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I. Pendahuluan 

     Penglihatan sangat erat kaitannya dengan mata. Sistem penglihatan informasi 

diterima dari lingkungan luar, kemudian diubah menjadi impuls saraf dan 

menghasilkan persepsi visual. Sistem penglihatan manusia merupakan sesuatu hal 

yang kompleks dan luas, yang jalurnya dimulai dari cahaya masuk mata kemudian 

ditangkap retina dan dihantarkan menuju korteks visual. Korteks visual terdiri dari 

korteks visual primer dan sekunder yang menghasilkan persepsi. Persepsi visual 

terbagi menjadi persepsi gerak, persepsi warna, persepsi kedalaman, dan persepsi 

ruang.1–3  

     Proses visual untuk menghasilkan persepsi visual dimulai dari cahaya diterima 

oleh retina. Retina merupakan bagian pada sistem penglihatan yang sensitif 

terhadap cahaya karena memiliki fotoreseptor yang dapat mengubah impuls cahaya 

menjadi stimulus elektrik. Stimulus elektrik tersebut akan melewati jaras 

penglihatan dan bersinaps dengan sel bipolar, sel ganglion retina, saraf optik, badan 

genikulatum lateralis dan kemudian korteks visual.3,4,5 Sari kepustakaan ini 

bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses visual yang dimulai saat 

cahaya masuk ke dalam mata dan diterima retina, kemudian dihantarkan menuju 

jaras penglihatan, hingga menghasilkan persepsi visual.  

 

II.  Fisiologi Retina 

Cahaya akan diterima oleh mata di retina dan mengalami proses fototransduksi. 

Informasi visual kemudian akan dihantarkan melalui jaras penglihatan dan 

diinterpretasikan oleh korteks visual primer yang berada di lobus oksipital. Area 

visual yang berada di korteks memiliki kemampuan untuk memproses bentuk, 

gerak, warna, atau kedalaman, yang disebut persepsi visual.1,6,7 

 

2.1 Fototransduksi 

     Proses visual diawali saat sel fotoreseptor retina mendeteksi adanya sinyal 

cahaya. Sel fotoreseptor retina memiliki 2 tipe sel, yaitu sel batang dan sel kerucut. 

Manusia memiliki 120 juta sel batang dan 6 juta sel kerucut yang terpusat di bagian 

sentral atau bagian makula dari retina. Sel fotoreseptor memiliki segmen luar, 

segmen dalam, dan badan sel yang ikut berperan dalam proses fototransduksi.1,3,6 



2 
 

     Fototransduksi adalah proses penangkapan energi cahaya oleh sel fotoreseptor 

untuk diubah menjadi stimulus elektrik. Sel batang sangat sensitif terhadap cahaya 

dan akan bekerja saat keadaan redup atau skotopik. Sel kerucut akan bekerja saat 

keadaan terang dan bertanggung jawab untuk penglihatan warna dan ketajaman 

visual yang tinggi atau fotopik. Proses fototransduksi terjadi pada bagian segmen 

luar dari sel fotoreseptor retina.2,8 

 

 

Gambar 2.1 Fotoreseptor di retina 
                     Dikutip dari : Schwartz2 

 

     Sel batang memiliki membran protein yang disebut rodopsin. Penyerapan 

cahaya oleh rodopsin menyebabkan pelepasan ikatan 11-cis-retinal menjadi all-

trans-retinal. Perubahan konfigurasi ini menyebabkan molekul opsin mengalami 

fase aktif dalam bentuk metarhodopsin II. Rodopsin dalam fase aktif menyebabkan 

reaksi aliran kation menuju segmen luar sel batang melalui kanal cyclic guanosine 

monophosphate (cGMP). Kanal cGMP mengontrol aliran natrium (Na+) dan 

kalsium (Ca2+). Keseimbangan ion di segmen dalam sel diatur oleh pompa Na+, K+-

ATPase, sedangkan pertukaran Na+, K+-Ca2+ terjadi di segmen luar sel, keduanya 

berfungsi untuk metabolisme energi. Pertukaran ion akan menyebabkan 
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depolarisasi. Depolarisasi sel batang menyebabkan terjadinya pelepasan 

glutamat.2,6,9 

     Rodopsin dalam fase aktif juga akan menggerakan molekul transdusin. 

