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DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA PASIEN DENGAN INSUFISIENSI 

AKOMODASI 

ABSTRACT 

Introduction: Accommodative insufficiency is a type of accommodative dysfunction 

in which the amplitude of accommodation is lower than the age-expected norm. 

Accommodation insufficiency may lead to various vision-related symptoms and 

significantly affect an individual’s performance during near visual activities. 

Careful history taking, ocular examinations and accommodation assessment may 

reveal accommodative insufficiency. 

Objective: To report a case of accommodation insufficiency. 

Case Illustration: A 24-year-old woman came to Refraction Unit, Cicendo Eye 

Hospital with chief complaint of blurry vision at near in the last 4 months. She has 

a history of epilepsy and in treatment of several antiepileptic drugs for six years. 

Ophthalmologic examination revealed that visual acuity on right eye was 0.63 

pinhole 1.0 and left eye was 0.63 pinhole 1.0. Refractive correction after 

cyclopentolate 1% was performed on the right eye with S-0.25 given BCVA 1.0, and 

the left eye S-0.25 given BCVA 1.0. Amplitude accommodation of the patient was 

1.17D. Anterior and posterior segment examination was within normal limit. 

Patient was diagnosed with myopia with accommodation insufficiency due to 

antiepileptic drug and epilepsy on therapy. The patient was given a prescription of 

S-0.25 in progressive lens with addition of S+2.50 and advised for vision therapy.  

Conclusion: Accommodation insufficiency can occur due to numerous causes. 

Measurement of accommodation is recommended to be done as part of routine eye 

examinations to detect any accommodation insufficiency, so proper management 

can be given. 

Keywords:  

Accommodation, accommodation insufficiency, antiepileptic drug 

 

I. Pendahuluan 

Akomodasi adalah perubahan dinamis dari kekuatan dioptri optik mata melalui 

perubahan kurvatur dan ketebalan lensa. Proses akomodasi dapat terjadi karena 

adanya kontraksi otot siliaris, relaksasi otot zonular di ekuator lensa, penurunan 

diameter lensa serta penebalan lensa kristalin. Akomodasi memungkinkan adanya 

perpindahan titik fokus mata dari objek yang jauh ke objek yang dekat. Apabila 

seseorang mengalami gangguan akomodasi, maka kinerja seseorang dalam 

melakukan pekerjaan yang membutuhkan penglihatan dekat akan terganggu. 

Oberholzer et al. dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu fungsi visual 
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amplitudo yang secara signifikan berhubungan dengan prestasi akademik adalah 

amplitudo akomodasi yang dibutuhkan untuk penglihatan dekat.1-6 

     American Optometric Association mendefinisikan insufisiensi akomodasi 

sebagai salah satu tipe dari gangguan akomodasi yang ditandai dengan akomodasi 

yang lebih rendah dari ukuran sesuai usia pasien yang bukan disebabkan oleh 

sklerosis lensa kristal. Prevalensi gangguan akomodasi tipe ini dilaporkan 

mempengaruhi setidaknya 2% hingga 3% dari populasi dunia. Pada studi prevalensi 

yang dilakukan di Iran pada tahun 2017, insufisiensi akomodasi ditemukan pada 

4,07% populasi usia 18-25 tahun. Pasien dengan insufisiensi akomodasi sering 

mengeluh kesulitan membaca, konsentrasi yang buruk, penglihatan kabur atau sakit 

kepala. Gejala-gejala ini biasanya akan semakin terasa seiring dengan peningkatan 

