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PENATALAKSANAAN EKSOTROPIA INTERMITEN DENGAN  

MIOPIA GRAVIOR 

 
ABSTRACT 

Introduction :  
The most common type of exodeviation is intermitten exotropia. Intermittent exotropia may 

found in children and adult. Clinical evaluation and angle deviation associated with surgical 

technique and surgical outcomes. Successful rate of surgery in strabismus depend on long-

term follow up. 

Objective : To report a case and management of intermittent exotropia with high myopia 

Case Report : A boy 20 years-old came with blurred vision and squint since 8 years old. 

Visual acuity on right eye (RE) 3/60 and left eye (LE) 1/60. Refractive correction on RE with 

S-3.00 C-1.00 x 100 given BCVA 1.0f2, while on LE S-7.50 given BCVA 0.6. Hirschberg test 

was exotropia 30°. Prism cover test was 75 ∆D base in same at near and distance. Anterior 

and posterior segment examination was within normal limit. Patient was diagnosed with 

intermitten exotropia basic type poor control, astigmatisma myopia compositus on RE, high 

myopia on LE, and anisometropia amblyopia. Patient had a surgery with bilateral lateral 

rectus recession and medial rectus resection on LE. 

Conclusion : Exotropia should be diagnosed from clinical evaluation specifically, because it 

determined early management to the patient. Surgical management of intermitten exotropia 

recommended for large angle deviation. 
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I.   Pendahuluan 

 

     Eksotropia intermiten merupakan salah satu kelainan strabismus yang paling sering 

terjadi dengan perkiraan sebanyak 0.5%-1% dari seluruh penduduk di Cina. Kelainan 

ini dapat terjadi pada anak maupun dewasa. Angka kejadian eksotropia di Asia Selatan 

diperkirakan meningkat sebesar 7-18,5 kali dibandingkan dengan kejadian esotropia 

dan sebanyak 63% dengan tipe eksotropia intermiten. Gejala utama dari eksotropia 

yaitu adanya deviasi ke arah luar melibatkan satu mata atau kedua mata terutama pada 

saat melihat jarak jauh. Eksotropia dapat terjadi pada keadaan mata lelah, sakit, atau 

saat melamun. Sebanyak 80% eksotropia intermiten secara progresif mengalami 

kehilangan kontrol fusi dan deviasi eksotropia akan terutama pada pasien usia 

dewasa.
1,2 

     Penatalaksanaan eksotropia dengan latihan orthoptik atau pemberian kacamata 

prisma akan memberikan perubahan pada beberapa kasus eksotropia dan sebagian 
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membutuhkan tindakan operasi untuk memperbaiki posisi bola mata. Indikasi klinis 

tindakan operasi pada strabismus dapat ditentukan pada pasien dengan deviasi yang 

luas, kontrol fusi yang buruk, dan kehilangan penglihatan binokular. Angka 

kesuksesan tindakan operasi pada strabismus bervariasi, yaitu berkisar dari 38%-

91.6% bergantung pada lama waktu kontrol paska operasi dan kriteria eksotropia. 

Tujuan utama pada penatalaksanaan eksotropia intermiten adalah memperbaiki posisi 

bola mata, penglihatan binokular dan stereopsis.
1-3

 Laporan kasus ini akan membahas 

mengenai penatalaksanaan tindakan operasi pada eksotropia intermiten.  

 

II.      Laporan Kasus 

     Seorang laki-laki berusia 22 tahun datang ke Poli Strabismus RS Mata Cicendo 

dengan keluhan mata juling. Pasien pertama kali datang ke Poli Strabismus pada 

tanggal 29 April 2019 dengan keluhan mata juling yang dirasakan sejak usia 8 tahun 

dan timbul kadang-kadang. Keluhan juling mulai dirasakan menetap sejak pasien 

sekolah SMA disertai kedua mata bertambah buram. Riwayat penglihatan ganda, 

trauma, keluhan serupa di keluarga dan penggunaan kacamata sebelumnya disangkal 

oleh pasien. Pemeriksaan fisik pada tanggal 29 April 2019 keadaan umum tampak 

baik, kesadaran compomentis dan tanda vital dalam batas normal. Status generalis 

tidak ditemukan kelainan.  

