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Low Vision Management for Patient with Deprivative Amblyopia 

 

Abstract 

Introduction: Amblyopia is a reduction of best-corrected visual acquity, 

unilaterally or bilaterally that cannot be attributed directly to the effect of any 

structural abnormality of the eye. Amblyopia is a common cause of low vision in 

childhood and adults. Low vision is an abnormality in visual function with best 

corrected visual acuity less than 6/18 to light perception. Low vision will affect 

patient’s quality of life, hence adequate treatment of low vision is important.  

Purpose: To describe the selection of low vision devices for patients with moderate 

visual impairment with deprivative amblyopia. 

Case Report: A 9-years-old-boy suffer amblyopia deprivative from bilateral 

congenital cataracts and also had resolving endophtalmitis came to maximize his 

vision, especially near vision. Distant visual acquity using ETDRS chart showed 

light preception on the right eye and 4/40 of the left eye. Near reading examination 

using Bailey-Lovie chart showed 4.0M/30 cm. Patient was diagnosed with 

moderate visual impairment ec deprivative amblyopia OS + resolving 

endophtalmitis OD + pseudophakia ODS + suspected ablatio retina OD. 

Management includes spectacle magnifier, telescope, illumination and education 

about the disease and its prognosis, school adjustments, training in the use of tools. 

Conclusion: Amblyopia deprivative is a common cause of low visions. Precise 

treatment, education and selection of low vision aids will maximize functional 

vision and improve the quality of life. 

Keywords: Low vision, amblyopia, telescope, spectacle magnifier. 

 

I. Pendahuluan  

     Ambliopia merupakan kondisi menurunnya tajam penglihatan terbaik pada salah 

satu atau kedua mata dan tidak berkaitan secara langsung dengan abnormalitas pada 

struktur mata maupun pada jaras penglihatan. Ambliopia merupakan penyebab 

umum terjadinya low vision pada anak dan dewasa. Ambliopia diperkirakan terjadi 

pada 163 – 190 kasus dari 10.000 populasi, serta merupakan penyebab utama 

hilangnya penglihatan monokuler pada anak. Ambliopia terjadi akibat pengalaman 

visual yang abnormal pada fase awal kehidupan, disebabkan oleh strabismus, 

deprivasi visual, dan kelainan refraksi. Deprivasi visual merupakan salah satu 

penyebab terjadinya ambliopia dengan tingkat keparahan yang berat. Penyebab 

utama ambliopia deprivatif adalah katarak pada anak. Katarak pada anak terjadi 

pada sekitar 200.000 populasi anak di seluruh dunia, dengan estimasi prevalensi 

berkisar antara 3-6 per 10.000 kelahiran.1–3  
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     Berdasarkan World Health Organization (WHO) pada International 

Classification of Diseases 10th Revision (ICD 10), low vision didefinisikan sebagai 

tajam penglihatan kurang dari 6/18 dengan koreksi terbaik atau lapang pandang 

kurang dari 10 derajat dari titik fiksasi. Gangguan penglihatan dekat didefinisikan 

sebagai tajam penglihatan dekat kurang dari N6 atau N8 pada jarak 40 cm dan 

koreksi terbaik lebih dari 6/12. Sekitar 217 juta orang di dunia memiliki gangguan 

penglihatan sedang hingga berat, dan 36 juta mengalami kebutaan.4–6 

     Gangguan penglihatan pada penderita low vision akan memberikan dampak 

terhadap kualitas hidup dan aktivitas sehari-hari seseorang. Pada anak-anak, 

gangguan penglihatan mempengaruhi proses belajar di kelas, aktivitas sehari-hari, 

dan perkembangan anak. Evaluasi dan tatalaksana low vision dapat membantu 

memaksimalkan penglihatan fungsional.7,8 Laporan kasus ini bertujuan untuk 

memaparkan tatalaksana pasien low vision pada anak dengan ambliopia deprivatif. 

 

II. Laporan Kasus  

    Pasien seorang anak laki-laki, An. U, berusia 9 tahun datang kontrol ke poli Low 

Vision Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo dengan keluhan ingin 

memaksimalkan penglihatan, terutama untuk membaca dekat. Sebelumnya pasien 

didiagnosis dengan Resolving endoftalmitis OD + pseudofakia ODS + Suspek ARE 

OD + Ambliopia deprivatif OS. 