pekerjaan yang membutuhkan penglihatan dekat. 4,6,7 

Dalam menegakan diagnosis insufisiensi akomodasi, diperlukan adanya 

konfirmasi yang didasarkan pada pemeriksaan klinis subyektif, diantaranya 

termasuk pemeriksaan amplitudo akomodasi, fasilitas akomodatif, dan akomodasi 

relatif. Menentukan etiologi disfungsi akomodasi juga penting karena dapat 

menentukan tatalaksana yang akan diberikan. Kondisi insufisiensi akomodasi dapat 

terjadi karena penyakit yang berhubungan dengan gangguan okular, sistemik atau 

berhubungan dengan agen farmakologis dan toksik.5-7 

Prinsip penatalaksanaan dari insufisiensi akomodasi adalah meningkatkan 

fungsi akomodasi secara efektif dan mengurangi keluhan pasien. Tatalaksana yang 

tepat akan meningkatkan kualitas penglihatan dari pasien. Laporan kasus ini akan 

membahas mengenai diagnosis dan penatalaksanaan pasien dengan insufisiensi 

akomodasi.8 

 

II. Laporan Kasus 

Pasien perempuan berusia 24 tahun datang ke Poli Refraksi Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 5 Desember 2018 rujukan dari 

Klinik Cirebon Eye Center, mengeluhkan pandangan buram saat melihat dekat yang 

semakin berat sejak 4 bulan yang lalu. Keluhan buram terutama dirasakan apabila 

membaca atau menggunakan komputer. Pasien juga sering mengeluhkan pusing. 
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Keluhan pandangan ganda dan juling disangkal pasien. Keluhan trauma, mata 

merah, dan keluhan sama pada keluarga disangkal oleh pasien.  

Pasien sudah mengeluhkan kedua matanya buram jika melihat dekat dan jauh 

dan menggunakan kaca mata sejak 12 tahun yang lalu. Pasien pertama kali berobat 

ke optik dan diberikan kacamata plus dan silindris. Setelah menggunakannya 

selama 3 tahun, pasien merasa keluhan pandangan buramnya semakin berat dan 

berobat ke dokter spesialis mata di Rumah Sakit Umum Daerah Waled Cirebon, 

dan diresepkan kacamata minus dan silindris yang dipakainya selama 4 tahun. 

Selama ini pasien sudah mengganti kacamata sebanyak 4 kali, terakhir pasien 

menggunakan kacamata S-0.75 kedua mata dari optik dan sudah tidak nyaman.  

Pasien memiliki riwayat epilepsi yang terdiagnosis sejak 6 tahun yang lalu. 

Pasien memiliki riwayat operasi kepala untuk epilepsinya tersebut 4 tahun yang lalu 

di Rumah Sakit Umum Kariadi Semarang, namun pasien tidak tahu nama operasi 

yang dilakukan. Pasien memiliki riwayat kejang terakhir 1 tahun yang lalu. Pasien 

rutin kontrol untuk epilepsinya di Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo 

dan hasil pemeriksaan electroencephalogram (EEG) terakhir 2 minggu yang lalu 

menunjukan hasil normal. Selama ini, pasien sudah beberapa kali berganti obat 

antiepilepsi diantaranya Ikalep, Depakote, Keppra, Lamictal, dan Karbamazepine. 

Obat epilepsi terakhir yang diberikan adalah Keppra 500 mg pagi hari dan 750 mg 

malam hari dan Lamictal 2x50 mg yang sudah digunakan pasien selama satu tahun 

terakhir. Pasien saat ini bekerja sebagai petugas administrasi di perusahaan swasta 

dan memiliki paparan komputer 6-8 jam/hari. 

Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum tampak baik, kesadaran 

compos mentis, tanda vital dalam batas normal. Status generalis tidak ditemukan 

kelainan. Pada pemeriksaan autorefraktometer dengan pupil kecil didapatkan hasil 

mata kanan (OD) S-0.50 C-0.25 x 90 dan mata kiri (OS) S-0.25 C-0.50 x 85. Pada 

pemeriksaan lensometer didapatkan OD S-0.75 memiliki koreksi terbaik 0.8 dan 

OS S-0.75 dengan koreksi terbaik 0.8. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan 

tajam penglihatan OD memiliki visus dasar 0.63 pinhole 1.0 dan dikoreksi dengan 

S-0.50 memiliki koreksi terbaik 1.0. Untuk tajam penglihatan OS, didapatkan visus 

