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I. Pendahuluan  

Pemeriksaan Refraksi merupakan suatu rangkaian pemeriksaan dengan 

menggunakan berbagai jenis lensa yang bertujuan untuk mencapai tajam 

penglihatan terbaik, baik  penglihatan jarak jauh maupun jarak dekat. Terdapat dua 

jenis pemeriksaan refraksi yaitu pemeriksaan secara objektif dan pemeriksaan 

secara subjektif.  Pemeriksaan refraksi objektif menggunakan alat retinoskopi yang 

dapat digunakan dengan metode manual atau otomatis. Hasil pengukuran dari 

retinoskopi dapat diperhalus dengan beberapa metode pemeriksaan refraksi 

subjektif untuk peresepan kacamata atau alat bantu optik lainnya. Pemeriksaan 

refraksi lainnya adalah Refinement atau refraksi subjektif yang melibatkan 

partisipasi atau reaksi pasien untuk menentukan koreksi refraktif yang memberikan 

tajam penglihatan terbaik. Alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan refraksi 

subjektif yaitu refraktor atau phoropter atau trial lenses dan trial frame juga visual 

acuity chart. Penentuan kelainan refraksi sferis lebih mudah dibandingkan 

menentukan kelainan refraksi astigmatisme yang lebih kompleks dan menggunakan 

berbagai teknik pemeriksaan refraksi subjektif lain salah satunya adalah teknik 

Jackson Cross-Cylinder.1-4 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas teknik 

pemeriksaan Jackson Cross-Cylinder sebagai salah satu jenis pemeriksaan refraksi 

subjektif untuk menentukan kelainan refraksi astigmat.  

 

II. Jackson Cross-Cylinder 

    Jackson Cross-cylinder merupakan lensa sferosilindris yang terdiri dari 

kombinasi lensa silinder minus dan silinder plus dengan kekuatan yang sama dan 

aksis 90 derajat terpisah. Lensa ini ditemukan oleh Jackson pada tahun 1887 untuk 

menentukan kekuatan silinder dan tahun 1907 ditemukan kegunaan lainnya yaitu 

untuk menentukan aksis silinder. Jackson cross-cylinder adalah penyempurnaan 

dari “Stokes Lens” yang ditemukan oleh Stokes pada tahun 1849.5-7 

     Lensa sfrerosilindris ini memiliki permukaan silinder pada satu sisi dan 

permukaan sferis di sisi lain. Tanda merah menandakan aksis minus dan tanda putih 

menandakan aksis plus. Lensa ini terpasang pada sebuah cincin atau lingkaran 

dengan pegangan yang ditempatkan di tengah-tengah antara sumbu plus dan minus 



2 

 

 

sehingga ketika pegangan diputar posisi plus dan minus silinder bertukar posisi. 

Nama lain dari teknik Jackson cross-cylinder adalah teknik flip-cross.5,8,9-10 

     Cross-cylinder memiliki beberapa kegunaan utama yaitu (1) untuk menentukan 

aksis koreksi silinder ; (2) untuk menentukan besar astigmat ; (3) untuk menentukan 

penambahan lensa presbiopia ; (4) untuk menghaluskan kekuatan koreksi silinder; 

dan (5) untuk menghaluskan aksis koreksi silinder.3,4,6,10 

     Ukuran lensa cross-cylinder yang paling sering digunakan untuk trial set adalah: 

(1) +0.12 cyl -0.12 cyl ; (2) +0.25 cyl -0.25 cyl ; (3) +0.37 cyl -0.37 cyl ; (4) +0.50 

cyl -0.50 cyl ; dan (5) +1.00 Cyl -1.00 cyl.  Pemilihan kekuatan lensa bergantung 

pada tajam penglihatan pasien. Visus 20/30 atau lebih baik lensa yang digunakan 

berukuran ±0.25D. Visus terbaik antara 20/40 sampai 20/70 ukuran lensa yang tepat 