     Pemeriksaan oftalmologis, tajam penglihatan OD memiliki visus dasar 3/60 dengan 

pinhole 0.8 F1 dan OS memiliki visus dasar 1/60 dengan pinhole 0.63 F2. 

Pemeriksaan Hirschberg didapatkan eksotropia 30° (Gambar 2.1), gerakan bola mata 

baik ke segala arah, pemeriksaan cover dan uncover didapatkan eksotropia alternasi 

dominan pada mata kanan. Pemeriksaan prisma jarak dekat tanpa koreksi didapatkan 

55 ∆D base in dan jarak jauh didapatkan 55 ∆D base in. Pemeriksaan binokular jarak 

dekat menggunakan TNO didapatkan supresi OS, jarak jauh dengan Worth 4 dot test 

(WFDT) didapatkan supresi OS, dan hasil pemeriksaan stereoskopis pada pasien 

>2000 second of arc. Pasien dilakukan pemeriksaan koreksi kacamata siklopegik 

didapatkan OD S-3.00 C-1.00 x 100 dengan tajam penglihatan terbaik 1.0 F2 dan OS 
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S-7.50 dengan tajam penglihatan terbaik 0.6. Pemeriksaan segmen anterior dan 

posterior didapatkan dalam batas normal. Pasien di diagnosa dengan Eksotropia 

intermiten poor control, Astigmatisma Miopia Kompositus OD, Miopia Simpleks OS, 

Miopia Gravior OS, dan Ambliopia Anisometropia. Pasien diberikan resep kacamata 

dan disarankan untuk kontrol 1 bulan setelah penggunaan kacamata. 

 

 

Gambar 2.1     Pemeriksaan Hirschberg dan gerak bola mata 

      

     Pada tanggal 29 Mei 2019 pasien datang kontrol dengan keluhan juling masih 

terasa terutama pada mata kiri walaupun sudah menggunakan kacamata. Pada 

pemeriksaan oftalmologis tajam penglihatan dengan kacamata OD 1.0 F1 dan OS 

0.63. Pemeriksaan Hirschberg dengan koreksi yaitu exotropia 30°, pemeriksaan cover 

dan uncover didapatkan alternasi eksotropia dominan pada mata kanan. Pemeriksaan 

prisma jarak dekat dengan kacamata didapatkan hasil 75 ∆D base in dan jarak jauh 

didapatkan 65 ∆D base in. Pemeriksaan binokular jarak dekat menggunakan TNO 
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didapatkan supresi OS, jarak jauh dengan WFDT didapatkan supresi OS, dan hasil 

pemeriksaan stereoskopis pada pasien >2000 second of arc. Pasien disarankan untuk 

tetap melanjutkan penggunaan kacamata, melakukan latihan orthoptik, dan oklusi OD 

selama 3 jam per hari, kemudian kontrol 3 bulan kemudian untuk evaluasi ulang 

deviasi dan direncanakan pertimbangan tindakan operasi. 

     Pada tanggal 11 Agustus 2019 pasien datang kontrol menyatakan keluhan juling 

masih belum ada perubahan. Keluhan disertai dengan penglihatan mata kiri bertambah 

buram dikarenakan pasien tidak rutin menggunakan kacamata. Oklusi mata kanan 

rutin dilakukan, akan tetapi latihan orthoptotik tidak rutin dilakukan. Pada 

pemeriksaan oftalmologis tajam penglihatan dengan kacamata OD 0.8 F1 dan OS 0.4 

F1. Pemeriksaan Hirschberg dengan koreksi yaitu eksotropia 30°, pemeriksaan cover 

dan uncover didapatkan eksotropia alternasi dominan OD. Pemeriksaan prisma jarak 

dekat dengan kacamata didapatkan hasil 70 ∆D base in dan jarak jauh didapatkan 70 

∆D base in. Pemeriksaan binokular jarak dekat menggunakan TNO didapatkan supresi 

OS, jarak jauh dengan WFDT didapatkan supresi OS, dan hasil pemeriksaan 

stereoskopis pada pasien >2000 second of arc.  

