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ABSTRAK 
Latar Belakang: Bermain games virtual reality (VR) berbasis smartphone dengan 
tampilan tiga dimensi (3D) dilaporkan lebih menimbulkan kelelahan mata 
dibandingkan bermain games dengan smartphone saja. Pada saat melihat gambar 
3D terdapat ketidakseimbangan antara akomodasi dan vergensi (konflik 
akomodasi-vergensi). Pada tampilan 3D akomodasi akan tetap terfokus pada layar, 
sedangkan mata akan mempertahankan kemampuan untuk menyatukan gambar 
(fusi binokuler) dengan merubah vergensi. Perubahan ini akan mengakibatkan 
penurunan dari fusi binokuler vergensi dan terjadinya phoria. 
Tujuan: Membandingkan phoria yang timbul pada individu yang melakukan 
aktivitas bermain games virtual reality dan game smartphone.  
Metode: Penelitian ini adalah penelitian analitik cross sectional dengan rancangan 
studi silang (crossover-design). Subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok. 
Kelompok pertama bermain games virtual reality dan dilanjutkan dengan bermain 
games smartphone dan kelompok kedua sebaliknya. Pengukuran phoria dilakukan 
dengan prism alternate cover test sebelum dan sesudah melakukan aktivitas 
bermain games smartphone dan virtual reality selama 30 menit dengan washout 
diantara keduanya selama 30 menit. 
Hasil: Jumlah subjek pada penelitian ini adalah 32 orang dengan rerata usia 21 
tahun dengan rentang 19-32 tahun. Jumlah subjek laki-laki sebanyak 17 orang 
(53,1%) dan perempuan sebanyak 15 orang (46,9%). Pola phoria yang paling 
banyak ditemukan adalah exophoria 20 orang (62,5%) diikuti dengan orthophoria 
12 orang (37,5%). Dengan menggunakan uji wilcoxon, didapatkan perbedaan yang 
bermakna antara perubahan besar phoria dekat (r) setelah bermain games 
smartphone dan VR, dimana perubahan phoria dekat lebih besar setelah bermain 
games VR (p<0,000). 
Simpulan: Perubahan phoria dekat setelah bermain games virtual reality lebih 
besar dibandingkan setelah bermain games smartphone pada emetropia. 
Kata kunci: phoria, virtual reality, smartphone. 

 
PENDAHULUAN
      Perkembangan teknologi digital 
yang semakin pesat, tidak hanya 
dapat kita temui dalam komunikasi, 
informasi, edukasi namun juga dalam 
dunia games. Setidaknya satu orang 
dalam 60% populasi rumah tangga di 
Amerika bermain games secara 
teratur, minimal 3 jam selama 

seminggu, dan setidaknya hampir 
65% dari populasi memiliki satu 
perangkat untuk bermain video 
games. Di Asia tenggara pada tahun 
2014, diperkirakan hampir 126 juta 
orang bermain games dari total 
populasi 626 juta. Di tahun yang sama 
di Indonesia, persentase bermain 
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games mencapai 13,4% dengan total 
penghasilan dari dunia games 
mencapai 181 juta US dolar. Dari 
teknologi games dua dimensi (2D) 
dengan kualitas gambar yang 
sederhana, saat ini sudah banyak 
ditemui games berteknologi tiga 
dimensi (3D).1-3 

     Perkembangan dunia games 3D 
selain menggunakan perangkat 
gawai, console, active-shutter glasses 
dan joystick, salah satu teknologi 
terbaru adalah dengan penggunaan 
head-mounted virtual reality (HM-
VR). Jenis head-mounted virtual 
reality yang cukup banyak digunakan 
saat ini adalah dengan menggunakan 
smartphone dalam penggunaannya 
(mobile-rendered HMD). Head-
mounted display tipe ini umumnya 
mudah digunakan, harganya lebih 
murah, dan kualitas gambar yang 
dihasilkan pun cukup memadai.4-6   
     Salah satu kelebihan yang 
ditampilkan dalam penggunaan VR 
adalah adanya efek 3D dengan 
persepsi ruang, sehingga memberikan 
gambaran lebih hidup, nyata dan 
menarik akibat penglihatan 
stereoskopis yang ditimbulkan. 
Stereoskopis 3D adalah bentuk 
hiburan yang populer dan dengan 
cepat menjadi industri besar, namun 
banyak orang merasa stereoskopis 3D 
tidak nyaman dan menimbulkan 
keluhan asthenopia. Keluhan ini 
dapat disebabkan oleh faktor 
eksternal dikarenakan reflex 
mengedip yang berkurang sehingga 
menimbulkan keluhan mata kering, 
berair dan merah dan juga disebabkan 
faktor internal seperti adanya konfliks 
akomodasi-konvergensi, akomodasi 
yang lama dan berlebih, binocular 
parallax, adanya pergerakan kepala 
(head motion) dan konfliks visual-

