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I. Pendahuluan 

     Penglihatan normal membutuhkan jatuhnya bayangan tepat pada fovea yang 

merupakan pusat tajam penglihatan. Secara fisiologis gerak bola mata memiliki 

peran penting dalam jatuhnya bayangan di fovea. Gerak bola mata dihasilkan dari 

organ-organ antara lain otot ekstraokular dan saraf kranial.1,2  

Otot-otot ekstraokular berkoordinasi untuk menghasilkan gerak bola mata.  

Enam otot ekstraokular yang menghasilkan gerak bola mata yaitu empat otot rektus 

dan dua otot oblik. Empat otot rektus tersebut adalah otot rektus medial, rektus 

lateral, rektus superior, dan inferior. Dua otot oblik ektraokular yaitu otot oblik 

superior dan oblik inferior. Otot-otot ektsraokular mendapat inervasi dari saraf 

kranial.1,3,4 

Pasien dengan gangguan gerak bola mata umumnya memiliki gejala berupa 

perubahan kedudukan bola mata atau mata juling dan pandangan ganda. Hal ini 

kemudian dapat menimbulkan komplikasi yang berdampak pada penurunan 

kualitas penglihatan. Gejala gangguan gerak bola mata dapat dinilai dengan 

pemeriksaan gerak bola mata. Pemeriksaan ini relatif tidak rumit dan penting dalam 

pemeriksaan rutin mata.2,5 Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai gerak 

bola mata dan pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menilai gerak bola mata.  

 
II.  Otot Ekstraokular dan Gerak Bola Mata 

    Gerak bola mata dihasilkan oleh enam otot ekstraokular yang terdiri dari empat 

otot rektus dan dua otot oblik. Otot ektraokular tersusun atas serat otot lurik yang 

memiliki lebih banyak jumlah serabut saraf dibanding otot lurik biasa. Hal 

tersebut memungkinkan otot ekstraokular bergerak lebih presisi dalam 

menghasilkan gerak bola mata.1,4 

 
2.1 Anatomi Otot Ekstraokular 

     Otot-otot rektus yang bekerja dalam gerak bola mata terdiri atas otot rektus 

medial, rektus lateral, rektus superior, dan rektus inferior. Dua otot ekstraokular 

adalah otot oblik yaitu oblik  superior dan oblik inferior. Origo keempat otot rektus 

berasal dari Annulus of Zinn yang merupakan jaringan fibrosa di sekitar kanalis 

optik. Otot rektus superior berasal dari tendon superior, dan rektus inferior berasal 

dari tendon inferior. Sebagian otot rektus medial dan lateral berasal dari tendon 
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superior dan inferior. Otot oblik superior berasal dari periosteum tulang sfenoid, 

yang terletak di atas dan medial dari foramen optik. Otot oblik inferior berasal dari 

cekungan tulang maksilaris yang berada di dinding bawah orbita. Otot ini kemudian 

menuju ke bagian posterior, lateral, dan superior dari bola mata.1,4,6 

Gambar 2.1 Otot Ekstraokular 
Dikutip dari: Brar, dkk4 

 
Insersi keempat otot rektus berada pada bagian anterior bola mata. Insersi ini 

membentuk sebuah kurva imajiner yaitu Spiral of Tillaux yang menggambarkan 

lokasi insersi otot-otot rektus pada anterior bola mata. Otot rektus medial memiliki 

insersi paling dekat dari limbus yaitu 5,5 mm. Otot rektus inferior berjarak 6,5 mm, 

otot rektus lateral 6,9 mm, serta otot rektus superior 7,7 mm yang merupakan jarak 

terjauh. Otot oblik berjalan ke arah superior dengan melewati troklea menuju ke 

sklera dan berakhir melakukan insersi di bawah otot rektus superior. Otot oblik 

inferior memasuki sklera melalui kuadran inferotemporal posterior.1,4,6 

Gambar 2.2 Spiral of Tillaux 
Dikutip dari: Forrester, dkk1 

 
Vaskularisasi otot ekstraokular berasal dari arteri oftalmik yang merupakan 

cabang arteri karotis interna. Arteri oftalmik selanjutnya bercabang menjadi arteri 

