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Surgical Management of Sensory Exotropia 
Abstract 

Introduction Any condition that make one or two eyes having a long standing poor vision 

could lead to sensory exotropia. There are only a few patients who received the surgery of 

sensory exotropia since the high recurrency and some may have perception that surgery is 

merely cosmetic.  

Purpose To report a case of sensory exotropia who received  strabismus surgery 

Case Illustration M,19 years old first came in Pediatric Ophthalmology and Strabismus unit 

of National Eye Health Center, Cicendo Hospital in 2017 with chief complain deviation of 

left eye to outside since 5 years old. Best corrected visual acuity (BCVA) on right eye (RE) 

1.0 and on left eye (LE) 0.1. Hirschberg test showed exotropia 300. Sensory test revealed a 

suppression on LE and a poor stereopsis. Deviation measured by krimsky test was 65∆. The 

anterior segment is within normal limit, but the posterior segment in LE showed a scar on 

macula. Patients then diagnosed with sensory exotropia caused by macular scarring and 

astigmatism  myopia  compositus. The refractive error correction with spectacle was given 

but the patients wanted a surgery when came to follow up control in 2 years later. Surgery 

was done in LE with 9mm resession with 4 mm resection of  lateral rectus muscle dan 6mm 

resection of medial rektus. On day 1 and 7 after surgery, there was a reduction in deviation. 

The Hirschberg test showed 70 and Krimsky showed deviation 40∆D. The binocular function 

did not showed any change.  

Conclusion Normal alignment is a target of surgery.  Even though the binocular vison 

wasn’t achieved after the surgery, normal ocular alignment could bring a more positif self 

image for patients 

 

Keywords exotropia, sensory exotropia, strabismus surgery 

 

I. Pendahuluan 

   Eksotropia merupakan kondisi strabismus horizontal divergen. Semua kondisi yang 

menyebabkan tajam penglihatan buruk pada satu ataupun kedua mata yang sudah 

lama terjadi dapat menimbulkan eksotropia sensoris. Kondisi tersebut contohnya 

antara lain anisometropia, ambliopia ataupun lesi organik seperti kekeruhan media 

refraksi, atrofi atau hipoplasia diskus optikus, ataupun lesi pada retina.1,2  

   Tindakan pembedahan pada kasus eksotropia umumnya ditujukkan pada eksotropia 

yang bersifat konstan. Tujuan dilakukan tindakan pembedahan adalah untuk 

mencapai alignment okular yang berperan dalam menghasilkan penglihatan 

binokular. Tindakan pembedahan ini juga merupakan jenis bedah rekonstruktif yang 

berperan dalam aspek psikososial pasien. Hanya 14,9% dari eksotropia sensoris yang 

dilakukan tindakan pembedahan. Pembedahan memiliki tingkat rekurensi yang cukup 

besar. Tidak banyak studi yang membahas mengenai pembedahan pada eksotropia 
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sensoris. 1,3,4 Laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan hasil dari tindakan 

pembedahan pada pasien dengan eksotropia sensoris. 

 

II. Laporan Kasus 

   An. M, usia 19 tahun datang ke poliklinik unit Pediatrik Oftalmologi dan 

Strabismus Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo (PMN RSM Cicendo) 

pada tanggal 8 Desember 2017 dengan keluhan mata kiri juling kearah luar sejak usia 

5 tahun. Keluarga pasien merasakan juling menetap sepanjang hari, tidak bertambah 

jika melamun atau saat kelelahan. Penglihatan mata kiri lebih buram dari mata kanan 

tetapi tidak disadari sebelumnya. Tidak ada keluhan pandangan ganda. Tidak ada 

riwayat trauma, kejang, atau penyakit sistemik lainnya saat usia kecil. Pasien anak ke 

dua dari dua bersaudara, lahir spontan, berat badan lahir 3000gr, imunisasi dasar 

lengkap, tumbuh kembang sesuai usia. Tidak terdapat riwayat keluarga dengan 

keluhan serupa. Tidak ada riwayat penggunaan kacamata saat kecil. Pasien berobat ke 

Rumah Sakit Pelabuhan diberikan kacamata lalu dirujuk ke PMN RSM Cicendo.  