     Pasien di diagnosa dengan Eksotropia konstan tipe basic, Astigmatisma Miopia 

Kompositus OD, Miopia Simpleks OS, Miopia Gravior OS, dan Ambliopia 

Anisometropia. Pasien kemudian akan direncanakan untuk dilakukan tindakan operasi 

resesi rektus lateral bilateral dan reseksi rektus medial OS bila pasien sudah bersedia, 

dengan edukasi kemungkinan akan terdapat penglihatan ganda dan meninggalkan 

sedikit posisi mata juling. 

     Pada tanggal 03 Desember 2019 pasien datang kontrol menyatakan bersedia 

operasi dan merasa tidak ada perubahan pada mata juling. Pada pemeriksaan 

oftalmologis tajam penglihatan dengan kacamata OD 0.8 F1 dan OS 0.4 F1. 

Pemeriksaan Hirschberg dengan koreksi yaitu eksotropia 30°, pemeriksaan cover dan 

uncover didapatkan eksotropia alternasi dominan OD. Pemeriksaan prisma jarak dekat 

dengan kacamata didapatkan hasil yang sama yaitu 70 ∆D base in dan jarak jauh 

didapatkan 70 ∆D base in. Pemeriksaan binokular jarak dekat menggunakan TNO 
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didapatkan supresi OS, jarak jauh dengan WFDT didapatkan supresi OS, dan hasil 

pemeriksaan stereoskopis pada pasien >2000 second of arc. Pasien kemudain 

dilakukan tindakan operasi pada tanggal 17 Desember 2019. 

     Pemeriksaan pada tanggal 18 Desember 2019, tajam penglihatan dasar OD 3/60 

dan OS 1/60. Segmen anterior OD dan OS, palpebra superior-inferior hiperemis, 

perdarahan subkonjungtiva, jahitan subkonjungtiva intak, dan lain-lain dalam batas 

normal. Pemeriksaan Hirschberg tanpa kacamata (Gambar 2.2) yaitu orthotropia 

gerakan bola mata ODS terhambat -1 ke arah lateral, pemeriksaan cover dan uncover 

didapatkan eksotropia alternasi dominan OD. Pasien dipulangkan dengan edukasi 

melanjutkan penggunaan kacamata dan kontrol 1 minggu kemudian. 

 

 

Gambar 2.2  Pemeriksaan Hirschberg dan gerak bola mata 1 hari paska operasi 

 

     Pada tanggal 26 Desember 2019 pasien kontrol 1 minggu paska operasi 

menyatakan mata sudah tidak terlalu juling dan tidak terapat penglihatan ganda. Pada 
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pemeriksaan oftalmologis tajam penglihatan dengan kacamata OD 0.63 F1 dan OS 0.4 

F1. Pemeriksaan Hirschberg dengan dan tanpa kacamata yaitu orthotropia (Gambar 

2.3), gerakan bola mata ODS terhambat -1 ke arah lateral, pemeriksaan cover dan 

uncover didapatkan eksotropia alternasi dominan OD.  

 

 

Gambar 2.3  Pemeriksaan Hirschberg dan gerak bola mata 1 minggu paska operasi 

 

     Pemeriksaan prisma jarak dekat dengan kacamata didapatkan hasil 20 ∆D base in 

dan jarak jauh didapatkan 10 ∆D base in. Pemeriksaan binokular jarak dekat 

menggunakan TNO didapatkan fusi, jarak jauh dengan WFDT didapatkan supresi OS, 

dan hasil pemeriksaan stereoskopis pada pasien >2000 second of arc. Pasien kemudian 

disarankan untuk melanjutkan kacamata dan kontrol 1 bulan yang akan datang. 
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III.     Diskusi 