Transdusin membuat guanosine diphosphate (GDP) mengalami perubahan menjadi 

bentuk guanosine triphosphate (GTP). Aktivasi dari transdusin akan merangsang 

protein ke tiga, yaitu rod phosphodiesterase (rod PDE). Rod phosphodiesterase 

akan menghidrolisis cGMP menjadi 5’-noncyclic GMP. Penurunan cGMP akan 

menyebabkan penutupan kanal ion, sehingga menghentikan aliran Na+ dan Ca2+ 

yang masuk dan membuat sel fotoreseptor menjadi hiperpolarisasi.6,9 

 

 

Gambar 2.2 Skematik kaskade fototransduksi  
            Dikutip dari : Cantor LB., dkk.9  

 

     Hiperpolarisasi sel fotoreseptor menyebabkan penghentian pelepasan glutamat 

dari terminal sinaps. Penurunan glutamat menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi 

sel bipolar on dan depolarisasi sel bipolar off. Sel kerucut akan bersinaps dengan 

sel bipolar on dan bipolar off, sedangkan seluruh sel batang akan bersinaps dengan 

sel bipolar on. Sel kerucut akan merespon cahaya dengan cepat dan sel batang akan 

merespon cahaya lebih lambat. Sel bipolar akan mengirimkan impuls saraf menuju 

sel ganglion retina.3,6 

 

2.2 Jaras Penglihatan 

     Jaras penglihatan dimulai dari retina dan berakhir di area korteks visual. Sel 

bipolar akan mengirim impuls saraf menuju sel ganglion kemudian diteruskan 

hingga nervus optikus. Impuls saraf dari nervus optikus akan dihantarkan menuju 
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kiasma optikus Serabut saraf makula dari bagian temporal retina yang akan berjalan 

secara ipsilateral dan dari bagian nasal retina akan berjalan secara kontralateral pada 

kiasma optikus. Impuls saraf selanjutnya akan berjalan menuju traktus optikus.2,8,10 

 

 

Gambar 2.3 Jaras penglihatan 
                             Dikutip dari : Schwartz2 

 

     Serabut saraf dari traktus optikus memiliki 3 daerah tujuan, yaitu badan 

genikulatum lateralis, nukleus pretektal, dan kolikulus superior. Badan genikulatum 

lateralis akan menyampaikan informasi menuju korteks visual. Nukleus pretektal 

bertangggung jawab untuk konstriksi pupil. Kolikulus superior berperan untuk 

respon terhadap refleks cahaya. Badan genikulatum lateralis merupakan tempat 

akhir impuls dihantarkan dari traktus optikus. Badan genikulatum lateralis terdiri 

dari 6 lapisan, yaitu lapisan ke 1, 4, dan 6 yang menerima serabut saraf dari 

kontralateral nervus optikus dan lapisan ke 2, 3, dan 5 yang menerima serabut saraf 

dari ipsilateral nervus optikus.5,8  

     Badan genikulatum lateralis terdiri dari 3 daerah, yaitu magnoselular, 

parvoselular, dan sel konio. Lapisan magnoselular memiliki serabut saraf besar 

yang disebut sel M dan berfungsi dalam persepsi gerak dan kedalaman. Sel P adalah 
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serabut saraf yang lebih kecil yang berada di lapisan parvoselular dan berfungsi 

untuk persepsi warna. Sel konio adalah sel kecil di antara 6 lapisan tersebut.2,5,11  

Impuls saraf dari badan genikulatum lateralis kemudian akan bergerak secara 

posterior menuju radiasi optik dan berakhir di korteks visual. Serabut saraf paling 

inferior akan berjalan secara anterior, kemudian ke arah lateral dan posterior 

melalui lobus temporalis atau disebut dengan Meyer loop. Serabut saraf dari bagian 

superior akan berjalan secara posterior melalui lobus parietalis. Serabut saraf dari 

macula bagian sentral berjalan secara lateral dan serabut saraf bagian perifer makula 

akan lebih terkonsentrasi di bagian superior dan inferior dari radiasi optik.9,10  

 

2.3 Korteks Visual 

    Korteks visual primer, disebut juga area V1, korteks striata, atau area Broadmann 