vestibular yang mengakibatkan 
keluhan motion sickness.7-13  
     Dalam penglihatan normal, 
vergensi dan jarak fokus akomodasi 
akan sejajar satu sama lain. Dalam 
tampilan stereoskopis 3D, terdapat 
ketidakseimbangan dari akomodasi 
dan vergensi. Jarak akomodasi akan 
terfiksasi pada tampilan layar, 
sedangkan jarak vergensi akan 
bervariasi tergantung pada jarak yang 
disimulasikan, sehingga terjadi 
konflik akomodasi-vergensi. Konflik 
ini akan menimbulkan beberapa 
masalah diantaranya terdapat distorsi 
persepsi, kesulitan dalam fusi, dan 
terjadinya phoria.14-8 

     Perubahan pola phoria dikaitkan 
dengan kemampuan konvergensi 
yang mengalami penurunan. Pada 
saat melihat stereoskopis 3D dengan 
jarak dekat, terlepas dari konflik 
akomodasi-vergensi yang ada, mata 
akan melakukan konvergensi untuk 
mencapai fusi binokuler. Kontraksi 
otot yang terus menerus untuk 
melakukan konvergensi akan 
mengakibatkan kelelahan pada otot-
otot ekstraokuler. Penurunan fusi 
vergensi dapat menimbulkan gejala 
kelelahan visual yang bervariasi 
seperti penglihatan buram, diplopia 
dan sakit kepala. Penelitian ini 
bertujuan untuk membandingkan 
phoria yang timbul pada individu 
yang melakukan aktivitas bermain 
games VR dan  smartphone.19-21 

 
SUBJEK DAN METODE 
     Penelitian ini merupakan 
penelitian analitik cross-sectional 
dengan rancangan studi silang 
(crossover-design). Pemilihan sampel 
dilakukan secara purposive sampling. 
Kriteria inklusi pada penelitian ini  
adalah individu berusia antara 18 
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sampai 33 tahun, posisi bola mata 
orthotropia saat melihat dekat dan 
jauh, gerakan bola mata baik ke 
segala arah, tajam penglihatan 
masing-masing mata 1.0 tanpa 
koreksi untuk penglihatan jauh dan 
1M/N8  untuk penglihatan dekat, 
stereoakuiti dekat dengan TNO ≤ 60 
derajat busur dan tidak memiliki 
riwayat operasi katarak. Kriteria 
eksklusi meliputi terdapatnya 
kelainan okular yang dapat 
mengganggu media refraksi seperti 
sikatriks kornea, katarak, memiliki 
myasthenia  gravis dan riwayat 
menggunakan obat-obatan yang dapat 
mempengaruhi proses akomodasi  
seperti penggunaan obat tetes 
siklopegik. 
     Jumlah sampel penelitian 
ditentukan dengan menggunakan 
rumus besar sampel untuk menguji 
perbedaan dua rata-rata data 
berpasangan dan didapatkan jumlah 
minimal sampel penelitian sebesar 32 
orang. Penelitian dilakukan di Pusat 
Mata Nasional Rumah Sakit Mata 
Cicendo Bandung pada bulan 
Februari sampai dengan Maret 2020 
setelah mendapat persetujuan dari 
komisi Etik Penelitian Fakultas 
Kedokteran Universitas Padjadjaran 
Bandung. 
     Subjek penelitian dibagi menjadi 
dua grup dengan randomisasi (simple 
random sampling) yaitu grup A dan 
grup B. Grup A bermain games 
virtual reality selama 30 menit 
kemudian dilanjutkan bermain games 
smartphone 30 menit setelah washout 
selama 30 menit. Grup B dilakukan 
sebaliknya. Sebelum dan sesudah 
bermain games dilakukan 
pemeriksaan phoria dengan 
menggunakan prism alternate cover 
test. Games  yang dimainkan dalam 