lakrimal dan cabang muskular. Arteri cabang muskular memperdarahi keenam otot 
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ekstraokular. Otot rektus superior, lateral, dan oblik superior mendapat tambahan 

suplai perdarahan dari arteri lakrimal. Sumber perdarahan lain didapat dari arteri 

karotis eksterna yang bercabang menjadi arteri infraorbital. Arteri infraorbital 

memperdarahi otot rektus medial, inferior, dan oblik inferior. Otot-otot ekstraokular 

berjalan bersama arteri siliaris anterior, setiap otot memiliki satu sampai empat 

arteri ini. Arteri siliaris anterior selanjutnya akan beranastomosis dengan arteri 

siliaris posterior, membentuk major arterial circle. Aliran pembuluh balik vena 

bermuara pada vena jugular interna. Aliran vena dari otot rektus bagian atas menuju 

sinus kavernosus, otot rektus bagian bawah menuju pleksus pterigoid terlebih dulu 

sebelum ke sinus kavernosus.4,6 

                                      Gambar 2.3 Vaskularisasi otot ekstraokular 
                    Dikutip dari: Brar, dkk4 

 
Otot-otot ekstraokular mendapat inervasi dari saraf-saraf kranial yang berbeda. 

Otot rektus lateral dipersarafi oleh saraf abdusen, otot oblik superior oleh saraf 

troklea. Otot-otot rektus lainnya yaitu rektus superior, rektus medial, rektus inferior, 

dan otot oblik inferior mendapat persarafan dari saraf okulomotor. Saraf 

okulomotor terbagi menjadi dua cabang yaitu cabang superior dan inferior. Cabang 

superior dari saraf okulomotor memberi persarafan ke otot rektus superior. Cabang 

inferior mempersarafi otot rektus inferior, rektus medial, dan oblik inferior.4,6 

 
2.2 Fisiologi Gerak Bola Mata  

     Otot-otot ekstraokular, ligamen suspensori, dan lemak orbita mempertahankan 

posisi bola mata pada orbita. Dalam proses pergerakan bola mata otot-otot rektus 

yang insersinya pada bagian anterior bola mata akan menarik mata ke arah 
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posterior, sedangkan otot-otot oblik yang insersinya pada bagian posterior akan 

mendorong bola mata ke depan bersama dengan lemak orbita.6,7  

                                       Gambar 2.4 Kedudukan bola mata 
   Dikutip dari: Ansari, Nadeem6 

 
     Mata melakukan rotasinya dalam tiga aksis yang disebut axis of Fick. Axis of 

Fick dibagi menjadi tiga berdasarkan sumbu imajiner yaitu aksis Z, aksis X, dan 

aksis Y. Aksis Z adalah orientasi vertikal yang melakukan rotasi secara horizontal. 

Aksis X adalah orientasi horizontal yang melakukan rotasi vertikal. Aksis Y adalah 

orientasi horizontal yang melakukan rotasi torsional. Prinsip kerja aksis-aksis ini 

menjadi dasar fisiologi dari kerja rotasi bola mata. Hukum Listing menjelaskan 

bahwa semua pergerakan mata dapat dicapai dengan rotasi pada ketiga aksis 

tersebut. Aksis X dan Y akan berkoordinasi dalam menghasilkan gerak bola mata 

secara oblik.1,7,8 

                          Gambar 2.5  Axis of Fick 
                                                     Dikutip dari: Wright, Strube7 
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2.2.1 Gerak Mata Monokular 

     Gerak mata monokular yang disebut dengan duksi terbagi menjadi adduksi, 

abduksi, elevasi, dan depresi. Gerakan ini memberikan gerakan mata ke arah nasal, 

temporal, superior, dan inferior secara berurutan. Gerak mata monokular 

membutuhkan koordinasi dari beberapa otot yang berperan sebagai otot agonis,  

antagonis, dan sinergis. Otot agonis adalah otot primer yang menggerakan mata. 

