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I. Pendahuluan 

     Rongga orbita adalah ruang yang digambarkan sebagai piramida dengan 

empat dinding yang mengerucut ke arah posterior. Rongga orbita dibentuk oleh 

tujuh tulang orbita. Rongga orbita berisi bola mata, persarafan, pembuluh 

darah, kelenjar lakrimal, otot-otot ekstraokular, tendon, lemak dan juga 

jaringan ikat. Ras dan jenis kelamin dapat mempengaruhi ukuran orbita. 1-4 

     Struktur pelindung bola mata disebut palpebra dan dibagi menjadi dua 

bagian superior dan inferior, serta menempati bagian kecil di bagian anterior 

bola mata. Palpebra memiliki sembilan lapisan struktur dan memiliki fungsi 

yang kompleks yang mampu melindungi bagian anterior bola mata seperti 

kornea dan konjungtiva dari trauma serta hidrasi melalui sistem lakrimalis. 2-4  

     Pemahaman tentang anatomi orbita, palpebra, dan saluran lakrimal 

merupakan syarat untuk dapat menginterpretasikan berbagai penyakit yang 

bermanifestasi di bagian tersebut dengan tepat. Ilmu anatomi yang terkait 

sangat penting dalam perencanaan pembedahan yang tepat dan aman. 

Pengetahuan mengenai anatomi dibutuhkan untuk pemeriksaan  kepentingan 

diagnostik mengenai struktur terkait. Informasi tambahan banyak tersedia 

melalui teknik noninvasif terutama Magnetic Resonance Imaging (MRI), 

ultrasonografi, dan Optical Coherence Tomography (OCT).2,3,5 Sari 

kepustakaan ini akan membahas mengenai anatomi dari orbita, palpebra dan 

saluran lakrimal.  

 
II. Anatomi Orbita, Palpebra dan Saluran Lakrimal 

     Orbita merupakan rongga yang dibentuk oleh tujuh tulang, antara lain 

tulang frontal, sfenoid, zigomatika, maksila, etmoid, lakrimal, dan palatin. 

Bentuk rongga orbita dianalogikan sebagai buah pir yang dimana bagian apeks 

terdapat di posterior dan saraf optikus sebagai tangkainya. Volume rongga 

orbita dewasa sekitar 30 mL dan bola mata menempati seperlima bagian 

rongganya, sementara lemak dan otot menempati bagian terbesarnya. Palpebra 

atau kelopak mata merupakan struktur dengan lapisan yang berfungsi 
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melindungi bola mata anterior juga membantu distribusi air mata dengan 

bantuan sistem lakrimal.1,3-6  

 
2.1 Orbita 

     Rongga orbita memiliki empat dinding yaitu atap, dasar, lateral dan medial. 

Dinding medial berjalan anteroposterior paralel dengan lempeng sagital dan 

dinding lateral membentuk sudut 45 derajat. Rata-rata ukuran apertura orbita 

bervariasi dengan tinggi 35 mm dan lebar 45 mm. Kedalaman orbita pada 

orang dewasa, bervariasi antara 40 sampai 45 mm dari apertura ke bagian 

apeks.1,3,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.1 Anatomi rongga orbita  
                          Dikutip dari: Cantor LB, dkk.1 
 

2.1.1 Rima Orbita 

     Rima orbita atau yang biasa disebut batas orbita merupakan struktur 

berbentuk segi empat dengan sudut tumpul. Batas supraorbita dibentuk oleh 

tulang frontal yang terdapat di bagian atas dengan penanda di tengah yang 

disebut dengan supraorbita notch, batas medial dibentuk oleh bagian bawah 

tulang frontal dan tulang lakrimal serta tulang maksila, batas inferior dibentuk 

oleh tulang maksila dan zigomatika, serta pada bagian lateral tulang zigomatika 

dan frontal yang membentuk batas lateral rima orbita.2,3,6 
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2.1.2 Dinding Orbita 