17 berada memanjang secara horizontal pada fisura kalkarina yang membagi 

permukaan medial lobus oksipital. Serabut saraf dari jalur genikulokalkarina 

berakhir di lapisan ke 4 dari 6 lapisan korteks visual primer. Serabut saraf yang 

menuju makula berakhir di bagian yang lebih posterior. Serabut saraf yang berasal 

dari bagian paling lateral dan saraf kontralateral berakhir di bagian anterior.2,8,9         

     Korteks visual primer menerima informasi visual dari magnoselular, 

parvoselular, dan konioselular dari badan genikulatum lateral. Area V1 

menghasilkan gambaran persepsi seperti ukuran, orientasi, pergerakan, dan 

kedalaman. Area V1 juga mengirimkan informasi menuju area visual ekstrastriata 

V2, V3, V4 dan area visual temporal tengah atau area V5 untuk analisis visual yang 

lebih spesifik seperti warna, kedalaman, bentuk, pergerakan, dan penglihatan 

binokular.8,11 

     Jalur untuk area visual ekstrastriata terdiri dari jalur dorsal atau where system 

dan jalur ventral atau what system. Jalur dorsal membawa informasi arah dan 

pergerakan melalui area V3 dan area V5 menuju lobus parietal. Jalur ventral 

membawa informasi pengenalan bentuk dan warna melalui area V4 menuju lobus 

temporal.1,2,10       
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     Korteks parastriata disebut juga area V2 atau area Broadmann 18. Area  V2 

merupakan kelanjutan dari korteks visual primer dan menerima input dari area V1. 

Area V3 berada pada lobus parietal posterior dan menerima input langsung dari 

area V1. Area V3 tidak memiliki batasan secara histologis dengan area V2 dan 

mengirimkan informasi eferen menuju ganglia basalis dan pons. Sel pada area ini 

berfungsi untuk merespon lebih dari satu stimulus visual. Area V4 berada di lingual 

dan girus fusiformis yang sensitif terhadap informasi warna. Area V5 yang sensitif 

terhadap gerakan dan arah, terdapat pada bagian anterior dan lateral dari area V4. 

Area V5 menerima informasi dari ipsilateral area V1 dan mendapat impuls 

langsung dari lapisan sel M di badan genikulatum lateralis. Serabut saraf yang 

berakhir di area V5 berfungsi dalam respon terhadap kecepatan dan stimulus 

gerak.1,8,11  

Gambar 2.4 Korteks visual primer dan sekunder 
        Dikutip dari : Cantor LB., dkk.10  

 

 

III.  Persepsi Visual 

     Impuls yang masuk ke mata akan diterima oleh korteks visual dan selanjutnya 

diolah menjadi persepsi visual. Korteks visual terdiri dari korteks visual primer dan 

sekunder. Informasi yang diterima berasal dari jalur dorsal dan jalur ventral. 

Korteks visual berkontribusi menghasilkan persepsi visual yang berbeda. Persepsi 

visual terdiri dari persepsi warna, ruang, gerak, dan kedalaman.8,9,10  

 

3.1 Persepsi Warna 

     Fotoreseptor sel kerucut berfungsi dalam respon terhadap warna. Manusia dapat 

mendeteksi tiga jenis panjang gelombang, yaitu panjang gelombang pendek, 
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menengah, dan panjang. Panjang gelombang pendek memiliki puncak sensitivitas 

pada warna biru, gelombang menengah pada warna hijau, dan gelombang panjang 

pada warna merah. Panjang gelombang biru berada sepanjang 415 nm, panjang 

gelombang menengah berada sepanjang 530 nm, dan panjang gelombang merah 

berada sepanjang 560 nm. Penggabungan ketiga warna primer tersebut dapat 

mendeteksi keseluruhan spektrum cahaya putih dan disebut “trichromatic theory of 

colour vision”.1,3  

 

 

Gambar 3.1 Spektrum cahaya 
                       Dikutip dari : Nolte5 

 

     Persepsi warna terjadi saat fotoreseptor sel batang terstimulasi saat ada cahaya. 