Otot sinergis adalah otot pada satu mata yang membantu otot agonis untuk 

menghasilkan satu arah gerak yang sama. Otot antagonis pada satu mata bekerja 

menghasilkan arah gerak berlawanan dengan otot agonis.7,8,9 

 
Tabel 2. Fungsi indvidu otot ekstraokular 
 
 

 

 
 

Dikutip dari: Forrester, dkk1 
  

     Otot-otot ekstraokular memiliki kerja individual yang berbeda-beda namun 

memiliki sifat sinergis. Pergerakan bola mata ke satu arah difasilitasi oleh gerakan 

primer dan dibantu oleh otot sekunder dan tersier. Otot rektus superior sebagai 

penggerak primer bekerja bersama dengan otot oblik inferior sebagai penggerak 

sekunder untuk gerak bola mata arah supraduksi. Hukum Sherrington menjelaskan 

prinsip inervasi resiprokal pada otot-otot yang bekerja saat melakukan gerak ke satu 

arah. Gerakan ke satu arah akan menimbulkan peningkatan inervasi dan kekuatan 

kontraksi otot agonis serta akan diikuti berkurangnya inervasi dan kekuatan 

kontraksi pada otot antagonisnya.4,7,8 

 

2.2.2  Gerak Mata Binokular 

Gerak mata binokular disebut dengan versi yang terbagi menjadi gerak mata 

konjugat yang arahnya paralel, serta gerak mata inkonjugat atau vergensi yang arah 

geraknya berlawanan. Gerak mata konjugat saat melirik ke kanan disebut dengan 

dekstroversi, melirik ke kiri disebut levoversi, melirik ke atas disebut supraversi, 

dan melirik ke bawah disebut infraversi. Hukum Hering menyatakan bahwa otot-

 Fungsi Primer Fungsi Sekunder Fungsi Tersier  
Otot Rektus Medial Adduksi - - 
Otot Rektus Lateral Abduksi - - 

Otot Rektus Superior Elevasi Adduksi Intorsi 
Otot Rektus Inferior Depresi Adduksi Ekstorsi 
Otot Oblik Superior Intorsi Depresi Abduksi 
Otot Oblik Inferior Ekstorsi Elevasi Abduksi 
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otot agonis yang berkaitan harus menerima inervasi yang setara agar kedua mata 

berada dalam arah yang sama. Otot-otot agonis yang memiliki fungsi primer yang 

sama disebut pasangan otot Yoke.7,8 

Gerak konjugat mata terbagi menjadi gerak sakadik dan smooth pursuit. Gerak 

sakadik adalah gerak volunter untuk memindahkan titik fiksasi dengan kecepatan 

800-1000° per detik. Tujuan dari gerak sakadik untuk mengarahan bayangan jatuh 

tepat di fovea dari objek yang tidak bergerak. Gerak sakadik hanya dihasilkan oleh 

otot rektus. Gerak smooth pursuit berlaku pada saat mata mengikuti objek dengan 

kecepatan 30-50° per detik. Gerak mata inkonjugat terbagi menjadi gerak 

konvergensi dan divergensi. Gerak mata konvergensi terjadi saat mata melihat 

objek dengan dekat. Gerakan ini berfungsi untuk menjaga fusi sehingga disebut 

juga konvergensi fusional.1,7,10  

 
III. Pemeriksaan Gerak Bola Mata 

    Pemeriksaan gerak bola mata dimulai dengan memperhatikan adanya gerakan 

atau posisi kepala abnormal seperti memutar atau memiringkan kepala, yang dapat 

diperhatikan sejak tahap anamnesis. Posisi kepala abnormal dapat menunjukkan 

adanya kebutuhan untuk mempertahankan fiksasi fovea. Pemeriksaan gerak bola 

mata dilakukan disertai pemeriksaan kedudukan bola mata.5,13 

 
3.1  Pemeriksaan Kedudukan Bola Mata 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan kedudukan bola mata dalam 

posisi primer adalah uji refleksi cahaya kornea, uji refleks cahaya merah, dan uji 

tutup. Uji tutup dibagi menjadi uji tutup-buka, uji tutup bergantian, dan uji tutup 