     Dinding yang terdapat pada orbita dibagi menjadi empat bagian, yaitu atap, 

medial, dasar, dan lateral. Tulang frontal dan sfenoid ala minor membentuk 

dinding atap orbita dan terdapat fossa tempat kelenjar lakrimal yang berjalan 

anterolateral di belakang prosesus zigomatika dari tulang frontal di bagian 

medial, fossa troklear berada di tulang frontal 4 mm dari margin.1,4,6  

     Dinding medial dibentuk oleh empat tulang, yaitu tulang maksila, tulang 

lakrimal, tulang etmoid, dan tulang sfenoid ala minor. Tulang etmoid 

merupakan tulang terbesar. Lamina papyracea adalah struktur tipis seperti 

kertas, dan terletak pada tulang etmoid. Lamina papyracea mudah rapuh 

apabila terjadi  trauma pada area dinding medial orbita.1-3,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Dinding Orbita dan apertura 

                    Dikutip dari: Marieb E, dkk.7 
 

     Dinding dasar orbita yang merupakan atap dari antrum maksila dibentuk 

oleh tiga tulang, yaitu tulang maksila, tulang palatin, dan tulang zigomatika. 

Tulang maksila pada orbita memisahkan rongga orbita dengan sinus 

maksilaris. Dinding dasar orbita mudah rapuh dan bersifat imatur sebelum 

pubertas sehingga cenderung menyebabkan blow out fracture jika terjadi 

trauma.2-5  
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     Dinding lateral orbita merupakan dinding paling tebal dan kuat. Dinding 

lateral dibentuk oleh dua tulang orbita yaitu tulang zigomatika dan tulang 

sfenoid ala mayor. Dinding lateral orbita pada batas orbita bagian tulang 

zigomatika, terdapat penandaan penting yang disebut dengan tuberkel Whitnall 

yang merupakan tempat menempelnya struktur-struktur yaitu ligamen 

muskulus rektus lateral, ligamen suspensorium bola mata atau ligamen 

Lockwood, ligamen lateral palpebra, aponeurosis dari muskulus levator 

palpebra superior, dan ligamen Whitnall.1,4-6 

 

2.1.3 Apertura Orbita 

     Apertura orbita utama terletak dari anterior orbita dan dibatasi rima orbita. 

Kanalis optik yang terbentang dari tulang sfenoid ala minor berada dekat 

dengan apeks orbita dengan panjang 8 sampai 10 mm, menghubungkan fossa 

kranial tengah dengan rongga orbita. Kanalis optik dilewati saraf optikus, arteri 

oftalmika yang merupakan cabang dari arteri karotis interna setelah melewati 

sinus kavernosus. Trauma tumpul bisa menyebabkan fraktur kanalis optik, 

hematom di bagian apeks orbita yang menyebabkan kerusakan saraf optik.3-6  

     Fisura orbita superior berada di antara tulang sfenoid ala minor dan ala 

mayor dan menyatukan fossa kranial tengah dan rongga orbita yang juga 

terletak di antara atap dan dinding lateral. Struktur yang melewati fisura orbita 

superior dari lateral ke medial adalah saraf lakrimal, saraf frontal, dan saraf 

troklearis; serta cabang dari bagian atas dan bawah saraf okulomotor yaitu 

saraf nasosiliaris dan saraf abdusen.1,3,4  

     Fisura orbita inferior terletak diantara tulang sfenoid ala mayor, tulang 

maksila dan tulang palatin, tepatnya diantara dinding lateral dan dinding dasar 

rongga orbita. Fisura orbita inferior mentransmisikan saraf maksila yang 

berganti nama menjadi saraf infraoribta, saraf tersebut berjalan ke arah anterior 

pada dasar orbit melalui kanalis infraorbita dan mempersarafi bagian bawah 

palpebra, pipi, bagian atas bibir, atas gigi dan gusi.2-4  
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     Foramen zigomatika dan zigomatikotemporal mentransmisikan pembuluh 

darah dan percabangan dari saraf zigomatika melalui dinding lateral orbita ke 

daerah pipi dan fosa temporal. Kanalis nasolakrimal membentang dari fossa 

sakus lakrimal ke arah meatus inferior di bagian bawah turbinat hidung. 