untuk diberikan ±0.50D.2,4,7 

Gambar 2.1 Jackson Cross-Cylinder 

Dikutip dari: Cantor1 

     Cross-cylinder menempatkan circle of least confusion pada outer limiting 

membrane dari retina dengan menempatkan fokus dari setiap sumbu utama pada 

meridian utama pada jarak dioptri yang sama di kedua sisi retina. Cross-cylinder 

menghasilkan astigmatisme mikstus dari jumlah yang setara namun berasal dari dua 

aksis utama yang berlawanan. Bila satu aksis cross-cylinder dibalik, astigmatisme 

yang dihasilkan tetap sama dan bercampur. Buram yang dihasilkan pada posisi 
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kedua seharusnya tidak berbeda signifikan dengan buram yang dihasilkan dari 

posisi pertama. Jika pasien telah terkoreksi dengan tepat, cross-cylinder akan 

menghasilkan pandangan yang sama buramnya dari kedua posisi cross-cylinder. 

Sebaliknya bila astigmatisme belum terkoreksi dengan baik akan terdapat 

perbedaan buram dari kedua posisi, Untuk mengkoreksi silinder hal pertama yang 

harus dilakukan adalah menentukan aksis, baru kemudian besar kekuatan silinder 

karena besar silinder yang dibutuhkan bergantung pada lokasi aksis ditempatkan. 

Aksis yang tepat dapat ditemukan pada besar kekuatan silinder yang salah, namun 

besar kekuatan silinder yang tepat hanya dapat ditemukan pada aksis yang tepat.4,8,9 

2.1. Menentukan Astigmatisme 

    Cross-cylinder dapat digunakan untuk menentukan bila terdapat kelainan 

refraksi astigmatisme pada pasien. Langkah pertama adalah menentukan koreksi 

sferis baik plus atau minus yang memberikan tajam penglihatan terbaik. Jika belum 

terdapat koreksi silinder, cari astigmatisme dengan menempatkan cross-cylinder 

pada aksis 90 dan 180 derajat. Silinder ditambahkan dengan aksis sejajar dengan 

masing-masing aksis minus atau aksis plus pada cross-cylinder sampai dua posisi 

balik yang dilihat sama jika telah ditemukan posisi yang tepat.  Jika tidak ditemukan 

pada aksis tersebut, periksa pada aksis 45 dan 135 derajat sebelum memastikan 

tidak terdapat astigmatisme. Kekuatan silinder yang berhasil ditemukan, langkah 

selanjutnya adalah menghaluskan aksis dan kekuatan silinder.1,5,8 

     Cara lain untuk menentukan astigmatisme adalah menggunakan lensa silinder 

0.50D pada phoropter. Instruksikan pasien untuk memutar pelan aksis silinder di 

sekitar menggunakan tombol phoropter, jika didapatkan posisi yang dituju bisa 

menjadi titik awal untuk menghaluskan silinder.1,3,7 

2.2. Menghaluskan Aksis Silinder 

     Pasien diberikan koreksi terbaik pada trial frame lalu memfokuskan pandangan 

pada sebaris tulisan yang lebih besar dari huruf terkecil yang bisa dibaca, contohnya 

pasien dapat membaca hingga 20/20 dan diminta fokus pada baris 20/25. Posisikan 

sumbu utama cross-cylinder menjauh 45 derajat dari aksis koreksi silinder dengan 

menempatkan pegangan cross-cylinder sejajar aksis silinder. Putar cross-cylinder 
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dengan cepat (di sekitar aksis pegangannya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

sehingga dapat menyajikan pandangan alternatif yaitu posisi kedua. Tanyakan pada 

pasien posisi mana yang memberikan titik yang lebih bulat, lebih jelas, lebih tajam 

atau tampilan mana yang kurang buram, posisi pertama atau kedua atau keduanya 

sama-sama buram.3,5,7 

Gambar 2.2 Menghaluskan Aksis Silinder 

Dikutip dari: Meslin5 

     Rotasikan aksis dari koreksi silinder terhadap aksis plus atau minus cross 

cylinder (aksis plus silinder terhadap aksis plus cross-cylinder, dan aksis minus 
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silinder dirotasikan terhadap aksis minus cross-cylinder). Silinder dengan kekuatan 