     Pemeriksaan oftalmologis menunjukkan visus dasar mata kanan 0,1, dengan 

kacamata sendiri berukuran S-0,75 C-1,25 x180 visus menjadi 0,5. Visus dasar mata 

kiri 0,05, dengan kacamata sendiri berukuran S-1.25 visus menjadi 0,1. Tajam 

penglihatan dekat 0,8/30cm. Posisi bola mata dengan pemeriksaan hirschberg 

menunjukan eksotropia 300. Pemeriksaan cover uncover  menunjukkan eksotropia 

mata kiri dengan fiksasi dominan mata kanan. Pemeriksaan sensoris binocular single 

vision (BSV) pada fiksasi dekat menggunakan TNO dan fiksasi jauh menggunakan 

worth for dot test (WFDT) menunjukan adanya supresi pada mata kiri. Pemeriksaan 

motorik didapatkan gerak bola mata versi baik kesegala arah. Pemeriksaan krimsky 

mendapatkan hasil deviasi 65∆ base in (BI). Pemeriksaan stereoskopis menggunakan 

TNO didapatkan hasil >2000 arc of second. Pemeriksaan strabismus tersebut 

menggunakan kacamata pasien.  
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    Pemeriksaan refraksi sikloplegik menggunakan refraktometer didapatkan pada 

mata kanan S-1.5- C-1.75x10 dan mata kiri -1.25 C-1.75x159.  Koreksi tajam 

penglihatan jauh menggunakan refraksi sikloplegik pada mata kanan S-1.25 C-

1.25x180 visus menjadi 1.0 dan menggunakan S-0,50 C-1.00x160 pada mata kiri 

visus menjadi 0,1. Pemeriksaan segmen anterior kedua mata dalam batas normal. 

Pemeriksaan posterior mata kanan dalam batas normal, sementara pada mata kiri 

didapatkan adanya scar pada makula. Pasien kemudian didiagnosis dengan eksotropia 

sensoris disertai astigmat miopia kompositus mata kanan dan kiri, dan sikatrik 

makula mata kiri.  Pasien kemudian diresepkan kacamata dan disarankan untuk 

pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah terdapat infeksi yang disebabkan 

oleh toxoplasma ,rubella, citomegalovirus, dan herpes (TORCH).  

    Pasien kemudian kontrol 2 tahun setelahnya pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan 

keinginan untuk dioperasi mata julingnya. Visus dasar mata kanan 0.25F, dengan 

koreksi S-1.50 C-1.50x10 visus menjadi 1.0. Visus dasar mata kiri 2/60 dengan 

koreksi S-1.25x-1.50x160 menjadi 0.1. Pemeriksaan menggunakan prisma krimsky 

didapatkan deviasi 65∆BI. Pemeriksaan strabismus lainnya tidak mengalami 

perubahan. Pasien disarankan untuk oklusi selama 2 jam per hari dan kontrol 3 bulan 

kemudian.  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sikatrik makula mata kiri 
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     Pasien kontrol pada 10 Januari 2020 didapatkan visus menggunakan kacamata 

sendiri pada mata kanan 0,63 dan pada mata kiri 0,1. Dilakukan koreksi dengan 

refraksi sikloplegik dan didapatkan dengan koreksi S-2.00 C-1.50x180 visus 1.0 pada 

mata kanan dan dengan S-1.50 C-1.50x160 visus pada mata kiri 0.1. Pasien diberikan 

kacamata ukuran baru dan direncanakan untuk dilakukan tindakan resesi dan reseksi 

muskulus rektus lateral disertai reseksi muskulus rektus medial mata kiri. Pasien 

diberikan informed consent kemungkinan adanya residual eksotropia dan diplopia 

pasca operasi. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Foto pemeriksaan Hirschberg pada sembilan arah pandangan preoperasi 
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    Pada tanggal 19 Febuari 2020 dilaukan tindakan operasi strabismus pada pasien. 

