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I. Pendahuluan 

Presbiopia adalah suatu kondisi yang disebabkan pertambahan usia sehingga 

mata kehilangan kemampuannya untuk melakukan akomodasi. Presbiopia mulai 

muncul antara usia 40 dan 45 tahun. Gejala yang dirasakan pasien adalah mata sulit 

untuk fokus pada benda-benda dekat. Gejala yang dialami oleh pasien dapat 

dikoreksi dengan penggunaan lensa kontak, namun saat ini hanya 3% dari seluruh 

pasien presbiopia yang memakai lensa kontak untuk koreksi presbiopia.1, 2  

Angka harapan hidup yang telah meningkat hingga 80 tahun di banyak negara 

maju membuat banyak orang akan menghabiskan sekitar 40 tahun sebagai 

presbiopia. Usia harapan hidup yang semakin meningkat menyebabkan 

peningkatan bertahap pada populasi usia lanjut. Estimasi jumlah pasien presbiopia 

pada tahun 2015 terdapat 1,8 miliar orang secara global dan 826 juta  di antaranya 

memiliki gangguan penglihatan dekat karena mereka tidak memiliki koreksi 

penglihatan memadai. Kebutuhan global yang belum terpenuhi untuk koreksi 

presbiopia pada tahun 2015 diperkirakan sekitar 45%. Gangguan penglihatan dekat 

dari presbiopia yang tidak dikoreksi menyebabkan beban yang signifikan karena 

dapat mempengaruhi produktivitas seseorang.Hal ini membuat kebutuhan terhadap 

koreksi presbiopia semakin meningkat. Sari kepustakaan ini akan membahas 

mengenai lensa kontak untuk koreksi presbiopia.2-4 

 

II. Presbiopia 

Presbiopia adalah kondisi gangguan refraksi yang terjadi ketika kemampuan 

akomodasi mata tidak mencukupi untuk pekerjaan atau aktivitas yang 

menggunakan penglihatan jarak dekat yang diakibatkan oleh proses penuaan. 

Individu mengalami gejala berupa penglihatan menjadi buram dan mengalami 

kesulitan dalam mempertahankan penglihatan yang jelas pada jarak kerja pilihan 

mereka untuk pekerjaan dekat. Gangguan penglihatan jarak dekat ini disebabkan 

adanya penurunan amplitude akomodasi yang dialami pasien akibat pertambahan 

usia. Aktivitas sehari-hari membutuhkan akomodasi lebih dari 4 dioptri (D) untuk 

dapat melihat jelas dalam jarak dekat, sehingga gangguan penglihatan dekat ini 
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biasanya muncul mendekati usia 40 tahun karena pada usia 40 tahun amplitudo 

akomodasinya mulai semakin menurun seperti yang ditunjukkan grafik 1.1.5-7  

 

 

Grafik 2.1 Amplitudo akomodasi berdasarkan usia. 
Dikutip dari: Charman.5 

 

Penyebab presbiopia umumnya dibagi menjadi penyebab lentikular dan 

penyebab ekstralentikular. Penyebab lentikular diakibatkan pertumbuhan lensa 

yang terus menerus dalam ukuran dan massa serta hilangnya elastisitas kapsul 

lensa. Penyebab ekstralentikular disebabkan pertambahan usia yang terkait 

perubahan pada otot siliaris dan serat zonular.6, 8  

 

III. Lensa Kontak Koreksi Presbiopia 

Presbiopia mempengaruhi hampir semua orang yang berusia lebih dari 40 

tahun. Pertambahan usia pada pemakai lensa kontak harus memperhitungkan 

kebutuhan akomodasi mereka akibat adanya presbiopia. Tiga opsi tersedia untuk 

pengguna lensa kontak dengan presbiopia adalah penggunaan lensa kontak dengan 

tambahan kacamata baca, monovision, dan lensa kontak multifokal. Pilihan lensa 

kontak multifokal untuk pasien pengguna lensa kontak dengan presbiopia dapat 

dilihat pada gambar 3.1. Lensa kontak multifokal untuk pasien presbiopia terdiri 
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dari 3 jenis, yaitu lensa kontak alternating vision, lensa kontak simultaneous vision, 

lensa kontak hybrid. 9, 10 

 