penelitian ini adalah game arcade 
Smash Hit.  Games ini memiliki fitur 
yang sama baik versi smartphone 
maupun VR. Pada kedua versi games 
ini, pemain akan bermain sebagai 
perspektif orang pertama (first person 
shooter) dengan melemparkan bola  
untuk  menghancurkan objek kristal 
dan piramida yang berada di 
depan.22,23  
     Data yang didapatkan dari hasil 
penelitian diolah dan disajikan secara 
analitik. Uji normalitas data 
menggunakan Shapiro-Wilk.  Data 
numerik dianalisis dengan 
menggunakan uji Wilcoxon. Data 
kategorik diuji dengan uji  Mc Nemar 
test. Hasil pengujian dikatakan 
bermakna berdasarkan nilai p<0,05. 
Data yang diperoleh dicatat dan 
kemudian diolah dengan 
menggunakan program SPSS versi 
24.0 for Windows. 
 
HASIL PENELITIAN 
     Tabel 4.1 memperlihatkan 
karakteristik subjek penelitian yang 
mayoritas adalah laki-laki (53,1%) 
dengan pola  phoria terbanyak  adalah 
exophoria (62,5%). Tabel 4.2 dan 4.3 
menunjukkan karakteristik perubahan 
pola phoria, perubahan besar deviasi 
phoria dan perbandingan perubahan 
besar phoria sebelum dan  setelah 
bermain games virtual reality (3D) 
dan smartphone (2D). 
     Pada tabel 4.2 terlihat pola phoria 
mengalami perubahan kearah lebih 
exophoria baik pada kelompok 
setelah bermain games smartphone 
ataupun setelah bermain games 
virtual reality. Pada perbandingan 
perubahan besar deviasi phoria dekat 
sebelum dan sesudah bermain games 
smartphone dan sebelum dan sesudah 
bermain   games  VR   terdapat  hasil  
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yang signifikan terdapat perubahan 
besar deviasi dengan nilai p<0,002 
dan p<0,000. 
 
Tabel 4.1 Karakteristik Subjek 
Penelitian 
Variabel N=32 
  
Usia   
Mean±Std 23,16±3,819 
Median 21,00 
Range (min-max) 19,00-32,00 
  
Jenis Kelamin  
Laki-laki 17(53,1%) 
Perempuan 15(46,9%) 
 
Pola Phoria 
Exophoria 
Orthophoria 

 
 
20(62,5%) 
12(37,5%) 

Keterangan : Untuk data kategorik disajikan 
dengan jumlah/frekuensi dan persentase 
sedangkan data numerik disajikan dengan 
rerata, median, standar deviasi dan range 

 

Tabel 4.3 Perbandingan Antara 
Perubahan Besar Phoria Dekat (r) 
Pada Kelompok Smartphone (2D) 
dan Virtual Reality (3D) 
r 

Phoria 
Dekat 
(PD) 

Kelompok 
Nilai 

 p 
Smartphone 

(2D) 
VR 
(3D) 
N=32 N=32 

Mean±
Std 

0,75± 
0,950 

2,78±
1,453 

0,000* 

Keterangan : PD (prisma dioptri); untuk data 
numerik nilai p diuji dengan uji uji Wilcoxon. 
Tanda* menunjukkan nilai p<0,05 artinya 
signifkan atau bermakna secara statistik 
 
     Pada kelompok smartphone (2D), 
untuk rata-rata (r) perubahan phoria 
dekat adalah 0,75±0,950 PD. Pada 
kelompok virtual reality (3D), untuk 
rata-rata (r) perubahan phoria dekat 
adalah 2,78±1,453 PD. Perbandingan 
kedua kelompok tersebut didapatkan  
hasil yang bermakna dengan nilai 
p<0,000. 