Tidak ditemukan adanya restriksi pada otot ekstraokular melalui pemeriksaan forced 

duction test (FDT) saat durante operasi.  Tindakan operasi yang dilakukan yaitu  

9mm resesi serta 4 mm reseksi lateral rektus dan 6mm reseksi medial rektus. Pasien 

diberikan terapi pasca operasi antibiotik sefadroksil oral, parasetamol oral, tetes mata 

kombinasi tobramisin deksametason 6x1 tetes mata kiri, dan salep mata kombinasi 

kloramfenikol hidrokortison 2x 1 pada mata kiri.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Foto pemeriksaan sembilan arah pandangan pasca operasi hari pertama 

 

    Pada hari pertama pasca operasi tidak ada keluhan pandangan menjadi ganda. 

Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus pada mata kiri 0,05 menggunakan 

kacamata. Terdapat adanya residual eksotropia 70, gerak bola mata kiri terhambat -2 

ke arah superolateral, lateral, dan inferolateral. Pemeriksaan segmen anterior 

didapatkan blefarospasme pada palpebra dan perdarahaan subkonjungtiva pada mata 

kiri.   
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    Pasien selanjutnya kontrol 1 minggu setelah operasi. Pemeriksaan oftalmologis 

didapatkan visus dengan menggunakan kacamata pada mata kanan 1,0  dan pada 

mata kiri 0,05. Pada pemeriksaan hisrchberg didapatkan residual eksotropia 70. 

Pemeriksaan cover uncover didapatkan eksotropia mata kiri dengan fiksasi dominan 

mata kanan. Pemeriksaan sensoris BSV pada fiksasi dekat menggunakan TNO dan 

fiksasi jauh menggunakan WFDT menunjukan adanya supresi pada mata kiri . 

Pemeriksaan motorik gerak bola mata kiri terhambat -2 ke arah superolateral, lateral, 

dan inferolateral. Pemeriksaan krimsky deviasi didapatkan sebesar 40∆. Pemeriksaan 

stereoskopis mendapatkan hasil tetap >2000 arc of second. Pasien kemudian 

disarankan untuk tetap menggunakan kacamata dan kontrol 1 bulan pasca operasi. 

Prognosis ada pasien ini quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam ad malam, quo 

ad sanationam dubia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Foto pemeriksaan sembilan arah pandangan pasca operasi hari 7 hari 
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III. Diskusi 

     Sensoris strabismus memiliki prevalensi sebesar 5-9%. Strabismus eksotropia 

lebih umum terjadi pada anak usia lebih besar dibandingkan esotropia. Studi 

terdahulu mengemukakan onset usia di atas 4 tahun lebih banyak deviasi okular ke 

arah luar dibandingkan kearah dalam. Kondisi yang menyebabkan penglihatan buruk 

,umumnya pada satu mata, dapat menimbulkan terjadinya eksotropia sensoris.2,5,6  

Pada pasien ini onset eksotropia disadari oleh keluarga sejak anak berusia 5 tahun. 

Etiologi pada pasien ini adalah sikatrik makula. Kelainan ini kemungkinan sudah 

dimiliki sejak usia kecil tetapi penurunan visus tidak disadari sebelumnya 

dikarenakan tajam penglihatan mata kanan pasien baik.  

    Pada pasien dengan eksotropia sensoris terjadi gangguan pada mekanisme fusi. 

Fusi dapat terjadi jika bayangan yang terbentuk di retina pada kedua mata sama-sama 

jernih dan dengan ukuran yang sama.. Jika fusi tidak terjadi, stimulasi untuk sistem 

vergensi fungsional terganggu. Hal ini akan mengakibatkan mekanisme alignment 

binokular, adaptasi vergensi, dan adaptasi pemanjangan atau pemendekan otot 

menjadi tanpa arahan.  Mata dengan penglihatan buruk tidak perlu berkonvergensi 

untuk menjaga equilibrium alignment. Hal ini mengakibatkan otot ekstraokular 

bergeser menjadi sedikit tidak konvergen melainkan divergen. Proses tersebut secara 

aktif membuat bola mata berada adalam posisi eksotropia.1,2,7  Pada pasien ini kondisi 

sikatrik makula pada mata kiri mengganggu penglihatan sentral sehingga tajam 

penglihatan tidak baik dan menimbulkan bayangan yang tidak sejelas seperti mata 

sebelahnya. Hal ini mengakibatkan gangguan pada mekanisme fusi pada pasien ini. 