bergantian dengan prisma. Uji kedudukan bola mata dapat juga menjadi metode 

untuk mengukur sudut deviasi. Pemeriksaan kedudukan bola mata yang 

menghasilkan ukuran sudut deviasi paling presisi adalah uji tutup dengan prisma, 

diikuti uji Krimsky dan uji Hirschberg.5,7,8 

 
3.1.1 Uji Refleksi Cahaya Kornea  

Uji refleksi cahaya kornea bertujuan untuk membandingkan posisi refleksi 

cahaya kornea pada kedua mata. Uji ini dapat menilai kedudukan bola mata pada 

pasien dengan kesulitan fiksasi atau pasien yang kurang kooperatif seperti pasien 
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anak dan bayi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menyinari glabela pasien 

menggunakan senter. Pasien diminta untuk memfiksasi penglihatan pada satu titik 

jauh. Jarak yang dibutuhkan dari pasien dan pemeriksa adalah 33 cm. Refleksi 

cahaya yang normal terlihat simetris pada sentral pupil kedua mata. Pemeriksaan 

ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik yaitu uji Hirschberg dan Krimsky.5,7,9 

     Uji Hirschberg dapat menilai kedudukan bola mata dan mengukur sudut deviasi 

secara kasar. Pantulan cahaya dari bagian tengah pupil yang bergeser 1 mm, 

diinterpretasikan dengan deviasi sebesar 7° atau 15 D. Gambar 3.1 (A) 

menunjukkan deviasi pantulan cahaya pada uji ini. Desentralisasi pantulan cahaya 

2 mm pada tepi pupil, 4 mm pada tengah iris, dan 6 mm pada limbus, 

menggambarkan deviasi yang didapat adalah 15°, 30°, dan 45° secara 

berurutan.5,7,10  

          Gambar 3.1 Uji Hirschberg    
                                   Dikutip dari:  Blomquist5 

 
     Uji Krimsky bertujuan untuk mendapatkan besar sudut deviasi secara presisi. 

Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada pasien dengan visus 20/400 atau lebih buruk.  

Tahap pemeriksaan yang dilakukan sama seperti Uji Hirschberg dengan tambahan 

meletakkan prisma di depan mata yang tidak berdeviasi. Kekuatan derajat prisma 

selanjutnya ditambahkan secara progresif sampai deviasi refleksi cahaya berada di 

tengah pupil, sehingga tampak simetris dengan refleksi cahaya mata normal.3,6,7                                  

                                                      Gambar 3.2 Uji Krimsky 
                                                                            Dikutip dari:  Blomquist5 
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     Uji refleks cahaya merah atau Bruckner test bertujuan untuk menghasilkan 

refleks cahaya merah pada kedua mata dengan menggunakan oftalmoskopi direk. 

Uji ini merupakan cara tercepat untuk menilai kedudukan bola mata. Oftalmoskopi 

direk diatur dengan iluminasi yang paling terang dan besar, fokus lensa diatur pada 

kekuatan 0 D. Arahkan pasien untuk fiksasi pandangan ke titik jauh. Selanjutnya 

nilai refleks cahaya merah pada kedua mata. Keadaan deviasi kedudukan bola mata 

akan menghasilkan refleks cahaya yang berbeda dibandingkan dengan mata yang 

normal. Kekurangan uji ini adalah tidak dapat dilakukan pada pasien yang memiliki 

kekeruhan pada aksis visual.5,7 

                                                 Gambar 3.3 Uji refleks cahaya merah                        
                 Dikutip dari:  Blomquist5 
 