dasar 0.63 dengan koreksi S-0.50, memiliki koreksi terbaik 1.0. Koreksi 
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penglihatan jauh terbaik saat pupil kecil dirasakan tidak pusing. Pasien kemudian 

dilakukan pemeriksaan dengan pupil lebar dengan diberikan Cyclopentolate 1% 

dan pemeriksaan tajam penglihatan saat pupil lebar didapatkan hasil 

autorefraktometer OD S-0.25 dan OS S-0.25. Pemeriksaan tajam penglihatan 

subjektif pupil lebar adalah OD S-0.25 dengan koreksi terbaik 1.0 dan OS S-0.25 

dengan koreksi terbaik 1.0. Untuk tajam penglihatan dekat binokular didapatkan 

hasil 4 M / 30 cm dengan menggunakan kartu Jaeger.  

Pemeriksaan hirschberg didapatkan kedudukan kedua bola mata orthotropia. 

Pemeriksaan gerak bola mata duksi dan versi normal ke segala arah. Pada tes cover-

uncover tidak ditemukan adanya deviasi tropia maupun phoria. Tekanan intra 

okular (TIO) diukur menggunakan NCT dan didapatkan hasil OD 10 dan OS 14. 

Pengukuran amplitudo akomodasi binokular dilakukan dengan menggunakan 

Royal Air Force rule dan didapatkan hasil 1.17D. Pengukuran near point 

accomodation (NPA) pada OD didapatkan 24 cm: 3D dan OS 24 cm: 3D. Nilai near 

point convergence (NPC) adalah 10 cm. Nilai rasio accommodative 

convergence/accommodation (AC/A) yang dihitung menggunakan metode 

heterophoria adalah 5/1. Nilai negative relative accommodation (NRA) S+1.25 dan 

positive relative accommodation (PRA) S-0.25 dengan adisi +2.00. Hasil Worth 

Four Dot-Test (WFDT) dengan koreksi kacamata pasien fusi (+). Hasil 

pemeriksaan stereoskopis pasien >2000 second of arc. Pemeriksaan fasilitas 

akomodatif monokuler dan binokuler sulit dinilai. Pemeriksaan segmen anterior 

didapatkan pupil bulat, dengan ukuran pupil 7 mm di tempat terang untuk kedua 

mata. Refleks cahaya langsung dan tidak langsung positif pada kedua mata dan 

tidak ditemukan relative afferent pupillary defect (RAPD) pada kedua mata. 

Pemeriksaan posterior kedua mata didapatkan hasil dalam batas normal. 

     Diagnosis kerja pada pasien ini adalah myopia dengan insufisiensi akomodasi et 

causa suspek obat antiepilepsi dan epilepsy on therapy. Pasien ditatalaksana dengan 

pemberian lensa S-0.25 pada mata kiri dan kanan disertai lensa plus untuk 

kebutuhan penglihatan dekat dengan addisi +2.50. Kacamata yang diresepkan 

adalah kacamata dengan lensa addisi progresif. Pasien juga diberikan edukasi untuk 

melakukan teknik 20-20-20 apabila menggunakan komputer dan melakukan terapi 
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visual berupa pencil push-up method. Pasien disarankan untuk tetap melanjutkan 

pengobatan epilepsi. Pasien dijadwalkan untuk berobat ke Unit Neuro-oftalmologi 

untuk pemeriksaan selanjutnya dan kontrol satu bulan yang akan datang. 

 