     Eksotropia merupakan salah satu jenis eksodeviasi yang paling sering ditemukan 

ditandai dengan ketidaksesuaian posisi bola mata berdasarkan aksis visual. Rimsha, 

dkk menyatakan dari 334 pasien yang mengalami eksotropia, sebanyak 194 pasien 

(58%) dengan eksotropia intermiten. Beberapa penelitian menyatakan bahwa 

eksotropia lebih dominan terjadi pada jenis kelamin wanita, akan tetapi Hassan, dkk 

melaporkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara usia dan jenis kelamin 

pada angka kejadian strabismus. Eksotropia dapat berhubungan dengan adanya 

riwayat kelahiran prematur, kelainan genetik, riwayat strabismus di keluarga, dan 

kelainan refraksi, seperti astigmatisma, hyperopia tinggi, miopia, dan anisometropia.
3-5 

     Pada kasus ini pasien laki-laki berusia 20 tahun tidak memiliki riwayat kelahiran 

prematur, menyangkal adanya riwayat penyakit yang sama di keluarga, dan adanya 

riwayat trauma. Pasien mengeluhkan riwayat juling sejak usia 8 tahun yang dirasakan 

hilang timbul dan menetap sejak pasien SMA. Kelainan eksotropia intermiten yang 

tidak mendapatkan penatalaksanaan adekuat akan berkembang menjadi eksotropia 

konstan. Hal ini dapat terjadi akibat episode tropia yang muncul pada tingkat 

kelelahan yang rendah dan bertahan dalam waktu yang lama.  

     Salah satu penatalaksanaan eksotropia yaitu dengan memberikan koreksi kacamata 

yang sesuai, hal ini secara signifikan dapat meningkatkan kontrol eksotropia karena 

pasien dapat mendapatkan gambaran retina yang lebih jelas. Kelainan refraksi miopia 

dapat ditemukan sebanyak 90% pada pasien berusia 20 tahun. Penelitian lain 

menyebutkan bahwa pemberian kacamata pada pasien dewasa atau usia lebih tua tidak 

memberikan perubahan signifikan.
3,5-7

. Pada kasus ini pasien memiliki tajam 

penglihatan yang tidak maksimal, OD visus dasar 3/60 dengan pinhole 0.8 F1 dan OS 

visus dasar 1/60 dengan pinhole 0.63 F2, hasil kelainan refraksi OD S-3.00 C-1.00 x 

100 dengan tajam penglihatan terbaik 1.0 F2 dan OS S-7.50 dengan tajam penglihatan 

terbaik 0.6, sehingga pasien disarankan untuk penggunaan kacamata. 

     Beberapa penelitian menyatakan bahwa pada kasus strabismus dengan melakukan 

terapi oklusi part-time selama 2-6 jam dalam sehari, dapat meningkatkan kontrol fusi 
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dan dapat mengurangi deviasi. Pada pasien dengan ambliopia, terapi oklusi dapat 

berfungsi untuk meningkatkan kontrol deviasi eksotropia. Latihan orthoptik pada anak 

atau dewasa juga berfungsi untuk memperkuat fusi konvergensi terutama pada pasien 

dengan deviasi 20 ∆D atau lebih kecil, walaupun penelitian lain menyatakan latihan 

orthoptik tidak terlalu menguntungkan.
3,6

 Hal ini disesuaikan seperti pada kasus yaitu 

setelah penggunaan kacamata, pasien tetap di berikan terapi oklusi dan latihan 

orthoptik yang bertujuan untuk melatih kontrol fusi walaupun deviasi setelah terapi 

tetap besar. 