Kanalis ini dilewati duktus nasolakrimal yang menghubungkan sakus lakrimal 

ke mukosa hidung.1,4-6 

 

2. 2 Palpebra 

     Fisura palpebra adalah zona di antara palpebra bagian superior dan inferior. 

Orang dewasa memiliki ukuran panjang fisura palpebra 27-30 mm dengan 

lebar 8-11 mm. Palpebra superior cenderung lebih aktif bergerak dari palpebra 

bagian inferor, dan dapat diangkat sampai 15 mm yang digerakkan muskulus 

levator palpebra superior yang diinervasi oleh CN III. Palpebra merupakan 

struktur dengan sembilan lapisan kompleks baik anatomi dan fungsinya. 

Anatomi lapisan palpebra dan struktur dari permukaan luar ke dalam yaitu 

kulit, margo palpebra, jaringan ikat subkutan, muskulus orbikularis okuli, 

septum orbita, muskulus levator palpebra superior, otot muller, tarsus, dan 

konjungtiva.2,4,8 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Palpebra superior 

  Dikutip dari: Cantor LB, dkk.6 
 

     Kulit palpebra merupakan kulit paling tipis pada tubuh, terdapat rambut 

halus, kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat. Lipatan kelopak mata superior 

berada di dekat batas atas tarsus, tempat levator aponeurosis membentuk 
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perlekatan insersi pertama. Orang keturunan asia timur memiliki beberapa 

perlekatan levator aponeurosis pada kulit dekat batas tarsal atas, dan lipatan 

kelopak mata superior yang minimal. Aponeurosis membentuk perlekatan 

paling tegas pada anterior tarsus.4,8,9 

     Margo kelopak mata memiliki struktur penting seperti punctum dari 

kanalikuli yang terdapat di medial ujung setiap papila lakrimal. Punctum 

superior terletak di bagian dalam dan mengarah ke bola mata serta tidak 

terlihat jika tidak dilakukan eversi. Gray line atau sulkus intermarjinalis 

terdapat di sepanjang margo kelopak mata yang secara histologis merupakan 

otot orbikularis okuli, otot Riolan, dan bidang avaskular kelopak mata. Bulu 

mata atau silia tumbuh tepat di depan garis tersebut, dan di belakang garis 

tersebut terdapat kelenjar meibom tepat di depan mukokutan. Bulu mata 

disusun atas 2 atau 3 baris yang tidak teratur di sepanjang tepi kulit anterior 

kelopak mata yang biasanya lebih panjang dan lebih banyak di kelopak mata 

atas. Kelenjar Zeis yaitu kelenjar sebasea yang terdapat silia dan kelenjar Moll, 

yang merupakan kelenjar keringat apokrin di kulit terdapat pada margo 

palpebra.2,3,6,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Margo palpebra 

    Dikutip dari: Nerad JA10 
 

     Jaringan ikat subkutan merupakan jaringan ikat longgar kelopak mata yang 

tidak mengandung lemak. Darah atau cairan lain dapat menumpuk di bawah 

kulit dan menyebabkan pembengkakan kelopak mata jika terjadi trauma atau 
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reaksi inflamasi. Otot orbikularis okuli berada di sekitar fisura palpebra dan 

dibagi menjadi bagian orbita, preseptal, dan pretarsal, otot orbikularis okuli 

memiliki serat dengan diameter terkecil dari semua otot wajah, otot tersebut di 

inervasi berasal dari saraf fasialis (CN VII). Bagian orbita menempel pada 

struktur tendon kantal medial berfungsi sebagai sfingter otot involunter yang 

berperan dalam refleks berkedip. Bagian preseptal dan pretarsal menyatu di 

sepanjang alur palpebra superior. Otot orbikularis pretarsal melekat kuat pada 

tarsus dan sebagian dari otot tersebut menempel pada krista lakrimal anterior 

dan krista posterior lakrimal atau disebut otot Horner. Serat otot orbikularis 

meluas ke margo kelopak mata, di mana terdapat serat otot lurik yang disebut 

otot Riolan. Suplai persarafan yang sedikit pada kelopak mata bawah dari 

tarsus dapat menyebabkan kelemahan pada kelopak mata bawah.1,3,6,8 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.5 Orbikularis okuli 