III. Pembahasan 

     Disfungsi akomodasi merupakan salah satu gangguan penglihatan yang sering 

ditemukan dimana dilaporkan terjadi pada 60 – 80 % pada pasien dengan masalah 

penglihatan binokular. American Optometric Association membagi disfungsi 

akomodasi menjadi accommodation insufficiency, ill-sustained accommodation, 

accommodation infacility, paralysis of accommodation, dan spasm of 

accommodation. Accommodation insufficiency terjadi pada saat amplitudo 

akomodasi (AA) lebih rendah dari normal sesuai usia pasien dan tidak terkait 

dengan sklerosis lensa kristalin. Ill-sustained accommodation merupakan kondisi 

dimana amplitudo akomodasi normal, tetapi muncul kelelahan sistem akomodasi 

saat stimulus akomodasi diulangi. Accommodation infacility muncul saat sistem 

akomodasi bergerak lambat untuk berubah, atau saat terjadi keterlambatan respon 

akomodasi terhadap stimulus akomodasi. Paralysis of accommodation merupakan 

kondisi yang cukup jarang terjadi dimana sistem akomodasi gagal untuk berespon 

terhadap stimulus. Spasm of accommodation terjadi akibat stimulus yang 

berlebihan dari sistem persarafan parasimpatis, dan biasanya berhubungan dengan 

kelelahan.1,5,9  

Gejala pasien dengan disfungsi akomodasi biasanya tidak spesifik, namun 

beberapa keluhan dapat membantu mendeteksi disfungsi akomodasi. Pasien–pasien 

dengan penurunan kemampuan akomodasi biasanya mengeluhkan kabur yang 

dirasakan saat melihat dekat, tetapi tidak saat melihat jauh. Beberapa pasien dengan 

penurunan akomodasi dapat mengeluhkan diplopia atau lambat saat merubah fokus 

fiksasi dari jarak jauh ke dekat ataupun dari jarak dekat ke jauh. Beberapa pasien 

dapat juga mengeluhkan sakit kepala, intoleransi terhadap cahaya, ataupun gejala 

astenopia lainnya. Pada kasus ini, pasien datang dengan keluhan penglihatan dekat 

yang buram tanpa disertai keluhan penglihatan jauh. Pasien juga mengeluhkan 
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sering merasa pusing terutama saat melakukan aktivitas yang membutuhkan 

penglihatan dekat. Dari hasil anamnesis tersebut, kemungkinan besar pasien ini 

memiliki kondisi disfungsi akomodasi.5-9 

Pemeriksaan oftalmologis yang perlu dilakukan pada pasien dengan kecurigaan 

adanya gangguan akomodasi mencakup pemeriksaan mata rutin yang termasuk 

pemeriksaan tajam penglihatan jauh dan dekat, refraksi, gerak bola mata, dan 

pemeriksaan cover/uncover dan evaluasi segmen anterior-posterior. Pemeriksaan 

akomodasi perlu dilakukan untuk menilai kemampuan akomodasi mata seseorang 

termasuk amplitudo akomodasi, akomodasi relatif, near point accommodation 

(NPA), near point convergency (NPC), lag atau lead accommodation, fasilitas 

akomodasi, fusi, dan stereopsis.7-9  

 

Tabel 3.1  Rata-rata amplitudo akomodasi berdasarkan usia 

Usia 

(Tahun) 

Rata-rata Amplitudo Akomodasi 

(Dioptri) 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

60 

64 

68 

14.0 (±2) 

13.0 (±2) 

12.0 (±2) 

11.0 (±2) 

10.0 (±2) 

9.0 (±2) 

8.0 (±2) 

7.0 (±2) 

6.0 (±2) 

4.5 (±1.5) 

3.0 (±1.5) 

2.5 (±1.5) 

2.0 (±1.0) 

1.5 (±1.0) 

1.0 (±0.5) 

0.5 (±0.5) 
Sumber : AAO1 

Pemeriksaan amplitudo akomodasi dapat dilakukan dengan menggunakan tiga 

cara, yaitu dengan mengukur titik dekat akomodasi dengan menggunakan koreksi 

refraksi, metode Push-Up menggunakan penggaris akomodasi atau menambahkan 

lensa sferis positif dan negatif pada jarak penglihatan dekat hingga target fiksasi 

terlihat buram. Rata-rata amplitudo akomodasi berdasarkan usia dapat dilihat pada 
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Tabel 3.1. Batas normal minimal amplitudo akomodasi dapat dihitung 

menggunakan formula Hofstetter’s yaitu 15 – (0,25 x usia pasien).7-9  

Akomodasi jarak dekat/Near Point Accommodation (NPA) dan konvergensi 

jarak dekat/ Near Point Convergence (NPC) merupakan komponen yang paling 

dinilai praktek sehari – hari. Amplitudo akomodasi juga dapat dihitung dengan 

membagi 100 dengan NPA dalam satuan cm. Pemeriksaan NPA dan NPC dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat seperti penggaris yang berskala seperti: 