     Klasifikasi eksotropia intermiten dibagi berdasarkan tipe basic, pseudodivergence 

excess, true divergence excess, dan convergence weakness. Pada pasien ini mengalami 

eksotropia intermiten tipe basic karena pada saat pemeriksaan prisma jarak jauh dan 

dekat didapatkan hasil yang sama, yaitu sebesar 70 ∆D. Pada tipe basic dapat terjadi 

perbedaan deviasi antara pemeriksaan jarak jauh dan dekat, yaitu < 10∆D atau deviasi 

yang sama antara jarak dekat dan jauh. Klasifikasi eksotropia intermiten ini berfungsi 

dalam menentukan jenis tindakan operasi dilihat melalui penilaian deviasi saat jarak 

dekat dan jauh. Sudut deviasi ditentukan melalui pemeriksaan uji cover alternasi 

prisma dengan fiksasi jarak dekat (0.33 meter) dan jarak jauh (6 meter) pada koreksi 

tajam penglihatan terbaik. Min Yang, dkk menyatakan bahwa terdapat sebanyak 

88.1% pasien mengalami eksotropia intermiten dengan tipe basic dan dilakukan 

tindakan operasi jenis resesi rektus lateral bilateral dan resesi rektus lateral unilateral 

dengan reseksi rektus medial. Yang, dkk melaporkan tindakan resesi rektus lateral 

bilateral mecapai angka kesuksesan sebesar 60.75% dengan rata-rata waktu kontrol 

lebih lanjut selama 3 tahun.
3,4,9,10

 

     Kriteria klinis pada eksotropia dapat di evaluasi melalui anamnesis, usia pertama 

kali terjadinya strabismus, frekuensi eksotropia, dan deviasi yang muncul pada 

keadaan tertentu. Kontrol pasien terhadap eksodeviasi dapat dikategorikan dengan 

good control, fair control, dan poor control. Pada kasus ini pasien mengeluh mata 

juling pertama kali muncul saat SD dirasakan hilang timbul dan menetap saat SMA. 

Pasien di diagnosis dengan eksotropia intermiten poor control karena eksotropia yang 
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muncul dengan spontan dan dalam waktu yang lama. Menurut penelitian Von Noorde, 

sebanyak 75% dari 51 pasien eksotropia intermiten yang tidak diterapi mengalami 

progresifitas menjadi konstan dalam evaluasi selama 3,5 tahun, hanya 9% yang 

mengalami perbaikan, dan 16% perburukan.
4,8,9 

     Pada kasus ini pasien dilakukan tindakan operasi resesi rektus lateral bilateral dan 

reseksi rektus medial OS. Hal ini disesuaikan dengan beberapa indikasi untuk 

dilakukan tindakan operasi pada eksotropia intermiten menurut penelitian Pratik dan 

Ramesh antara lain,  kontrol deviasi yang buruk, sudut deviasi yang besar, uji 

stereopsis menurun pada jarak jauh-dekat, penglihatan ganda, kebutuhan orang tua 

(bagi anak), dan untuk meningkatkan kualitas hidup (indikasi non klinis). Deviasi 

eksotropia yang besar dengan ukuran 60 ∆D – 85 ∆D tanpa disertai penglihatan ganda 

dan hambatan gerakan bola mata sebaiknya dilakukan tindakan operasi pada 3 otot 

horizontal untuk mengembalikan posisi primer bola mata. Resesi otot lateral bilateral 

yang dilakukan yaitu sebesar 9.0 mm atau lebih besar apabila deviasi >40 ∆D 

dikombinasi dengan reseksi otot medial.
10,11 

     Teknik resesi yaitu melemahkan kekuatan otot dengan cara memindahkan insersi 

otot agar lebih dekat dengan origo dan teknis reseksi yaitu memperkuat otot dengan 

cara mengeksisi bagian otot dan mendekatkan ke insersinya. Penentuan titik yang 

dipilih untuk ukuran resesi dan reseksi bervariasi, hal ini dapat ditentukan melalui 

berdasarkan besar deviasi. Pada kasus ini dilakukan reses rektus lateral bilateral 

sebesar 9.0 mm dan reseksi rektus medial OS sebesar 6.0 mm disesuaikan dengan 

Tabel 3.1. Hal ini sesuai dngen penelitian Berland, dkk menyatakan bahwa sebanyak 