 
Tabel 4.2 Perbandingan Antara Perubahan Karakteristik Pola Phoria dan  
Perubahan Besar Deviasi Phoria pada Sebelum dan Setelah Bermain Games 
Smartphone (2D) dan Virtual Reality (3D) 

Karakteristik  

Pre Post 2D Post 3D Nilai p 

N=32 N=32 N=32 

Pre-
Post 
2D 

Pre-
Post 
3D 

Post 
2D-
Post 
3D 

Pola Phoria    0,031* 0,002* 0,125 
Exophoria 20(62,5%) 26(81,3%) 30(93,8%)    
Orthophoria 12(37,5%) 6(18,8%) 2(6,3%)    
Phoria Dekat (PD) 
Mean±Std 

 
2,56±2,793 

 
3,19±2,989 

 
5,34±3,288 

 
0,002* 

 
0,000* 

 
0,000* 

Keterangan : PD (prisma dioptri) 
Tanda* menunjukkan nilai p<0,05 artinya signifkan atau bermakna secara statistik.   
Untuk data kategorik disajikan dengan jumlah/frekuensi dan persentase sedangkan data numerik disajikan 
dengan rerata, median, standar deviasi dan range. 
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Tabel 4.4 Perbandingan Antara Perubahan Karakteristik Visual Pada 
Sebelum dan Setelah Bermain Game Smartphone (2D) dan VR (3D) 

Karakteristik  

Pre Post 2D Post 3D Nilai P 

(Mean±Std) 
N=32 

(Mean±Std) 
N=32 

(Mean±Std) 
N=32 

Pre-
Post 
2D 

Pre-
Post 
3D 

Post 
2D-
Post 
3D 

Phoria Jauh (PD) 0,31±1,030 0,50±1,437 0,56±1,366 0,180 0,046* 0,705 
Fusi Divergen 
Dekat (PD) 

11,91±2,644 10,69±2,764 10,94±2,951 0,018* 0,113 0,557 

Fusi Divergen  
Jauh (PD) 

8,50±1,344 7,81±1,713 7,75±1,741 0,008* 0,014* 0,808 

Fusi  Konvergen 
Dekat (PD) 

21,09±5,642 19,06±5,741 18,63±6,030 0,005* 0,007* 0,492 

Fusi Konvergen 
Jauh (PD) 

16,44±5,180 13,97±5,498 13,84±5,513 0,001* 0,004* 1,000 

Near Point of 
Accomodation 
(cm) 

10,19±1,635 10,81±2,086 11,13±1,897 0,014* 0,001* 0,256 

Near Point of 
Convergence 
(cm) 

10,25±1,666 10,88±2,324 11,00±2,436 0,035* 0,069 0,593 

Amplitudo 
Akomodasi (D) 

10,00±1,571 9,49±1,814 9,13±1,746 0,017* 0,001* 0,085 

TNO ("of arc) 60,00 61,88±10,607 61,88±10,607 0,317 0,317 1,000 
Keterangan : PD(prisma dioptri); cm (centimeter);  D (dioptri); TNO (The Netherland Observation). 
Tanda* menunjukkan nilai p<0,05 artinya signifkan atau bermakna secara statistik. 

     Pada tabel 4.4 dilakukan 
pengukuran tambahan karakteristik 
visual sebelum dan sesudah bermain 
games smartphone dan VR yang 
berhubungan dengan kemampuan 
akomodasi dan vergensi. 
 