     Terdapat adaptasi sensoris pada mata strabismus. Adaptasi ini dapat berupa 

supresi ataupun abnormal retinal corresponding (ARC). Adaptasi ini bermanfaat 

untuk mencegah terjadinya visual confusion dan diplopia pada pasien strabismus. 

1,2,5,6. Pemeriksaan sensoris pada pasien ini menunjukkan adanya supresi pada mata 

kiri pada fiksasi dekat dan jauh dan tidak adanya keluhan pandangan ganda.  
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   Stereopsis merupakan bentuk tertinggi dari penglihatan binokular. Kondisi ini 

terjadi jika terdapat horizontal disparitas retina yang diproses menjadi bentuk 3 

dimensi.1,2,5,6 Pada pasien ini okular alignment yang tidak sesuai disertai dengan 

gangguan pada mekanisme fusi mengakibatkan binokular dan penglihatan stereopsis 

terganggu. Pada pemeriksaan stereoskopis pada pasien ini didapatkan stereopsis yang 

buruk yaitu >2000 arc of second. 

     Aspek yang perlu diperhatikan dalam penatalaksanaan dari eksotropia sensoris ini 

adalah menentukan apakah dapat dilakukan terapi untuk menghilangkankondisi yang 

mendasarinya.5,6,8 Pada pasien ini etiologinya adalah sikatrik makula yang merupakan 

kondisi untreatable. Pada pasien ini juga terdapat kelainan refraksi astigmatismat 

myop compositus sehingga dilakukan penatalaksanaan koreksi kelainan refraksi 

dengan kacamata. Terapi patching juga sempat dilakukan dengan dosis 2 jam per hari 

selama 3 bulan tetapi tidak didapatkan perubahan. Pada pasien ini diputuskan untuk 

dilakukan tindakan pembedahan 

    Penatalaksanaan dengan operasi otot ekstraokular dipertimbangkan pada 

eksotropia konstan dengan deviasi yang besar. Tujuan pembedahan pada pasien 

dengan strabismus adalah untuk menghasilkan alignment okular yang berperan dalam 

meningkatkan penglihatan binokular.  Selain itu,normal binokular alignment secara 

psikososial juga dapat meningkatkan self image kearah yang lebih positif. Tindakan 

pembedahan pada pasien dengan eksotropia sensoris tidak banyak dilakukan. Hal ini 

disebabkan banyak persepi pembedahan pada kasus tersebut hanya merupakan 

tindakan untuk kosmetik dan tingkat rekurensi pada follow up jangka panjang yang 

besar. Suatu studi menunjukan hanya 14,9% pasien eksotropia sensoris yang 

dilakukan terapi pembedahan. Dari segi okular alignment, beberapa studi 

memaparkan hasil yang memuaskan dengan terapi pembedahan, tetapi penglihatan 

binokular tetap tidak membaik.4,9,10  Pada pasien ini besar total deviasi yang 

didapatkan besar yaitu 65∆ dan deviasi bersifat konstan yang termasuk indikasi dari 
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tindakan pembedahan. Selain dari indikasi medis, tindakan pembedahan ini juga 

merupakan keinginan dari pasien sendiri agar matanya terlihat lurus. 

    Tindakan pembedahan pada pasien eksotropia yang memiliki penglihatan baik di 

salah satu mata lebih dipilih untuk dilakukan pada mata dengan penglihatan buruk. 

Jenis tindakan resesi-reseksi pada satu mata merupakan jenis tindakan pilihan. 

Sebelum tindakan baik dinilai apakah terdapat kondisi paretik atau restriksi karena 

akan mempengaruhi pilihan jenis pembedahan. Pembedahan pada dua atau tiga otot 

unilateral dapat dipertimbangkan pada deviasi yang lebih besar, umumnya pada 

deviasi lebih dari 50∆. Pembedahan pada fellow eye dengan tajam penglihatan yang 

baik tidak disarankan tetapi dapat menjadi pertimbangan jika akan dilakukan tindakan 

operasi ulang pada rekuren eksotropia. Tindakan resesi memegang peran besar dalam 

restorasi okular alignment. Reseksi hanya memiliki peran tambahan. Maksimum 

resesi yang  aman dilakukan yaitu 7-8 mm medial rektus dan sampai 12 mm lateral 

rektus. Maksimum reseksi pada medial rektus 7-8mm dan 10mm untuk lateral 

rektus.8,11,12 Pada pasien ini dari pemeriksaan pada 9 arah pandang tidak ada 

perubahan deviasi dan pada FDT tidak ditemukan restriksi otot ekstraokular sehingga 

tidak ada faktor inkomitan pada pasien ini. Total deviasi pada pasien ini 65∆. Pada 

pasien ini dipilih tindakan 6 mm reseksi medial rektus dan 4 mm reseksi lateral rektus 

serta 9mm resesi lateral rektus.  