 

Gambar 3.1 Pilihan lensa kontak presbiopia. 
Dikutip dari: Meyler.10 

 

3.1 Seleksi Pasien  

Motivasi dan indikasi dari pasien memainkan peranan penting dalam 

pemasangan lensa kontak. Mayoritas pasien tidak sadar bahwa lensa kontak adalah 

salah satu pilihan untuk koreksi presbiopia sehingga hal ini harus diketahui oleh 

pasien dalam menentukan pilihan dengan mengetahui informasi kelebihan dan 

kekurangan dari berbagai pilihan yang tersedia. Pasien harus dijelaskan 

kemungkinan tingkat penglihatan yang realistis dari penggunaan lensa kontak, 

seperti halnya semua jenis koreksi penglihatan untuk presbiopia. Hal ini melibatkan 

membahas manfaat kombinasi koreksi penglihatan jarak jauh dan dekat tanpa 

memerlukan kacamata serta kemungkinan perbedaan antara kinerja visual 

monovision, alternating vision lenses  simultaneous vision lenses.1, 10  

Informasi pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh pasien dapat 

menentukan pemilihan lensa kontak yang tepat untuk digunakan. Informasi ini 

meliputi tujuan yang ingin dicapai dengan penggunaan lensa kontak, jarak 



4 
 

 

penglihatan yang ingin terlihat paling jelas, deskripsi lingkungan kerja, dan 

aktivitas olahraga yang dilakukan oleh pasien. Penggunaan lensa kontak presbiopia 

harus mempertimbangkan kondisi pasien dengan gangguan penglihatan binokular, 

ambliopia, ketajaman penglihatan jarak  jauh kurang dari 6/12 atau menuntut 

kebutuhan penglihatan kritis untuk penglihatan jarak jauh atau dekat. Lensa kontak 

presbiopia dapat menghasilkan penurunan visual seperti pengurangan tajam 

penglihatan (terutama dalam pencahayaan redup), penglihatan stereopsis, dan 

pengurangan penglihatan jarak menengah tergantung pada jenis lensa yang 

dipasang jika dibandingkan dengan kacamata atau lensa kontak monovision. Pasien 

juga harus dijelaskan bahwa untuk pemasangan lensa kontak memerlukan lebih dari 

satu kali pertemuan untuk mencoba kekuatan lensa alternatif tergantung pada 

penilaian mereka terhadap kinerja lensa dalam lingkungan visual sehari-hari 

mereka.1, 5, 10 

 

3.2 Pemeriksaan Pasien 

Pemeriksaan yang harus dilakukan untuk lensa kontak presbiopia sama seperti 

pemeriksaan pada umumnya dimana harus  memperhatikan kualitas dan kuantitas 

lapisan air mata yang sering berkurang pada kelompok usia pasien presbiopia. Hal 

lain yang juga harus diperhatikan adalah tonus dan posisi dari kelopak mata pasien. 

Pemilihan bahan lensa yang menawarkan keterbasahan tinggi dan koefisien gesek 

yang rendah sangat relevan dalam kelompok usia presbiopia. 9-11 

Pengurangan volume air mata adalah perubahan yang terjadi seiring 

pertambahan usia. Hal ini dapat menyebabkan gejala mata kering dan dapat 

berdampak pada pemakaian lensa kontak. Pengurangan progresif dalam produksi 

air mata akibat pengurangan baik dalam sel goblet konjungtiva dan massa kelenjar 

lakrimal. Tanda-tanda klinis mata kering harus disingkirkan dengan evaluasi cermat 

kualitas dan volume film air mata. Posisi antara kelopak mata dan limbus harus 

diperhatikan terutama posisi kelopak mata bawah dan fisura palpebra harus diukur. 