3.1.2 Uji Tutup 

     Uji tutup adalah uji yang akurat untuk mendeteksi kelainan kedudukan bola 

mata. Kekurangan uji tutup adalah validitas uji ditentukan oleh kemampuan fiksasi 

pasien secara konstan pada suatu target, sehingga sulit dilakukan pada pasien yang 

kurang kooperatif. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta pasien untuk 

memfiksasikan pandangannya pada suatu target. Target diposisikan pada jarak 

dekat yaitu 33 cm dan jarak jauh yaitu 6 m. Target fiksasi pada pasien anak dapat 

menggunakan mainan kecil atau gambar. Pemeriksa menutup satu mata secara 

bergantian dengan menggunakan okluder, jika okluder tidak tersedia dapat 

menggunakan tangan pemeriksa. Penilaian uji ini didapat dengan mengobservasi 

gerakan mata pasien saat diberi perlakuan tutup dan buka okluder. Uji tutup terbagi 

dalam tiga jenis yaitu uji tutup-buka, uji tutup bergantian, dan uji tutup bergantian 

dengan prisma.3,5,9 

Uji tutup buka adalah uji untuk menilai adanya keadaan heterotropia. Uji ini 

dilakukan dengan posisi pasien dan pemeriksa duduk, dengan jarak panjang lengan 

pemeriksa. Pemeriksaan dimulai dengan menutup mata yang dianggap normal 
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selama satu atau dua detik, pemeriksa memperhatikan gerakan pada mata yang 

tidak ditutup. Selanjutnya buka okluder selama tiga detik dan tutup mata yang lain, 

perhatikan gerakan pada mata yang tidak ditutup. Deviasi manifes mata atau 

heterotropia akan menghasilkan gerakan pada mata yang tidak ditutup ke arah 

sentral seperti pada gambar 3.3, menandakan adanya pencarian fiksasi dari mata 

tersebut. Hasil uji tutup buka ditulis dalam XT untuk eksotropia dan ET untuk 

esotropia.5,8  

                             Gambar 3.4 Uji tutup buka                                                        
                       Dikutip dari : Wright, Strube7 

 
Uji tutup bergantian dilakukan dengan tujuan menemukan keadaan heteroforia 

pada mata yang tampak normal dari hasil penilaian uji tutup buka. Pemeriksaan ini 

dilakukan dengan cara menutup mata kanan dan kiri bergantian secara cepat tanpa 

kesempatan untuk fiksasi binokular. Pemeriksa kemudian melakukan observasi 

adanya perubahan refiksasi ke arah sentral pada mata yang tidak ditutup. Keadaan 

heteroforia akan menghasilkan refiksasi mata ke arah sentral sedangkan pada 

ortoforia tidak ada perubahan fiksasi mata.5,7  

Gambar 3.5 Uji tutup bergantian pada esophoria. (A) Mata tampak lurus. 
(B) Mata kiri ditutup, disosisasi fusi mengakibatkan esophoria. 
(C) Okluder secara cepat dipindahkan ke mata kanan, tampak 
mata kiri refiksasi sentral dan mata kanan bergerak ke arah 
nasal. (D) Kedua mata tampak lurus kembali saat okluder dibuka 
karena fusi kembali. 

                                     Dikutip dari: Wright, Strube7 



  

 

10 

 

     Pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan menggunakan uji tutup bergantian 

dengan prisma. Teknik pemeriksaan ini sama dengan uji tutup bergantian, namun 

diukur dengan prisma untuk mengetahui derajat deviasi secara kuantitatif. Apeks 

prisma diletakan sesuai arah deviasi, dengan derajat prisma yang lebih rendah 

terlebih dahulu. Uji tutup bergantian dilakukan kembali bersamaan dengan prisma 

tetap diletakkan di depan mata pasien. Pemeriksa dapat menambahkan derajat 

prisma secara progresif sampai tidak ada lagi gerakan refiksasi mata (netralisasi). 

Hasil uji ini adalah besarnya derajat prisma yang diperlukan untuk refiksasi mata 

ke arah sentral.3,6,7        

Gambar 3.6 Uji tutup bergantian dengan prisma 
                                                         Dikutip dari: Blomquist5 

 

3.2 Pemeriksaan Duksi dan Versi 

     Duksi dan versi adalah pemeriksaan untuk menilai kerja otot ekstraokular dan 

saraf kranial. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara posisi pasien duduk 

berhadapan dengan pemeriksa, dengan arah pandang pasien dalam posisi primer. 

