalah dengan 

meletakkan target tepat di depan mata dan memindahkannya ke belakang hingga 

bayangan menjadi jelas; ini adalah metode pull-away. Beberapa praktisi mengambil 

rata-rata nilai push-up dan pull-away sebagai nilai amplitudo akomodasi. Jika 

amplitudo akomodasi menurun hingga lebih dari 5,00 D pada pasien berusia di atas 

40 tahun yang sudah menggunakan koreksi optimal tetapi masih memiliki kesulitan 

membaca, pasien dikatakan menderita presbyopia.3,12,13 

 

 

Gambar 2.8  Pengukuran amplitudo akomodasi 
  Dikutip dari: Barret.13  

 

2.5.2 Accomodative Facility 

   Accomodative facility adalah kemampuan pasien untuk mengubah akomodasi 

dengan cepat. Penurunan Accomodative facility terbukti berkaitan dengan gejala 

yang dialami dalam penglihatan jarak dekat dan mungkin terdeteksi bahkan ketika 

pemeriksaan akomodatif lainnya, seperti amplitudo akomodasi, berada pada tingkat 

normal.  Pengukuran accomodative facility dapat dilakukan dengan cepat dan hanya 

menggunakan flippers ± 2,00 DS. 2,13 

     Yothers et al. menyarankan menggunakan tes skala amplitudo untuk orang 

dewasa sebagai acuan, yaitu perhitngan jarak tes disesuaikan sejauh 45% dari nilai 

amplitudo akomodasi dan kekuatan flipper lensa yang akan digunakan adalah  30% 

dari nilai amplitudo akomodasi. Misalnya, pasien dengan amplitudo akomodasi 

sebesar 7,00 D dari jarak kerja jarak kerja yang dibutuhkan adalah 32 cm (1 / 3,15, 
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yaitu 45% dari 7,00) dan kekuatan flipper yang dibutuhkan adalah 2,10 (30% dari 

7,00) yang memberikan daya sebesar 1,00 D. Setelah pemeriksaat selesai dilkukan, 

catat jumlah siklus / menit untuk setiap mata dan kemudian untuk penglihatan 

binokuler; misalnya ‘Accomodative facility : 10 siklus / menit. teropong (+2 D / –2 

D). Kriteria lulus secara klinis pada dewasa muda adalah 11 siklus / menit 

(monokuler). Untuk anak-anak berusia antara 8 dan 12 tahun, kriteria lulus secara 

klinis adalah 7 siklus / menit (monokuler) dan 5 siklus / menit (polaroid 

binokular).2,13 

 

 

Gambar 2.9  Pengukuran accomodative facility 
   Dikutip dari: Allison14 

 

III. Simpulan 

     Akomodasi adalah suatu kemampuan mata memfokuskan sinar divergen yang 

datang dari objek dekat agar bayangan benda jatuh tepat di retina. Struktur 

akomodasi mata terdiri dari badan siliar, otot siliaris, serabut zonula anterior dan 

posterior, kapsul dan lensa kristalin. Pada saat terjadi akomodasi, kontraksi dari 

badan siliar mendorong insersi proksimal serat zonula ke depan dan ke dalam 

sehingga lensa menjadi lebih cembung dan mata berakomodasi untuk penglihatan 

dekat. Kekuatan akomodasi dapat diukur dengan berbagai metode, daintaranya 

pengukuran amplitudo akomodasi dan accomodative facility test. Pemahaman yang 

tepat mengenai proses akomodasi diperlukan untuk memahami kelainan refraksi, 

khususnya kelainan akomodasi, beserta tatalaksananya.   
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