     Orang tua pasien mengatakan bahwa pasien memiliki riwayat kedua mata 

terlihat putih sejak lahir, dan mata bergerak-gerak ke kiri kanan sejak usia 1 bulan. 

Pasien memiliki riwayat operasi ekstraksi lensa kedua mata pada usia 10 bulan di 

RSUD Karawang dan riwayat operasi penanaman lensa intraokular mata kiri pada 

usia 5 tahun di PMN Rumah Sakit Mata Cicendo, namun mata kiri tampak kembali 

menjadi putih. Pasien menjalani operasi membranektomi OS + vitrektomi anterior 

OS pada bulan April 2018 atas indikasi Pseudofakia OS + Posterior capsule opacity 

grade I OS + Visual axis opacity ODS dan dilanjutkan dengan operasi 

membranektomi OD + IOL sekunder OD atas indikasi Afakia OD + visual axis 

opacity OD pada bulan Mei 2018. 
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     Pada November 2018 pasien memiliki riwayat mata kanan merah dan bengkak. 

Pasien dikonsulkan ke unit Retina serta didagnosis dengan Endoftalmitis OD + 

Glaukoma sekunder OD + Pseudofakia ODS + Amblyopia deprivatif ODS dan 

telah dilakukan tindakan Pars plana vitrectomy OD + Intravitreal antibiotic OD + 

Vitreous tap OD + Kultur resistensi OD dengan hasil Vitreous tap ditemukan 

bakteri gram (+) coccus coccobacil susunan dua-dua 2-6/LPB dan jumlah leukosit 

5-10/LPB.  

     Pasien saat ini merupakan siswa sekolah dasar kelas 3 serta dapat melakukan 

kegiatan sehari-hari seperti bersepeda, berolahraga, dan belajar di sekolah dengan 

baik. Pasien duduk di kelas pada barisan paling depan dan dapat membaca papan 

tulis dengan baik. Pasien merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Riwayat 

kelahiran normal, cukup bulan, lahir di paraji dengan berat badan lahir 3400 gram. 

Riwayat imunisasi dasar pada pasien lengkap. Riwayat sakit pada masa kehamilan 

disangkal. Riwayat trauma disangkal. Riwayat tumbuh kembang dalam batas 

normal. Tidak terdapat riwayat keluarga dengan keluhan serupa. 

     Pada pemeriksaan fisik didapatkan status generalis dan tanda vital dalam batas 

normal. Pemeriksaan refraktometer pada mata kanan no target dan pada mata kiri 

adalah S-7.50 C-4.00 x 155. Pasien telah menggunakan kacamata sebelumnya 

berdasarkan hasil pemeriksaan pada 18 Juni 2018 dengan lensometer OD S-3.50 C-

1.50 x 11 dan OS S-6.00 C-2.75 x 170 dan adisi +3.00 D. Pemeriksaan tajam 

penglihatan menggunakan Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) 

didapatkan tajam penglihatan dengan menggunakan kacamata sendiri (CCKS) pada 

mata kanan adalah persepsi cahaya dengan proyeksi buruk ke segala arah pada, dan 

pada mata kiri 4/40 pada mata kiri. Tajam penglihatan dasar tanpa menggunakan 

kacamata pada mata kanan (VOD) adalah persepsi cahaya dengan proyeksi buruk 

ke segala arah dan tajam penglihatan pada mata kiri (VOS) tanpa menggunakan 

kacamata adalah 4/40 dengan pinhole tetap. Koreksi penglihatan jauh pada mata 

kiri pasien tidak ada kemajuan. Pemeriksaan penglihatan jauh dengan 

menggunakan teleskop 4x12 mm pada mata kiri pasien adalah 4/10. Pemeriksaan 

baca dekat menggunakan Bailey-Lovie chart tanpa koreksi adalah 4.0 M dengan 

jarak 30 cm. Pemeriksaan baca dekat dengan adisi +3.00 D menggunakan Bailey-
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Lovie chart adalah 2.5 M pada jarak 30 cm. Pemeriksaan baca dekat dengan 

menggunakan spectacle magnifier 10 D adalah 1.0 M pada jarak 10 cm. 