Prince, Krimsky, ataupun penggaris Berrens.7-9 

Pada pasien ini dilakukan pengukuran amplitudo akomodasi dengan metode 

Push-Up Donders menggunakan penggaris akomodasi Royal Air Force (RAF) dan 

didapatkan hasil NPA 24 cm, NPC 10 cm, dan amplitudo akomodasi sebesar 1.17D. 

Berdasarkan formula Hofstetter’s amplitudo normal untuk seorang yang berusia 24 

tahun adalah 9D, sehingga amplitudo akomodasi pasien ini lebih rendah dari 

amplitudo akomodasi normal sesuai kategori usia pasien. NPC lebih dari 30 cm 

menunjukan kemungkinan adanya insufisiensi konvergensi, sehingga tidak 

menunjukan kemungkinan insufisiensi konvergensi.1,2 

Kunci untuk ditegakannya diagnosis insufisiensi akomodasi selain pemeriksan 

AA adalah tes lain seperti akomodasi relatif, fasilitas akomodasi monokuler (MAF) 

dan fasilitas akomodasi binokuler (BAF). Akomodasi relatif merupakan jumlah 

total akomodasi yang dapat dilakukan oleh mata pada saat keadaan konvergensi. 

Akomodasi relative dibagi menjadi positive relative accommodation (PRA) dan 

negative relative accommodation (NRA). Penilaian akomodasi relatif ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan lensa speris negatif dan positif. Untuk 

pemeriksaan akomodasi lag dan lead biasanya dilakukan untuk mengetahui respon 

akomodasi yang dilakukan oleh mata lebih besar atau lebih kecil saat diberikan 

stimulus. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan metode Fused Cross Cylinder. 

Dari hasil pemeriksaan ini, pasien mengalami penurunan PRA, yaitu -0.25. Kondisi 

tersebut merupakan gejala yang ditemukan pada seseorang dengan gangguan 

insufisiensi akomodasi.4-5,7,9  

Penurunan fasilitas akomodatif terbukti berhubungan dengan gejala yang 

dialami dalam gangguan penglihatan jarak dekat dan mungkin terdeteksi ketika 
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amplitudo akomodasi, berada pada tingkat normal. Pengukuran fasilitas akomodatif 

dapat dilakukan dengan menggunakan flippers ± 2,00 DS. Pada kasus ini pasien 

tidak dapat fokus pada objek fiksasi saat diberikan S-2.00 pada pemeriksaan BAF 

dan MAF sehingga dugaan insufisiensi akomodatif semakin kuat. 4-5,7,9 

Akomodasi merupakan salah satu dari tiga komponen respon dekat atau refleks 

dekat. Komponen respon dekat tersebut terdiri atas akomodasi, konvergensi, dan 

miosis pupil yang normalnya bekerja bersamaan. Evaluasi yang dilakukan pada 

pasien dengan tanda dan gejala gangguan akomodasi memerlukan pemeriksaan 

amplitudo secara menyeluruh agar dapat mendiagnosis gangguan akomodasi dan 

vergensi, karena gangguan akomodasi dan konvergensi dapat terjadi secara 

bersamaan. Hubungan kedua kondisi ini dapat diukur dengan rasio AC/A 

(Akomodatif Konvergensi/Akomodasi). Peningkatan AC/A menunjukan adanya 

insufisiensi vergensi dan penurunan AC/A biasanya ditemukan pada excess 

vergensi. Selain itu, pada kondisi gangguan vergensi, bisa ditemukan adanya 

gangguan fusi. Pasien dengan insufisiensi akomodatif saja dapat memiliki kapasitas 

fusi yang normal. Pada pasien ini, dari hasil WFDT ditemukan fusi dan berdasarkan 

rumus yang digunakan untuk menentukan AC/A ratio didapatkan hasil 5:1, dimana 

nilai tersebut berada pada rentang nilai normal AC/A yaitu 3:1 sampai dengan 5:1. 