   Target okular alignment untuk eksotropia sensoris adalah sedikit esotropia. Studi 

lain membuat inisial target pada postoperatif awal adalah othotropia. Makino, dkk 

pada studi mengenai keberhasilan pembedahan pada eksotropia sensoris mendapatkan 

keberhasilan pembedahan  pada 100% pasien dalam follow up selama 3 bulan. Jung, 

dkk dalam dalam studi serupa mendapatkan hasil 62,5% pasien mencapai 

keberhasilan pembedahan sementara Yesim, dkk mendapatakan keberhasilan sebesar 

87,5%. Keberhasilan pembedahan didefinisikan dengan eksotropia kurang dari 

10∆D.8,13–15 Pada pasien ini saat kontrol hari pertama dan 1 minggu setelahnya di 

dapatkan residual eksotropia 70. Pada pemeriksaan krimsky didapatkan deviasi 
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berkurang dari pre operasi 65∆D menjadi 40∆D. Akan tetapi hasil ini tergolong 

belum mencapai target eksotropia kurang dari 10∆D. Pada pasien ini follow up baru 

sampai 1 minggu. Dalam kurun waktu tersebut masih terjadi inflamasi dan nyeri yang 

mempengaruhi kerja motorik sehingga follow up yang lebih panjang diperlukan untuk 

melihat hasil pembedahan. 

    Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembedahan antara lain deviasi pre 

operatif. Semakin kecil deviasi, outcome pembedahan akan semakin baik. Faktor lain 

yang mempengaruhi adalah tajam penglihatan inisial. Penyebab sensori eksotropia 

tidak berpengaruh secara signifikan. Selain itu studi lain menyatakan faktor usia pada 

eksotropia sensoris tidak berpengaruh secara signifikan. Mata dengan eksotropia 

sensoris yang sudah lama sering terjadi abnormalitas mekanik seperti pemendekan 

dari lateral rektus atau kontraktur yang menghambat pergerakan.7,15,16 Pada pasien ini 

deviasi preoperasi cukup besar yaitu 65∆ dengan tajam penglihatan inisial 0,1.  

    Komplikasi pada tindakan bedah strabismus antara lain komplikasi durante operasi 

dapat berupa perdarahan, otot yang hilang/slip, perforasi bola mata, scar pada 

konjungtiva dan tenon.  Komplikasi post operasi antara lain dellen pada kornea, kista 

inklusi, iskemia segmen anterior, diplopia, perubahan status refraksi, dan perubahan 

aperture palpebra. Restriksi pada post operasi berkaitan dapat berkaitan dengan 

pemendekan yang berlebihan terhadap otot ekstraokular atau terkenanya otot yang 

bersebelahan saat operasi, ataupun terjadi adhsesi dari scar jaringan.1,11,17 Pada pasien 

ini terdapat limitasi terhadap gerak bola mata ke arah lateral, yaitu sebanyak -2.  

 

IV. Simpulan 

     Tindakan pembedahan merupakan salah satu pilihan dalam penatalaksanaan 

eksotropia sensoris. Pada eksotropia sensoris operasi dilakukan monokular, yaitu 

pada mata dengan tajam penglihatan yang buruk. Normal okular alignment 

merupakan target dari tindakan pembedahan. Deviasi pre operasi merupakan faktor 

yang mempengaruhi dalam hasil akhir. Perubahan dari okular alignment pasca 
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operasi tidak sekaligus diikuti dengan perbaikan dari penglihatan binokular. 

Walaupun demikian operasi tetap dapat dilakukan karena normal okular alignment 

dapat berpengaruh positif dari aspek psikososial.  
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