   Dikutip dari: Cantor LB, dkk.1  
 

     Septum orbita adalah selembar tipis jaringan ikat yang mengelilingi orbit 

dan merupakan lanjutan dari periosteum atap dan dasar orbit. Septum orbita 

menempel pada permukaan anterior otot levator palpebra superior. Bagian 

posterior dari septum orbita adalah lemak orbita. Septum orbita menempel 

pada aponeurosis baik pada kedua kelopak mata atas dan bawah. Septum orbita 

sendiri berfungsi sebagai penghalang untuk ekstravasasi darah anterior atau 

posterior jika terjadi peradangan.6,8,10  

     Otot levator palpebra superior berjalan melewati tulang sfenoid ala minor 

dan menutupi rektus superior saat bergerak ke anterior kelopak mata. Terdapat 

ligamen Whitnall yang dibentuk oleh kondensasi jaringan yang mengelilingi 
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otot rektus dan levator superior. Otot levator berubah arah dari horizontal ke 

lebih vertikal dekat ligamentum Whitnall, dan membelah ke arah anterior pada 

aponeurosis dan posterior menjadi otot Muller. Panjang otot levator beserta 

tendonnya adalah 50-55 mm dan dipersarafi oleh divisi superior CN III. Otot 

Muller merupakan otot simpatis yang berasal dari otot levator palpebra 

superior bagian bawah. Otot polos yang serupa terdapat pada kelopak mata 

atas. Otot Muller menempel pada batas atas tarsus atas dan konjungtiva dari 

forniks bagian atas. 1,4,8,10 

     Tarsus terdiri dari jaringan ikat padat yang melekat pada margo orbita oleh 

ligamen palpebral medial dan lateral. Tarsus atas dan bawah memiliki panjang 

yang sama 29 mm dan ketebalan 1 mm, tarsus atas hampir 3 kali lebih lebar 

secara vertikal dengan ukuran 11 mm dibandingkan tarsus bawah yang 

berukuran 4 mm. Kelenjar meibom merupakan kelenjar sebasea holokrin yang 

terdapat di tarsus, tersusun secara vertikal dalam baris yang paralel. Terdapat 

30–40 saluran muara meibom di kelopak mata atas, tetapi hanya ada 20-30 di 

kelopak bawah. Produksi lipid yang terbentuk disebarkan ke film air mata pada 

setiap kedipan dan penuaan dikaitkan dengan perubahan dalam profil lipid 

sekresi kelenjar meibom. Akar rambut silia terletak di anterior tarsus dan 

lubang kelenjar meibom.2,4,6  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.6 Tarsus 

             Dikutip dari: Cantor LB, dkk.6  
 

     Konjungtiva dibagi menjadi 3 zona geografis yaitu zona palpebral, forniks, 

dan bulbar. Konjungtiva palpebral dimulai di persimpangan mukokutan 

kelopak mata dan menutupi permukaan bagian dalam kelopak mata. Bagian ini 

melekat kuat pada tarsus. Konjungtiva forniks normalnya berbalik arah pada 
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bagian cul-de-sac yang kemudian melekat pada bola mata. Konjungtiva bulbar 

yang tipis dapat bergerak bebas dan kemudian bergabung dengan kapsul tenon 

dan limbus. Persarafan pada  konjungtiva berasal dari divisi oftalmik CN V. 