 

(A)  (B)  
Gambar 2.1 (A) Mata Kanan; (B) Mata Kiri 

 

     Pemeriksaan posisi bola mata pasien didapatkan nystagmus ke kiri dan ke kanan 

dengan gerak bola mata baik ke segala arah. Pemeriksaan tekanan bola mata 

menggunakan palpasi pada kedua mata dalam batas normal. Pada pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan menggunakan slitlamp biomikroskop yaitu palpebra 

superior dan inferior tenang, konjungtiva tenang, kornea jernih, kedalaman bilik 

mata depan van herrick grade III dengan flare cell -/-, pupil mata kanan seklusio, 

dan lensa terdapat posterior chamber intraocular lens (PC IOL). Pada pemeriksaan 

segmen anterior mata kiri menggunakan slitlamp biomikroskop yaitu palpebra 

superior dan inferior tenang, konjungtiva tenang, kornea jernih, kedalaman bilik 

mata depan van herrick grade III dengan flare cell -/-, pupil mata kiri bulat, 

sinekia(-), refleks cahaya +/+, dan lensa terdapat posterior chamber intraocular 

lens (PC IOL). 

     Pemeriksaan sensitivitas kontras menggunakan Hiding Heidi pada mata kiri 

dapat mengidentifikasi gambar hingga nilai kontras 5%. Pemeriksaan warna dengan 

Ishihara pada mata kiri didapatkan hasil 14/14. Pemeriksaan dengan menggunakan 

Amsler Grid pada mata kiri tidak ditemukan adanya scotoma maupun 

metamorfopsia. Pemeriksaan lapang pandang dengan Bernel pada mata kiri 

ditemukan lapang pandang 20 derajat atas,  20 derajat bawah, serta 40 derajat kiri 

dan 40 derajat kanan. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan kesan media keruh 

sedangkan pada mata kiri didapatkan papil bulat, batas tegas, refleks fundus(+). 
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Pasien telah menjalani pemeriksaan ultrasonografi (USG) pada mata kanan dengan 

kesan vitreus opacity ec fibrosis vitreus + suspek ablasio retina OD.  

 

   

Gambar 2.2 USG Mata Kanan 

 

     Pasien didiagnosis dengan Moderate visual impairment ec Amblyopia deprivatif 

OS + resolving endoftalmitis OD + Pseudofakia ODS + Last Eye OS +Susp. 

Ablasio retina OD. Tatalaksana pada pasien ini adalah teleskop dengan perbesaran 

4 x 12 mm untuk melihat jauh, spectacle magnifier ukuran 10 D untuk membaca 

dekat, iluminasi, edukasi mengenai penyakit serta prognosisnya, dan pelatihan 

penggunaan alat bantu. Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam dan quo 

ad functionam dubia ad malam. 

 

III. Diskusi 

     Ambliopia adalah adalah kondisi penurunan tajam penglihatan terbaik pada 

salah satu atau kedua mata yang tidak berkaitan secara langsung dengan 

abnormalitas struktur mata atau jaras penglihatan. Ambliopia merupakan penyebab 

tersering terjadinya low vision pada anak dan dewasa. Ambliopia terjadi karena 

gangguan perkembangan fungsi visual pada fase kritis akibat keadaan patologis 

mata seperti strabismus, kelainan refraksi, atau deprivasi visual. Ambliopia 

strabismus terjadi pada mata yang mengalami diviasi. Ambliopia refraktif terjadi 

karena bayangan tidak jatuh tepat di retina pada salah satu atau kedua mata. 