Individu dengan kelopak mata bawah dengan posisi.> 1 mm di bawah limbus 

inferior tidak akan menjadi kandidat yang baik untuk pemasangan lensa kontak 

dengan jenis rigid gas permeable (RGP). 1, 10, 11 
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Ukuran pupil berkurang dengan bertambahnya usia, ketika melihat benda yang 

dekat dan dalam kondisi fotopik. Ukuran pupil tidak hanya bervariasi dengan usia 

tetapi juga dengan kelainan refraksi dapat memengaruhi ukuran pupil. Miopia 

cenderung memiliki ukuran pupil yang lebih besar daripada hiperopia. Hal ini harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan desain lensa kontak yang digunakan untuk 

koreksi presbiopia. 1, 9, 10 

 

3.3 Kacamata baca dengan lensa kontak 

Kombinasi lensa kontak untuk koreksi penglihatan jarak jauh dengan sepasang 

kacamata baca yang berisi power adisi untuk penglihatan jarak dekat adalah solusi 

paling mudah untuk pemakai lensa kontak dengan presbiopia karena tidak harus 

malalui proses pemasangan lensa kontak dari awal. Pendekatan ini tepat untuk 

kasus presbiopia pada tahap awal yang masih memiliki akomodasi aktif dan hanya 

menghabiskan waktu sedikit pada aktivitas yang menggunakan penglihatan jarak 

dekat. Penggunaan lensa single vision dan kombinasi dengan kacamata baca 

memberikan manfaat penglihatan kedua mata yang baik pada jarak jauh dan dekat, 

mudah untuk digunakan, dan lebih murah. Kacamata yang digunakan biasanya 

memiliki lensa dengan power adisi positif ataupun lensa progresif terutama untuk 

membantu koreksi penglihatan jarak menengah. 5, 9 

 

3.4 Monovision 

Prinsip koreksi presbiopia dengan monovision adalah lensa kontak digunakan 

untuk mengoreksi satu mata untuk penglihatan jarak jauh (biasanya mata dominan) 

dan mata yang lainnya (mata non dominan) untuk penglihatan dekat. Prinsipnya 

adalah dengan membuat supresi alternatif sentral terjadi, sehingga gambar yang 

lebih kabur dari objek apa pun dari salah satu mata diabaikan dan menghasilkan 

penglihatan yang baik pada berbagai jarak. Pasien dapat mentolerir koreksi ini 

tanpa kesulitan, meskipun beberapa awalnya mengamati pemburaman monokuler. 

Adaptasi yang berhasil membutuhkan supresi interokular, yang lebih mudah 

dicapai dengan pasien yang matanya hanya berbeda 1,00 atau 1,50 dioptri (D). 

Perbedaan kekuatan antar okular hingga + 1,50 D masih dapat diterima tetapi 

dengan power adisi yang lebih tinggi akan sulit diterima dan bermasalah, sehingga 
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pendekatan ini lebih cocok untuk presbiopia pada tahap awal. Prinsip koreksi 

presbiopia dengan monovision membuat penglihatan binokular menghilang, 

sehingga tingkat ketajaman visual yang baik dicapai dengan menyebabkan 

berkurangnya kemampuan penglihatan stereopsis. 5, 12 

Koreksi presbiopia dengan monovision telah dimodifikasi dan ditingkatkan. Hal 

ini dilakukan dengan cara satu mata dikoreksi menggunakan lensa kontak 

penglihatan tunggal untuk jarak jauh dan mata lainnya memakai lensa kontak 

multifokal. Hal ini dianggap memberikan penjumlahan binokular dan stereopsis 

yang lebih baik bagi mereka yang kebutuhan utamanya adalah penglihatan jarak 

jauh yang baik tetapi tetap membutuhkan melakukan tugas-tugas yang dekat.10, 12  

Mata dominan dan non dominan dapat dinilai dalam beberapa cara, tetapi salah 

satu yang paling mudah adalah dengan menggunakan selembar karton yang 

diberikan lubang kecil di tengahnya dan membuat pasien fokus pada suatu benda 

sambil memegang karton pada jarak satu lengan. Pasien kemudian diminta 

menggerakkan karton ke arah wajah sambil mempertahankan fiksasi pada objek. 