DISKUSI 
     Penelitian ini diikuti oleh 32 orang 
emetropia yang dilaksanakan di 
lingkungan Rumah Sakit Mata 
Cicendo Bandung. Jumlah sampel 
bedasarkan jenis kelamin 
menunjukkan laki-laki lebih banyak 
dibandingkan wanita, yaitu 53% 
berjenis kelamin laki-laki dan 47% 
berjenis kelamin wanita. Hasil rerata 
usia subjek penelitian adalah 23,15 

tahun dengan rentang 19-32 tahun. 
Berdasarkan data statistik di Amerika 
pada tahun 2019, rentang usia pemain 
game milenial berusia antara 18-34 
tahun dengan jumlah persentase laki-
laki lebih banyak 54% dibandingkan 
wanita 46%.  Jumlah sampel 
emetropia lebih banyak berjenis 
kelamin  laki-laki juga sesuai dengan 
data penelitian yang dilakukan oleh 
Midelfart dkk, yaitu 54,6% pada 
51,8% kelompok emetropia usia 
dewasa muda (20-25 tahun) adalah  
laki-laki. Pola phoria yang paling 
banyak ditemukan adalah exophoria 
yaitu 62,5% diikuti dengan orthoporia 
37,5%. Prevalensi heterophoria 
terbanyak pada dewasa muda yang 
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dilaporkan oleh Chen dkk adalah 69% 
merupakan exophoria, begitu juga 
yang dilaporkan oleh Razavi ME dkk, 
51,4% adalah exophoria.2,24-6  
     Perubahan pola phoria pada 
penelitian ini ditemukan lebih 
exophoria, baik menggunakan 
smartphone ataupun VR. Pada hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Zhuo 
ketika membandingkan phoria setelah 
menonton TV 3D terjadi perubahan 
pola phoria kearah exophoria. Begitu 
juga penelitian yang dilakukan oleh 
Karpicka dan Howarth terjadi 
perubahan pola phoria kearah 
exophoria setelah bermain game 
komputer 3D. Pada penelitian yang 
dilakukan oleh Park dkk terjadi 
perubahan phoria kearah exophoria 
setelah bermain smartphone selama 
20 menit. Perubahan phoria lebih 
kearah exophoria diakibatkan karena 
penurunan kemampuan konvergensi. 
Pada saat kita melihat dekat,  baik 
menggunakan smartphone ataupun 
VR, terjadi trias penglihatan dekat 
yaitu akomodasi, konvergensi dan 
miosis. Kebutuhan konvergensi yang 
terus menerus mengakibatkan 
kelelahan pada otot-otot ekstraokuler 
dan terjadi exophoria.18-21,27 

     Perubahan phoria dekat terjadi baik 
setelah penggunaan smartphone 
ataupun VR (p<0,002 dan p<0,000). 
Jenis permainan yang dimainkan pada 
penelitian ini memiliki fitur yang 
sama baik pada smartphone ataupun 
VR. Jenis permainan yang dimainkan 
adalah melempar bola dengan 
perspektif orang pertama, dimana 
objek yang dilihat merupakan gambar 
yang bergerak. Mata akan berusaha 
untuk mempertahankan fusi 
binokuler meskipun objek yang 
dilihat berpindah pindah, sehingga 
otot ekstraokuler bekerja lebih berat. 

Respon terhadap objek  yang 
bergerak ini menyebabkan perubahan 
phoria baik  pada games smartphone 
ataupun VR.22,23,27,28 
     Pada perbandingan hasil 
perubahan phoria dekat (r) antara 
smartphone dan VR, perubahan 
phoria lebih besar terjadi pada 
penggunaan VR (p<0,000) 
dibandingkan smartphone. Pada saat 
melihat stereoskopis 3D dengan jarak 
dekat, akibat terjadinya 
ketidakseimbangan antara kebutuhan 
akomodasi dan vergensi (konflik 
akomodasi-vergensi), dimana 
akomodasi akan terfokus pada satu 
titik fokus sedangkan kemampuan 
vergensi akan bervariasi tergantung 
dari jarak yang distimulasikan, di 
depan atau di belakang layar sehingga 
kebutuhan vergensi dirasa lebih berat. 
Kebutuhan vergensi yang lebih 
menimbulkan kelelahan pada otot 
ekstraokuler sehingga kemampuan 
konvergensi untuk mempertahankan 
fusi binokuler berkurang, sehingga 
phoria terjadi lebih lebih besar. 
Akomodasi akan tetap sedangkan 
kemampuan vergensi menurun,  
sehingga  terjadi nilai konvergensi 
yang rendah. Sedangkan pada 
smartphone 2D tidak terjadi konflik 
akomodasi-vergensi. Konflik 
akomodasi-vergensi mengakibatkan 
terjadinya perbedaan kebutuhan yang 
berubah dari hubungan akomodasi-
vergensi (cross-link) yang disebabkan 
adanya pergerakan yang cepat dalam 
persepsi ruang dan persepsi 
kedalaman sehingga timbul kelelahan 
visual dalam jarak dekat.13,18-20,27,28 