Cahaya monokrom terjadi saat cahaya yang berwarna berada dalam satu panjang 

gelombang. Spektrum warna yang luas dapat terbentuk dari beberapa warna primer 

yaitu warna merah, hijau, dan biru. Warna dapat dinilai dari 3 komponen, yaitu hue, 

saturation, dan brightness. Hue berhubungan dengan panjang gelombang dari suatu 

cahaya monokromatis. Saturation dihasilkan oleh warna hue yang dicampur dengan 

warna putih. Brightness berhubungan dengan intensitas warna dari yang paling 

gelap hingga yang warna yang paling terang.1,2,8 
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3.2 Persepsi Ruang 

     Persepsi ruang berkaitan dengan luminensi dan bergantung pada variasi jumlah 

pencahayaan dalam suatu ruang. Sine wave gratings adalah stimulus yang 

digunakan untuk persepsi ruang yang terdiri dari beberapa batang gelap terang. 

Batang yang berwarna gelap menunjukkan tidak adanya pencahayaan, sedangkan 

batang berwarna terang menunjukkan pencahayaan maksimal. Transisi dari batang 

terang menuju gelap bersifat gradual. Komponennya terdiri dari frekuensi, kontras, 

fase dan orientasi.8,12  

 

      

Gambar 3.2 Sine wave gratings  
                                                                          Dikutip dari: Schwartz2 

 

     Frekuensi pada sine wave gratings dapat diketahui dengan menghitung jumlah 

perubahan atau siklus gelap terang terhadap unit ruang. Kontras dari sebuah 

gratings dapat dilihat dari seberapa tinggi puncak gelombang atau seberapa rendah 

dasar gelombang dari titik tengah antara puncak. Dasar gelombang dinyatakan 

dengan selisih antara puncak dengan average (∆L). Semakin tinggi ∆L maka 

dinyatakan memiliki kontras yang tinggi dan berlaku sebaliknya.2,12  

     Fase berhubungan dengan posisi sebuah gelombang terhadap gelombang yang 

lainnya. Sebuah gelombang yang dimulai dengan puncak gelombang dan 



9 
 

dibandingkan dengan sebuah gelombang yang dimulai dengan dasar gelombang 

dinyatakan memiliki perbedaan fase 180 derajat. Orientasi adalah sebuah sudut 

antara sebuah gratings dengan sebuah bidang misal bidang horizontal.2,8 

 

3.3 Persepsi Gerak 

     Pergerakan nyata terlihat ketika melihat seseorang berlari. Banyak pergerakan 

yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat diklasifikasikan sebagai 

pergerakan nyata atau pergerakan ilusi. Fenomena phi atau gerakan stroboskopik 

terjadi pada gerakan dari beberapa objek seperti lampu yang disusun secara teratur 

dalam sebuah garis secara berurutan dan bergantian dinyalakan, kemudian di 

matikan cahayanya sehingga menimbulkan persepsi gerak.2,5,11 

Gambar 3.3 Tipe gerakan utama 
                    Dikutip dari : Skalicky8 

 

     Gambar bergerak memiliki tiga tipe gerakan utama yaitu gerakan planar, 

gerakan sirkular, dan gerakan radial. Serabut saraf untuk pergerakan planar 

ditemukan pada area V1. Gerakan sirkular dapat terlihat searah jarum jam atau 

berlawanan dengan arah jarum jam. Gerakan radial terlihat dengan pergerakan 

menjauhi pusat, jenis ini bisa terjadi pada saat mengendarai mobil lurus ke 

depan.5,12  

     Serabut saraf yang bertanggung jawab dalam persepsi gerak berada pada area 

V1 dengan input utamanya dari sel magnoselular. Serabut saraf ini akan 

berhubungan dengan area V5 atau area temporal tengah, yang memiliki proporsi 

pergerakan yang tinggi. Selain phi movement, fenomena lainnya adalah motion 

after effect, yaitu setelah melihat stimulus gerak, objek akan terlihat pada arah yang 

berlawanan.7,8 
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3.4 Persepsi Kedalaman 

     Persepsi kedalaman adalah kemampuan untuk melihat secara tiga dimensi. 

Persepsi kedalaman terdiri dari penglihatan monokular dan binokular.. Persepsi 

kedalaman monokular dapat terbagi menjadi piktorial, angular declination, gerak 

paralaks, dan akomodasi.2,6,12  

   

Gambar 3.4 Ukuran relatif, perspektif linier, dan interposisi 
                                           Dikutip dari : Schwartz2 

 

 

     Piktorial dapat terlihat pada gambar dua dimensi, seperti lukisan atau foto. 