Konjungtiva adalah selaput yang terdiri dari epitel skuamosa non-keratin 

dengan banyak sel goblet dan substansia propria yaitu substrat tipis yang kaya 

akan vaskularisasi dan mengandung pembuluh limfatik, sel plasma, makrofag, 

dan sel mast. Ketebalan epitel konjungtiva bervariasi dari 2 hingga 5 sel. Sel-

sel basal berbentuk kuboid dan berevolusi menjadi sel-sel polihedral yang rata 

saat mencapai permukaan.1,-3,6 

 

2.3 Saluran Lakrimal 

     Sistem lakrimal terdiri atas sekresi dari kelenjar lakrimal, dan ekskresi pada 

punctum, kanalikuli, sakus, dan duktus nasolakrimal. Kelenjar lakrimal utama 

terletak pada bagian orbita tulang frontal. Kelenjar dipisahkan dari orbit oleh 

jaringan fibroadiposa yang kemudian terbagi menjadi 2 oleh ekspansi lateral 

aponeurosis levator. Kelenjar di bagian palpebra bisa terlihat ketika kelopak 

mata atas dibalik, tepatnya di forniks terdapat isthmus dari kelenjar yang 

berada di antara palpebra.3,6,10,11  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7 Kelenjar lakrimal 

           Dikutip dari: Nerad JA10 
 

     Kelenjar lakrimal adalah kelenjar eksokrin yang menghasilkan sekresi 

serosa. Masing-masing kelenjar mengandung 2 jenis sel yaitu sel asinar yang 

melapisi lumen kelenjar dan sel myoepithelial, yang mengelilingi parenkim dan 

ditutupi oleh membrana basalis.  Kelenjar lakrimal mengalami perubahan 

struktural dan fungsional seiring bertambahnya usia. Kelenjar lakrimal asesoris 



	 10 

Krause dan Wolfring terletak di batas proksimal atau di forniks dan secara 

sitologis identik dengan kelenjar lakrimal utama dan menerima persarafan 

serupa dan menyumbang sekitar 10% dari total sekretori lakrimal.6,11,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.8 Anatomi saluran lakrimal 

   Dikutip dari: Cantor LB, dkk.6 
 

     Sistem ekskresi lakrimal meliputi punctum, kanalikuli lakrimal, sakus 

lakrimal, dan duktus nasolakrimal. Punctum lakrimal masing-masing memiliki 

diameter sekitar 0,3 mm. Punctum inferior sekitar 6,5 mm dari kantus medial 

sementara punctum superior adalah 6.0 mm. Punctum kelopak mata inferior 

terletak lebih dekat ke limbus kornea karena pertumbuhan sinus maksilaris, 

yang menarik punctum kelopak mata bawah secara lateral. Saluran ini berjalan 

terus ke kanalikuli lakrimal, sakus lakrimal, dan berakhir di duktus 

nasolakrimal, yang mengarah ke hidung. Punctum lakrimal dan kanalikuli 

dilapisi epitel skuamosa non-keratin bertingkat yang menyatu dengan epitel 

margo kelopak mata dan pada kantung lakrimal, epitel berubah menjadi 2 

lapisan yaitu lapisan permukaan kolumnar dan lapisan sel pipih.10,12,13 

 

III. Simpulan 

     Anatomi rongga orbita merupakan struktur yang terdiri dari tulang-tulang 

pembentuk rongga orbita disertai apertura yang merupakan tempat 

berjalannya struktur lain seperti pembuluh darah dan persarafan. Bagian 
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periorbita seperti palpebra dan sistem lakrimal secara keseluruhan berfungsi 

untuk melindungi bola mata dimana palpebra memiliki reflek menutup yang 

akan melindungi bola mata dari trauma dan sistem lakrimal mengatur sekresi 

dan eksresi air mata yang berfungsi untuk menjaga hidrasi konjungtiva dan 

kornea. Pengetahuan lebih lanjut mengenai anatomi orbita, palpebra, dan 

sistem lakrimalis merupakan suatu ilmu  dasar untuk pemeriksaan oftalmologis, 

terapi serta penatalaksanaan tindakan bedah rekonstruksi pada organ tersebut.
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