     Pada penelitian ini juga melihat 
perubahan karakteristik visual 
lainnya yang berhubungan dengan 
kemampuan akomodasi dan vergensi 
seperti phoria jauh, kemampuan fusi 
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divergen dan konvergen, near point of 
accomodation dan near point of 
convergence, amplitudo akomodasi 
dan stereopsis. Pada kemampuan 
fungsi vergensi hasil uji statistik pada 
perbandingan kelompok penelitian 
sebelum dan sesudah bermain games 
smartphone (2D), diperoleh informasi 
nilai p  <0,005 atau bermakna secara 
statistik  pada penurunan kemampuan 
fusi divergen dekat dan jauh, 
penurunan kemampuan fusi 
konvergen dekat dan  jauh, sedangkan 
pada perbandingan kelompok 
penelitian sebelum dan setelah 
bermain games virtual reality (3D) 
diperoleh informasi nilai p  <0,005 
atau bermakna secara statistik hanya 
pada penurunan kemampuan fusi 
divergen jauh, penurunan 
kemampuan fusi konvergen dekat dan 
jauh. Pada saat melihat gambaran 
stereoskopis 3D, kemampuan 
konvergensi memang memiliki beban 
yang lebih dalam penggunaannya, 
disamping kebutuhan untuk 
penglihatan dekat, sehingga terjadi 
penurunan fusi konvergen dekat, 
tidak pada fusi divergen dekat.19,28  
     Pada penelitian yang dilakukan 
oleh Wajuihian terdapat hubungan 
terbalik yang signifikan antara phoria 
dekat dengan fusi konvergen. Fusi 
konvergen akan menurun jika terjadi 
perubahan phoria yang besar. Pada 
penelitian ini dilakukan pengukuran 
tambahan karakteristik visual 
kemampuan fusi konvergen dan 
divergen. Pada hasil penelitian terjadi 
penurunan fusi konvergen, baik fusi 
konvergen dekat ataupun jauh setelah 
bermain games smartphone ataupun 
VR, selain terjadi perubahan phoria. 
Fusi konvergen (fusional 
convergence) menghilangkan 
perbedaan bitemporal retina dan 