Ambliopia deprivasi terjadi karena adanya abnormalitas pada mata yang 

menghalangi aksis visual atau atau mengganggu penglihatan sentral.1,3,9 
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     Ambliopia deprivatif merupakan ambliopia yang paling jarang terjadi namun 

memiliki tingkat keparahan tertinggi. Ambliopia deprivatif disebabkan oleh adanya 

abnormalitas pada mata yang menghalangi aksis visual atau hal lainnya yang 

mengganggu penglihatan sentral dan terjadinya deprivasi stimulus visual. Penyebab 

ambliopia deprivatif paling umum adalah katarak kongenital, namun blefaroptosis, 

lesi periokular yang menghalangi aksis visual, opasitas kornea, dan perdarahan 

vitreus juga dapat menjadi penyebab ambliopia deprivatif. Katarak kongenital 

merupakan katarak yang terjadi dalam satu tahun pertama kehidupan. Pasien 

mengalami ambliopia deprivatif akibat katarak kongenital bilateral yang 

menghalangi aksis visual sehingga terjadi hambatan stimulus visual.1,2 

     Berdasarkan World Health Organization (WHO) pada International 

Classification of Diseases 10th Revision (ICD 10), low vision didefinisikan sebagai 

tajam penglihatan kurang dari 6/18. Moderate Visual Impairment didefinisikan 

sebagai tajam penglihatan kurang dari 6/18 hingga 6/60. Severe Visual Impairment 

didefinisikan presenting visual acuity kurang dari 6/60 – 3/60. Blindness 

dikategorikan sebagai presenting visual acuity kurang dari 3/60 hingga tidak ada 

persepsi cahaya dengan lapang pandang pada mata yang terbaik kurang dari 10 

derajat dari fiksasi sentral. Pasien ini memiliki tajam penglihatan persepsi cahaya 

dengan proyeksi buruk ke segala arah pada mata kanan dan tajam penglihatan 

terbaik 4/40 pada mata kiri sehingga dapat dikategorikan sebagai penderita 

moderate visual impairment.5,10 

     Penglihatan merupakan salah satu panca indera yang penting pada manusia 

sehingga gangguan penglihatan akan berdampak pada kualitas hidup seseorang, 

baik dewasa maupun anak, sehingga dibutuhkan rehabilitasi multidisiplin pada 

seseorang dengan low vision. Tujuan dari penatalaksanaan low vision adalah untuk 

memaksimalkan penglihatan fungsional seseorang, sehingga fungsi potensi diri 

dapat tercapai, kemandirian meningkat, serta berkembangnya kualitas hidup. Alat 

bantu bagi penderita low vision diberikan dengan tujuan unuk memperbesar 

gambaran objek pada retina sehingga dapat terlihat oleh jaringan retina yang 

normal. Terdapat beberapa jenis alat bantu penglihatan, baik penglihatan jauh 

maupun dekat. Magnifikasi merupakan pilihan utama dalam meningkatkan fungsi 
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visual pada individu dengan gangguan penglihatan. Magnifikasi terdiri dari 

magnifikasi ukuran relatif, magnifikasi jarak relatif, magnifikasi angular, dan 

magnifikasi proyeksi elektronik. Alat bantu yang diberikan dapat berupa optik, 

nonoptik, maupun elektronik. Kebutuhan alat bantu pada setiap penderita low vision 

berbeda-beda. Kesulitan yang dihadapi pasien adalah melihat jauh dan membaca 

dekat, dengan tajam penglihatan jarak jauh 4/40 dan tajam penglihatan membaca 

dekat 4.0 M/30 cm. Harapan pasien adalah dapat melihat jauh dan membaca dekat 

lebih jelas, sehingga dapat membantu aktivitas sehari-hari di sekolah.7,8,10 

     Alat bantu penglihatan untuk pasien low vision ditujukan untuk memperbesar 

bayangan objek pada retina, sehingga memperbesar bayangan yang akan terlihat 

oleh jaringan retina sehat. Pada pasien ini kacamata yang telah dimiliki tidak diganti 

dengan kacamata baru, dan penggunaan kacamata lama tetap dilanjutkan. Teleskop 

dengan magnifikasi 4x12 mm digunakan sebagai alat bantu penglihatan jarak jauh 

sehingga pasien dapat mencapai tajam penglihatan 4/10. Teleskop dapat 

memberikan gambaran yang jelas untuk melihat jauh dengan magnifikasi angular. 