Hal ini akan memaksa pasien untuk memilih salah satu mata dari yang lain, karena 

karton akan menghalangi salah satu mata. Pasien melakukan pemeriksaan ini tanpa 

menyadari bahwa mereka dipaksa untuk menentukan pilihan di antara kedua  

mata.1, 10  

 

3.5 Lensa kontak alternating vision 

Lensa kontak multifokal dengan jenis lensa alternating vision memiliki fungsi 

yang sama dengan kacamata bifokal. Lensa alternating vision terdiri dari 2 jenis 

yaitu segmented dan concentric. Lensa kontak jenis ini memiliki area terpisah untuk 

penglihatan jarak jauh dan jarak dekat. Cara kerja dari lensa kontak alternating 

vision  adalah retina menerima cahaya hanya dari 1 lokasi objek pada satu waktu. 

Lensa kontak segmented memiliki area atas dan bawah untuk penglihatan jarak jauh 

dan jarak dekat seperti kacamata bifokal, sedangkan lensa kontak concentric 

memiliki 2 bagian lingkaran untuk penglihatan jarak jauh dan untuk penglihatan 

jarak dekat.9, 10 



7 
 

 

 

Gambar 3.2 Lensa kontak alternating vision. A. Lensa segmented; B. Lensa 

concentric. 
Dikutip dari: Cantor.9 

 

Lensa kontak segmented terdiri dari dua jenis yaitu lensa fused dan lensa solid. 

Lensa fused menggunakan sisipan indeks refraksi yang lebih tinggi daripada bagian 

lensa lainnya untuk menghasilkan power adisi lensa. Lensa kontak solid memiliki 

bagian untuk penglihatan jarak jauh dan dekat yang berdekatan dan menghasilkan 

lensa kontak bifokal dengan sifat yang sama seperti lensa kacamata bifokal.1, 10  

 

 

Gambar 3.3 Lensa kontak segmented. Fused, A. Lensa straight top; B. Lensa 

crescent; Solid, C. Lensa straight top; D. Lensa reversed crescent; 

E. Lensa crescent; F. Lensa triangular.  
Dikutip dari: Meyler.10 

 

Posisi lensa kontak alternating vision pada mata sangat penting dan harus 

berubah ketika pasien beralih dari penglihatan jarak jauh ke penglihatan jarak dekat. 
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Posisi primer penglihatan dengan aksis visual horizontal,  pupil harus tertutup oleh 

bagian lensa untuk penglihatan jarak jauh. Lensa kontak akan bergerak ke atas 

ketika mata digerakkan ke arah bawah untuk mengamati objek yang dekat, tekanan 

lensa terhadap kelopak mata bawah mendorong yang mengakibatkan pupil berada 

di belakang area lensa untuk penglihatan jarak dekat. Pemasangan lensa kontak 

alternating vision yang baik dapat bergerak hingga 1,0 mm dan masih memiliki 

semua bagian untuk penglihatan jarak jauh di depan pupil seperti gambar 3.4. 

Masalah utama dengan jenis lensa ini adalah mendapatkan aksis visual vertikal 

yang cukup, terutama ketika ukuran pupil lebih besar dari 3 mm atau lebih, dan 

menghindari rotasi lensa yang tidak diinginkan. Pemasangan lensa dengan cermat 

diperlukan untuk memastikan lokasi yang tepat antara lensa dengan pupil.1, 10, 13  

 

Gambar 3.4 Pemasangan lensa kontak alternating vision yang baik 

Dikutip dari: Bennet.1 

 

3.6 Lensa kontak simultaneous vision  

Lensa kontak simultaneous vision tersedia dalam berbagai desain dan bahan. 