70%-80% mengalami kesuksesan operasi pada reses rektus lateral bilateral dengan 

ukuran 9.0 mm tanpa disertai adanya hambatan abduksi. Berdasarkan penelitian lain 

menyatakan bahwa pasien eksotropia intermiten dengan deviasi besar dilakukan resesi 

rektus laeral bilateral 9.0 mm dan reseksi rektus medial unilateral dengan perhitungan 

ukuran 1 mm untuk besar deviasi 5∆D didapatkan angka kesuksesan operasi sebesar 

70% pada kelompok pasien dengan rata-rata besar sudut 71.5 ∆D.
9,10 
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Tabel 3.1 Reses RL Bilateral dan Resek Rektus Medial pada Eksotropia  

Besar Deviasi 

Eksotropia 

Ukuran resesi/reseksi (mm) 

2 Otot BLRc  LRc+MRs (R&R) 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

7.5 

8.0 

8.5 

9.0 

10 

4.0+3.0 

5.0+4.0 

6.0+4.0 

7.0+5.5 

7.5+5.5 

8.0+5.5 

8.5+6.0 

9.0+6.5 

9.0+7.0 

3 Otot BLRc+U/L MRs 

55 

60 

70 

8.0+5.0 

8.0+6.0 

9.0+6.0 

4 Otot BLRc+BMRs 

75 

80 

90 

7.0+5.5 

7.0+6.0 

8.0+6.0 

 Dikutip dari : Pratik Cougule, dkk
1 

 

     Keberhasilan tindakan operasi pada eksotropia bergantung pada lama waktu kontrol 

yang berkala. Target deviasi setelah dilakukan operasi yaitu didapatkan besar deviasi 

kurang dari 10∆D dengan lama waktu pemantauan lebih lanjut selama 2-8 tahun 

kedepan. Pada penelitian Min Yang, dkk didapatkan sebanyak tujuh pasien mengalami 

hambatan abduksi, hal ini dapat terjadi sementara akibat rasa nyeri paska operasi dan 
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besar ukuran resesi atau reseksi pada tindakan operasi. Menurut Schwartz dan Celebi 

hambatan gerakan abduksi paska operasi akan berkurang pada saat waktu pemulihan. 

Pada kasus ini, paska operasi 1 minggu pasien mengalami hambatan gerak bola mata 

kanan dan kiri kearah lateral.
5,9,10 

     Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan operasi strabismus antara 

lain, gerakan bola mata, penglihatan stereoskopis, dan pemantauan lebih lanjut selama 

5 tahun paska operasi, dinyatakan memiliki angka kesuksesan sebesar 30% pada 

pasien yang dilakukan operasi. Pada kasus ini, penglihatan stereoskopis paska operasi 

masih didapatkan >2000 second of arc, hal ini dinyatakan bahwa pada pasien 

eksotropia sebanyak 55% tidak banyak mengalami perubahan dalam penglihatan 

stereoskopis. Eksotropia intermiten pada tipe basic dapat mengalami rekurensi 

eksotropia setelah dilakukan tindakan resesi rektus lateral bilateral.
2,5,9,12 

     Pada kasus ini walaupun paska operasi posisi mata sudah ortotropia, pasien 

disarankan untuk kontrol kembali pada 3 bulan kedepan, untuk pemantauan gerak bola 

mata dan besar deviasi lebih lanjut. Hyun Bae, dkk menyarankan kontrol rutin pada 

pasien paska operasi strabismus yaitu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan paska 

operasi untuk semua jenis eksotropia intermiten.
9,10 

 

IV.     Kesimpulan 

     Penegakkan diagnosis eksotropia intermiten diperlukan anamnesis yang lengkap 

dan pemeriksaan strabismus yang detil. Penentuan besar deviasi berpengaruh dalam 

menentukan ukuran resesi dan reseksi otot. Tindakan operasi diperlukan pada keadaan 

deviasi yang besar dengan tujuan untuk memperbaiki posisi bola mata, dan 

mengembalikan fungsi binokular. Kontrol lebih lanjut dalam waktu jangka panjang 

sangat mempengaruhi keberhasilan operasi strabismus. 
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