Magnifikasi angular merupakan sistem lensa yang memberikan gambaran lebih 

besar pada retina. Ketika suatu objek terlalu jauh, tidak bisa didekatkan, atau 

ukurannya tidak dapat diperbesar, magnifikasi angular dibutuhkan. Teleskop 

memiliki kekurangan lapang pandang dan depth of field yang sempit, berkurangnya 

kontras, dan teleskop tidak dapat digunakan saat berjalan.7,11,12 

     Alat bantu penglihatan untuk membaca dekat terdiri dari hand maginfyer, stand 

magnifier, spectacle magnifier, loop, dan telemicroscope. Spectacle magnifier 

dipilih sebagai alat bantu penglihatan membaca dekat untuk pasien ini. Spectacle 

magnifier memberikan perbesaran dalam membaca dekat dengan prinsip 

magnifikasi jarak relatif. Magnifikasi jarak relatif menggunakan prinsip objek yang 

didekatkan ke mata, bayangan pada retina akan tampak lebih besar. Spectacle 

magnifier dapat digunakan hingga +24 D, serta diperuntukkan untuk membaca 

dalam waktu lama, menulis, menjahit. Dengan spectacle magnifier 10 D, tajam 

penglihatan pasien dapat dimaksimalkan hingga 1.0 M pada jarak 10 cm. Spectacle 

magnifier terdiri dari full field microscopes dan half eye microscopes. Kualitas optik 

lensa yang digunakan pada spectacle magnifyer adalah lensa asferik, lensa plastik, 
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feinblooms double design, dan lapisan anti-refleksi. Pada umumnya, spectacle 

magnifier memiliki kelebihan nyaman, tidak ada stigma yang ditimbulkan karena 

dapat diterima secara kosmetik, memiliki lapangan pandang yang luas, adaptasi 

yang mudah, dan kacamata yang mudah di bawa. Namun spectacle magnifier 

memiliki kekurangan dapat terasa berat jika digunakan, jarak baca yang dekat, 

postur membaca yang kurang nyaman.7,8,11,12 

     Alat bantu non optik memiliki peranan penting dalam membantu kesuksesan 

penggunaan alat bantu optik bagi pasien low vision. Beberapa contoh alat bantu non 

optik terdiri dari large print, iluminasi, black felt tip pen, typoscopes, reading 

stands, dan lainnya. Large prints menggunakan prinsip memperbesar ukuran huruf 

ataupun gambar yang akan dibaca. Iluminasi adalah memaksimalkan pencahayaan 

tepat pada material sehingga cahaya terpantulkan kembali ke mata. Cahaya akan 

meningkatkan kontras sehingga membantu pasien dalam membaca. Pada pasien ini 

diberikan edukasi dibutuhkannya pencahayaan yang baik saat membaca sehingga 

akan memaksimalkan penglihatan dekat.10,11 

     Prognosis pasien ini adalah quo ad vitam ad bonam dan quo ad functionam dubia 

ad malam karena ambliopia deprivatif yang terjadi pada anak usia di atas tujuh 

tahun memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk mencapai kemajuan tajam 

penglihatan jika dibandingkan dengan anak kelompok usia kurang dari tujuh tahun. 

Satu mata yang dimiliki pasien juga menyebabkan terganggunya fungsi 

penglihatan, seperti penglihatan binokuler.7 

 

IV. Kesimpulan 

     Ambliopia deprivatif merupakan gangguan fungsi penglihatan yang disebabkan 

oleh deprivasi stimulus visual akibat adanya abnormalitas pada mata yang 

menghalangi aksis visual atau hal lainnya yang mengganggu penglihatan sentral 

seperti katarak kongenital. Tatalaksana pasien dengan low vision yang ditimbulkan 

pada ambliopia bertujuan untuk memaksimalkan tajam penglihatan pasien yang 

masih dimiliki pasien dengan pemberian alat bantu. Alat bantu digunakan untuk 

membantu pasien dalam beraktivitas sehari-hari. Alat bantu yang diberikan pada 

pasien ini adalah alat bantu optik dan juga non optik. Alat bantu optik teleskop 
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diberikan untuk melihat jauh, dan spectacle magnifier untuk membaca dekat. 

Edukasi kepada pasien dan keluarga terkait penyakit yang dialami, terapi yang 

diberikan, cara menggunakan alat bantu, pencahayaan yang baik, serta prognosis 

visual turut menjadi kunci dalam tatalaksana pasien. 
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