8,9 

Gangguan refraksi, gangguan akomodasi atau vergensi biasanya dapat 

mengurangi kemampuan stereoakuitas. Keadaan insufisiensi akomodasi yang 

sudah berlangsung karena adanya supresi. Wajuihian et al. melaporkan bahwa 

stereotest Randot dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang dengan 

kondisi gangguan akomodasi dan gangguan binocular lainnya. Pada pasien ini 

dilakukan pemeriksaan stereoskopis dan didapatkan hasil >2000 second of arc, 

yang sesuai dengan rujukan bahwa gangguan akomodasi berpengaruh terhadap 

kemampuan stereoakuitas seseorang.9,12 

Ada banyak kemungkinan etiologi yang diketahui dapat mempengaruhi 

akomodasi termasuk trauma kepala, ensefalitis dan meningitis, gangguan pada 

midbrain, kelumpuhan saraf okulomotor, tonik pupil, agen farmakologis dan 

toksik, trauma okular dan orbital, uveitis, katarak, subluksasi lensa, penggunaan 
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laser pada retina atau sklera, penyakit virus, diabetes, botulisme, difteri, dan 

gangguan fungsional. Pada beberapa kasus sering juga ditemukan kasus insufisiensi 

akomodasi yang terjadi tiba-tiba tanpa ditemukan penyebab sistemik, neurologis 

atau penyebab lainnya. Penyebab berkurangnya amplitudo akomodasi akibat 

penyakit debilitating dan konsumsi obat-obatan, seperti obat penenang dan 

parasimpatolitik biasanya bersifat reversibel. Sedangkan berkurangnya amplitudo 

akomodasi karena gangguan pada saraf dan trauma kepala biasanya bersifat 

ireversibel. Dengan kemungkinan penyebab yang sangat luas, pemeriksaan riwayat 

penyakit yang komprehensif dan pemeriksaan oftalmologis dan neuro-oftamologis 

yang menyeluruh diperlukan untuk mengetahui etiologi gangguan akomodasi.13-15  

Untuk jenis obat-obatan yang paling sering menyebabkan relaksasi otot siliaris, 

diantaranya atropin sulfat, siklopentolat, dan tropikamid. Smith et al. juga 

menyebutkan bahwa terdapat beberapa obat anti epilepsi yang telah dilaporkan 

mengganggu penglihatan dekat, buram, penurunan akomodasi dan diplopia. Salah 

satu obat adalah Lamotrigine yang dilaporkan pada 15.5% kasus. Pada kasus ini, 

pasien diketahui telah menggunakan Lamotrigine untuk obat antiepilepsi selama 

satu tahun terakhir, sehingga terdapat kemungkinan bahwa penyebab disfungsi 

akomodasi pada pasien ini berhubungan dengan pengobatan antiepilepsinya. 13-15 

Manajemen penatalaksanaan gangguan akomodasi dapat dibagi menjadi tiga 

komponen yaitu koreksi ametropia, penambahan lensa plus dan terapi visual. 

Gangguan refraksi yang tidak terkoreksi dapat menjadi penyebab kelelahan 

akomodasi, sehingga koreksi ametropia merupakan langkah pertama 

penatalaksanaan pasien dengan gangguan akomodasi. Pada pasien dengan 

insufisiensi akomodasi, penanganan gangguan refraksi yang kecil saja dapat 

memberikan pengurangan gejala yang segera pada pasien secara signifikan, karena 

tatus refraksi yang tidak terkoreksi dapat menyebabkan kelelahan akomodatif. Tes 

ulang status binokular dan akomodatif perlu dilakukan setelah ametropia teratasi.  