rendah di rotasikan sekitar 15 derajat. Silinder kekuatan tinggi di rotasikan lebih 

kecil yaitu sekitar 5 derajat. Ulangi langkah-langkah sebelumnya hingga pasien 

tidak melihat ada perbedaan atau hampir tidak ada perbedaan antara pandangan dari 

kedua posisi. Berikut adalah tabel panduan untuk estimasi inisiasi rotasi dalam 

mengoreksi aksis silinder yang berhubungan dengan kekuatan koreksi silinder 

menggunakan Jackson cross-cylinder.4,7,9 

Tabel 2.2 Perkiraan Derajat Rotasi dari Koreksi Silinder menggunakan 

Jackson Cross-Cylinder 

 
Kekuatan Lensa Koreksi Silinder Perkiraan Derajat Rotasi Awal yang dibutuhkan 

≤0.25 DC 30 derajat 

0.50 DC 15 derajat 

0.75 DC 10 derajat 

1.00-1.75 DC 5 derajat 

2.00-2.75 DC 3 derajat 

3.00-4.75 DC 2 derajat 

≥5.00 DC 1 derajat 

Dikutip dari: Borish dkk7 

 

2.3. Menghaluskan Kekuatan Sillinder 

     Posisikan aksis negatif dari cross-cylinder sejajar sepanjang aksis (minus) 

korektif silinder (posisi pertama). Putar cross-cylinder untuk menghasilkan posisi 

kedua dan minta pasien menunjukkan posisi mana yang memberikan pandangan 

yang lebih jelas. Posisi pertama yang lebih jelas dilihat oleh pasien (aksis minus 

cross-cylinder di sepanjang sumbu korektif minus silinder) menunjukkan pasien 

lebih memilih silinder minus maka tambahkan minus koreksi silinder sebesar -

0.25D. Posisi kedua yang lebih jelas dilihat pasien menunjukkan minus harus 

dikurangi, maka kurangi -0.25D. Ulangi langkah selanjutnya sampai pasien tidak 

melihat ada perbedaan diantara kedua posisi. Prinsip yang harus diingat dalam 

menghaluskan kekuatan silinder bahwa jumlah kekuatan koreksi sferis harus 

berukuran setengah dari kekuatan koreksi silinder, setiap perubahan sebesar 0.50 D 
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dari kekuatan silinder diikuti dengan perubahan kekuatan sferis sebesar 0.25 D. 

Untuk mempertahankan spherical equivalent setiap penambahan kekuatan silinder 

sebesar -0.50 DC maka tambahkan kekuatan sferis sebesar 0.25 DS, dan setiap 

pengurangan -0.50 DC dikurangi pula 0.25 DS.1,3,4 

Gambar 2.3 Menghaluskan Kekuatan Silinder 

Dikutip dari: Meslin5 
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III. Simpulan 

    Jackson Cross-Cylinder merupakan suatu teknik pemeriksaan refraksi subjektif 

menggunakan lensa sferosilindris yang dibentuk dari dua lensa silinder dengan 

masing-masing satu lensa minus dan satu lensa plus dengan kekuatan yang sama, 

sumbu saling tegak lurus. Titik merah menandakan aksis minus, sedangkan titik 

putih menandakan aksis plus. Lensa ini memiliki beberapa kegunaan utama yaitu 

menentukan kelainan refraksi astigmatisme, menghaluskan aksis silinder dan 

menghaluskan kekuatan silinder. Prinsip dalam menghaluskan aksis silinder adalah 

menempatkan pegangan dari cross-cylinder sejajar dengan aksis koreksi silinder. 

Prinsip dalam menghaluskan kekuatan silinder yaitu menempatkan aksis lensa 

Jackson cross-cylinder sejajar dengan aksis lensa koreksi silinder. 
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