Lensa kontak multifokal dengan jenis simultaneous vision membuat cahaya dari 

jarak jauh dan dekat menuju retina pada saat yang bersamaan sehingga 

mengharuskan otak pasien untuk mengabaikan pengurangan kontras. Lensa 

simultaneous vision memiliki  zona koreksi jarak jauh, menengah dan dekat yang 

diposisikan di depan pupil di setiap arah pandangan sehingga cahaya dari objek 

yang jauh atau dekat melewati semua zona. Hal ini membuat satu zona 

menghasilkan gambar yang fokus sementara yang lain menghasilkan gambar blur 

yang tumpang tindih di retina. Penempatan gambar simultan pada retina oleh sistem 
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optik bergantung pada sistem visual untuk dapat memilih gambar yang lebih jelas 

dan mengabaikan gambar yang tidak fokus.10, 13, 14  

 

                  

Gambar 3.3 Lensa kontak simultaneous vision jenis aspheric. A. Desain centre-

distance. B. Desain centre-near.  
Dikutip dari: Meyler.10 

 

Lensa ini memiliki berbagai desain optik. Salah satu jenisnya adalah aspheric 

atau multifokal, seperti halnya lensa intraokular. Permukaan lensa aspheric 

memiliki power yang berubah kekuatannya dari pusat ke bagian perifer. Lensa 

simultaneous vision  jenis aspheric memiliki 2 jenis desain lensa, yaitu desain 

centre-near dan desain centre-distance seperti ditunjukkan pada gambar 3.3. Lensa 

dengan desain centre-near power lensa positif terbesar berada di bagian sentral dan 

kekuatannya semakin menurun ke arah perifer. Lensa dengan desain centre-

distance power lensa positif terkecil berada di bagian sentral dan kekuatannya 

semakin meningkat ke arah perifer.1, 6, 10  

 

 

Gambar 3.4 Lensa kontak simultaneous vision. A. Lensa Aspheric. B. Lensa 

Diffractive.  
Dikutip dari: Cantor.9 

 

Jenis lain dari lensa kontak simultaneous vision adalah lensa diffractive. Lensa 

kontak diffractive memiliki lekukan konsentris pada permukaan belakang lensa, 
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sehingga sinar cahaya terbagi menjadi 2 titik fokus untuk penglihatan dekat dan 

jauh. Permukaan difraksi lensa mengurangi cahaya yang masuk sebesar 20% atau 

lebih, sehingga mengurangi penglihatan dalam pencahayaan redup.9,10  

 

3.7 Lensa kontak hybrid  

Lensa kontak hybrid menggabungkan lensa RGP di bagian sentral dan  soft 

lenses di sekelilingnya. Manfaat dari desain ini adalah koreksi penglihatan seperti 

RGP dan kenyamanan seperti dengan soft lenses. Lensa kontak hybrid  memiliki 

kemampuan untuk memperbaiki astigmatisme dengan memanfaatkan optik lensa 

RGP, sehingga lensa kontak jenis ini cocok untuk digunakan pada pasien 

astigmatisme dengan presbiopia.1, 10 

 

IV. Simpulan 

Pemenuhan kebutuhan visual pada pasien presbiopia harus didasari pada 

pengembangan kesadaran akan berbagai pendekatan tatalaksana yang ada serta 

kelebihan dan kekurangan dari tiap pilihan yang ada. Pilihan jenis lensa kontak 

untuk koreksi presbiopia yang ada sekarang lebih banyak dari sebelumnya sehingga 

dapat menjadi alternative terhadap berbagai kondisi pasien disesuaikan dengan 

indikasi yang dimiliki oleh pasien tersebut. Prinsip tatalaksana presbiopia dengan 

lensa kontak terdapat 3 pilihan yaitu penggunaan kacamata baca dengan lensa 

kontak, monovision, dan lensa kontak multifokal. 
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