Untuk perhitungan adisi lensa plus untuk kondisi akomodasi insufisiensi dapat 

dilakukan dengan tiga metode, yaitu monocular estimation (MEM) menggunakan 

retinoskop dengan menambahkan plus sampai MEM normal, perhitungan midpoint 

NRA/PRA atau Binocular Crossed Cylinder (BCC), dan amplitudo akmodasi. 4,7,9  
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Penatalaksanaan gangguan akomodasi yang terakhir adalah terapi visual. Prinsip 

penatalaksanaan terapi visual dari insufisiensi akomodasi adalah meningkatkan 

amplitudo akomodatif, Pada kasus penurunan amplitudo akomodasi yang bukan 

disebabkan oleh suatu penyakit, obat-obatan farmakologik, ataupun proses 

penuaan, terapi visual dilaporkan dapat membantu meningkatkan amplitudo 

akomodasi. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam terapi visual antara 

lain pencil push up, flippers, brock-string exercise, hart-chart rock exercise, minus 

lens procedure, dan push up paddle.4,7,9 

Pada pasien ini, penatalaksanaan yang diberikan termasuk lensa minus untuk 

koreksi tajam penglihatan jauh dan penambahan lensa adisi plus untuk penglihatan 

dekat. Kacamata yang dapat diberikan dapat berbentuk kacamata baca dekat, 

kacamata bifokal flat top atau kacamata dengan lensa addisi progresif. Pada pasien 

ini digunakan perhitungan addisi dan didapatkan hasil +2.50. Insufisiensi 

akomodasi dan ill sustained akomodasi merupakan jenis gangguan akomodasi yang 

memberikan respon paling baik dengan penambahan lensa positif. Pada pasien ini, 

lensa progresif dipilih karena dapat memberikan penglihatan yang nyaman pada 

berbagai jarak dan membantu pekerjaan pasien yang sering menggunakan 

komputer. Pasien disarankan untuk melakukan terapi visual untuk meningkatkan 

amplitudo, kecepatan, dan ketepatan respon akomodasi. Dari berbagai metode yang 

ada, pemilihan metode pencil push up disarankan kepada pasien. Metode pencil 

push-up dapat dilakukan pada saat dirumah menggunakan pensil yang dilihat pada 

jarak 30-40 cm dilakukan 20 kali selama 3 kali sehari. Setelah itu pasien disarankan 

untuk kontrol rutin 1 bulan ke depan, untuk follow up keluhan, tajam penglihatan, 

dan amplitudo akomodasi. Meskipun terdapat kecurigaan riwayat konsumsi obat 

antiepilepsi sebagai etiologi insufisiensi akomodasi, pada pasien ini penghentian 

penggunaan obat antiepilepsi tidak disarankan. Dalam guideline penatalaksaaan 

epilepsi, penghentian obat antiepilepsi dapat dilakukan setelah 3-5 tahun bebas 

bangkitan dengan gambaran EEG normal. Dengan begitu, diharapkan pemberian 

terapi pada pasien ini dapat memberikan prognosis quo ad vitam ad bonam, quo ad 

functionam dubia ad bonam, dan quo ad sanactionam dubia ad bonam.4,7,9 
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IV. Simpulan 

Insufisiensi akomodasi merupakan keadaan klinis yang dapat ditandai dengan 

adanya keluhan mata buram, mata lelah, nyeri kepala, sulit konsentrasi, dan rasa 

tidak nyaman pada daerah sekitar mata. Insufisiensi akomodasi dapat disebabkan 

oleh berbagai penyebab diantaranya trauma kepala atau orbital, ensefalitis, 

meningitis, gangguan pada midbrain, tonik pupil dan agen farmakologis atau toksik. 

Pemeriksaan akomodasi perlu dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan mata 

rutin, terutama pada mereka dengan keluhan penglihatan dekat agar kondisi 

insufisiensi akomodasi dapat terdeteksi. Tatalaksana yang tepat merupakan faktor 

penting untuk keberhasilan penanganan pasien dengan insufisiensi akomodasi
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