mengontrol exophoria. Fusi 
konvergen menurun akibat 
kemampuan konvergensi yang 
mengalami penurunan akibat 
kelelahan otot ekstraokuler.29-31 
     Pada penelitian oleh Mon-William 
dkk selain terjadi perubahan phoria, 
terjadi peningkatan near point of 
convergence setelah penggunaan 
head-mounted display. Pada 
penelitian yang dilakukan oleh Wee 
dkk setelah menonton animasi 3D 
setelah 30 menit terjadi peningkatan 
dari near point of accomodation dan 
near point of convergence akibat 
konflik akomodasi-vergensi dan 
penglihatan dekat secara terus 
menerus yang mengakibatkan 
penurunan dari kemampuan 
akomodasi dan konvergensi. Pada 
penelitian ini terjadi peningkatan 
yang bemakna dari titik dekat 
akomodasi dan titik dekat 
konvergensi setelah bermain games 
smartphone disertai penurunan 
amplitudo akomodasi akibat 
perubahan dari titik dekat akomodasi, 
sedangkan setelah bermain games VR 
tidak terjadi perubahan titik dekat 
konvergensi, hanya terjadi perubahan 
titik dekat akomodasi disertai 
penurunan amplitudo  akomodasi. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh 
Chang dkk menunjukkan bahwa near 
point of accomodation dan phoria 
dekat adalah karakteristik fungsi 
visual yang paling terpengaruh 
setelah menonton animasi 3D. Near 
point of accomodation mewakili 
kemampuan akomodasi binokuler 
dan phoria dekat mewakili aktivitas 
otot ekstraokular, hal ini 
menunjukkan bahwa otot siliar dan 
otot ekstraokular menanggung beban 
dari animasi 3-D secara bersamaan. 
Fenomena ini juga terjadi pada  
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penglihatan dekat, dimana kebutuhan 
akomodasi dan vergensi lebih 
meningkat. Akomodasi dan vergensi 
saling berhubungan dimana jika 
terjadi perubahan akomodasi akan 
mengakibatkan perubahan pada 
vergensi (accommodative-vergence) 
yang dinilai dengan AC/A ratio dan 
sebaliknya perubahan pada vergensi 
mengakibatkan perubahan pada 
akomodasi (vergence-
accommodation) yang dinilai dengan 
CA/C ratio. Pada penelitian ini terjadi 
perubahan dari kemampuan 
akomodasi baik setelah  bermain 
games smartphone ataupun VR, 
namun korelasi apakah penurunan 
kemampuan akomodasi 
mempengaruhi kemampuan vergensi 
tidak dianalisa lebih lanjut. 11,28,32,33  
     Stereopsis adalah indikator status 
sensorik. Kemampuan fusi binokuler 
diperoleh dengan menggabungkan 
status motorik dan status sensorik. 
Pada penggunaan smartphone dan 
virtual reality tidak ditemukan 
perubahan stereopsis secara 
bermakna setelah penggunaan selama 
30 menit, meskipun kemampuan 
vergensi menurun. Fungsi sensorik 
untuk menilai kemampuan fusi 
binokuler masih dapat 
dipertahahankan meskipun terdapat 
deviasi dalam jumlah kecil ± 10 PD 
karena adanya lengkung horopter 
pada area panum penglihatan. Pada 
penelitian ini meskipun terjadi 
peningkatan besar deviasi phoria pada 
masing-masing kelompok, namun 
besar deviasi masih dibawah  ± 10 
PD, pada kelompok smartphone 
3,19±2,989 PD dan kelompok virtual 
reality 5,34±3,288 PD sehingga 
kemampuan status sensorik fusi 
binokuler masih terjaga baik dan 

tidak terjadi perubahan stereopsis 
yang bermakna.11,13,34  
     Kelelahan visual dalam 
penggunaan virtual reality, terlepas 
dari konflik  akomodasi-vergensi 
yang ada, dapat disebabkan oleh 
faktor-faktor lainnya. Pada tampilan 
gambar 3D diperlukan disparitas 
binokuler gambar yang berbeda-beda 
pada kedua layar sehingga gambaran 
3D yang ditampilkan dapat terlihat di 
depan atau di belakang layar. 
Semakin banyak tampilan 3D yang 
diciptakan semakin besar 
kemampuan vergensi yang 
dibutuhkan, sehingga kelelahan 
visual lebih besar. Hal ini dipengaruhi 
oleh jenis games, kecepatan games 
(frame per second), pixel gambar, 
latensi gambar atau tampilan yang 
dimainkan, apakah memang 
menampilkan tampilan 3D lebih 
banyak dan cepat. Efek lapang  
pandang juga mempengaruhi dalam 
kenyamanan penggunaan VR. 
Lapang pandang virtual reality untuk 
menampilkan efek imersif masih 
terbatas pada ± 100°, lebih kecil dari 
lapang pandang normal, diperlukan 
juga kemampuan sensor gerakan, 
gyrometer dan accelerometer yang 
baik dari alat virtual  reality untuk 
membuat kenyamanan dalam 
penggunaannya.9,35,36 
     Salah satu keterbatasan pada 
penelitian ini adalah tidak 
dilakukannya pengukuran AC/A ratio  
ataupun CA/C ratio. Akomodasi dan 
vergensi saling berhubungan akibat  
adanya cross-link di antara keduanya. 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
     Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa perubahan phoria 
dekat setelah bermain games virtual 
reality lebih besar dibandingkan 
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setelah bermain games smartphone 
pada emetropia. Saran untuk 
penelitian selanjutnya agar dilakukan 
penelitian untuk melihat perubahan 
AC/A ratio dan CA/C ratio dalam 
penggunaan virtual reality untuk 
bermain games. 
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