Piktorial terdiri dari ukuran relatif, ukuran familiar, perspektif linier, tekstur, 

interposisi, kejernihan, pencahayaan, dan bayangan. Ukuran relatif terlihat pada 

gambar dua bola dengan ukuran yang berbeda, tetapi berada pada jarak yang sama 

dengan mata kita, maka akan terlihat salah satu bola yang lebih besar jaraknya akan 

lebih dekat dibandingkan dengan bola yang ukurannya lebih kecil. Ukuran familiar 

akan terjadi pada saat kita melihat benda yang telah diketahui ukuran yang 

sebenarnya akan terlihat lebih jauh jika ukurannya lebih kecil pada sebuah 

gambar.2,7      

     Perspektif linier berkaitan dengan ukuran relatif, contohnya ketika melihat rel 

kereta dari bawah. Perspektif tekstur didapat ketika adanya perbedaan pada benda 

yang tekstur nya lebih padat, akan terlihat lebih jauh. Perspektif interposisi terjadi 

pada saat suatu benda terhalangi oleh benda lain di depannya, maka benda yang 

terhalangi tersebut akan terlihat lebih jauh. Persepsi kedalaman juga bergantung 

kepada kejernihan. Contohnya pada gambar yang terhalangi oleh kabut atau hujan, 

maka objek yang terhalangi itu akan terlihat lebih jauh. Cahaya dan bayangan pun 
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akan menyebabkan terjadinya persepsi kedalaman, yaitu ketika sebuah benda diberi 

pencahayaan maka akan menimbulkan bayangan dibelakangnya.2,13 

 

Gambar 3.5 Angular declination 
                         Dikutip dari : Schwartz2 

 

     Angular declination adalah sudut yang terbentuk antara objek dengan garis 

horizontal dan posisi mata. Angular declination biasanya digunakan untuk 

pengukuran jarak objek. Gerak paralaks adalah stimulus kedalaman kinetik 

monokuler yang terjadi akibat observer yang bergerak memfiksasi suatu objek dan 

juga memperhatikan benda-benda sekitar yang bergerak.2,7,13  

 

 

Gambar 3.6 Area jatuhnya titik fiksasi yang dapat menghasilkan penglihatan 

                            binokular 
                            Dikutip dari : Skalicky8 

 

     Persepsi kedalaman binokular terjadi dari dua gambar yang didapatkan oleh 

retina yang berfusi melalui proses motorik dan sensorik sehingga menghasilkan 
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persepsi satu gambar dan kedalaman stereoskopis. Retina dari kedua mata 

mendapatkan stimulus dari cahaya yang berasal dari satu titik fokus yang spesifik 

disebut retinal correspondence. Daerah yang memiliki hubungan atau 

corresponding points pada retina normal adalah daerah fovea dan sekitarnya. Sinar 

cahaya yang masuk ke retina nasal menuju fovea, menimbulkan disparitas retina. 

Gambar yang jatuh pada corresponding points tersebut akan menghasilkan satu 

objek, sebaliknya gambar yang tidak jatuh pada corresponding points maka akan 

menghasilkan dua gambar yang disebut diplopia.8,12 

     Area yang menghasilkan retinal correspondence adalah horopter. Horopter ini 

merupakan sebuah garis horizontal dan garis vertikal. Daerah di sekitar horopter 

yang masih dapat menghasilkan penglihatan binokular disebut area Panum. Objek 

yang letaknya berada diluar area Panum akan menghasilkan disparitas.2,8 

 

IV. Simpulan 

     Persepsi visual merupakan akhir dari proses visual. Proses visual dimulai dari 

cahaya masuk kedalam mata. Fotoreseptor retina kemudian akan memproses 

informasi cahaya yang masuk melalui proses fototransduksi dan mengubah 

informasi cahaya menjadi sinyal saraf yang akan diteruskan menuju korteks visual 

melalui jaras penglihatan sehingga menghasilkan berbagai macam persepsi visual. 

Persepsi visual terdiri dari persepsi warna, ruang, gerak, kedalaman, sehingga 

manusia akan dapat melihat suatu objek secara keseluruhan. 
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