Pemeriksa meminta pasien untuk mengikuti arah gerak tangan pemeriksa yang 

berjarak 14 inchi dari mata pasien. Pemeriksaan ini mengevaluasi ada atau tidaknya 

keterbatasan arah pandangan pasien.5,7,9 

Gambar 3.7 Duksi 
 Dikutip dari: Wright, Strube7 
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     Pemeriksaan duksi dilakukan untuk menilai gerak mata monokular, dilakukan 

dengan cara menutup mata yang tidak diuji. Arah pandangan yang dinilai pada 

pemeriksaan ini adalah sebanyak enam arah yaitu adduksi, abduksi, supraduksi, 

infraduksi, intorsi, dan ekstorsi. Pergerakan mata yang terbatas pada suatu arah 

dapat disebabkan oleh kelemahan kontraksi agonis atau kegagalan relaksasi otot  

antagonisnya. Interpretasi dinilai dalam skala  +4 sampai -4, dengan 0 adalah gerak 

mata normal. Gerak otot yang berlebihan dinilai dengan +4  dan -4 adalah aksi 

gerak otot yang paling kurang. Gambar 3.6. menunjukkan nilai gerak duksi pada 

otot rektus lateral -4 berarti mata yang dilihat dari sentral kornea tidak dapat abduksi 

melewati garis tengah, -3 berarti mata tidak dapat melebihi 22,5° dari garis tengah, 

-2 berarti mata tidak dapat melebihi 45° dari garis tengah, dan -1 berarti mata tidak 

dapat melebihi 67,5° dari garis tengah. Gerak otot yang berlebihan dalam nilai +1 

sampai dengan +4 memiliki interpretasi derajat yang sama.7,14  

     Versi menilai sinkronisasi gerakan kedua bola mata. Arah pemeriksaan pada 

versi adalah 9 arah yaitu posisi primer, elevasi, depresi, dekstroversi, laevoversi, 

dekstroelevasi, laevoelevasi, dekstrodepresi, dan laevodepresi. Penilaian dan cara 

interpretasi pemeriksaan versi sama dengan duksi.7,14 

 Gambar 3.6 Versi 
  Dikutip dari: Kanski14 
  

3.3  Pemeriksaan Vergensi 

        Gerak vergensi dapat dinilai dengan meminta pasien memfiksasi pandangan 

pada sebuah target dekat, pemeriksa menggerakkan objek ke arah mendekat dan 

menjauhi pasien. Pemeriksaan konvergensi dilakukan dengan cara mendekatkan 
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objek berukuran kecil ke arah pangkal hidung pasien secara perlahan. Hasil uji 

terbagi menjadi hasil subjektif dan objektif. Hasil subjektif didapat pada titik 

dimana pasien mengeluhkan adanya pandangan ganda. Hasil objektif didapat 

dengan mengukur near point of convergence yaitu titik saat mata yang tidak 

dominan bergerak ke arah lateral, dimana terjadi divergensi dari gerak mata. 

Pengukuran jarak dari dasar hidung ke near point of convergence dilakukan dengan 

menggunakan penggaris dalam skala sentimeter atau dengan RAF rule. Hasil near 

point of convergence £ 5 cm adalah hasil yang normal.10,11,14 

 

3.4 Pemeriksaan Gerakan Saccadic dan Smooth Pursuit 

     Pemeriksaan gerak mata sakadik dan smooth pursuit dilakukan dengan cara 

menstimulasi sistem optokinetik atau nistagmus optokinetik. Sistem optokinetik 

mempertahankan kedudukan bayangan di retina tetap stabil, saat terjadi gerakan 

rotasi kepala atau lingkungan. Cara pemeriksaan ini dilakukan dengan bantuan 

optokinetic drum. Tabung optokinetik memiliki garis hitam dan putih, yang 

tersusun dalam jarak 1 inchi dari setiap garis. Pemeriksaan ini dilakukan dengan 

posisi pasien dan pemeriksa duduk berhadapan dengan jarak 30 cm. Penilaian 

didapat dengan cara mengamati gerakan mata saat tabung diputar secara horizontal 

dan vertikal. Ketika tabung diputar maka akan teraktivasi gerak smooth pursuit 

yang secara volunter mengikuti arah putaran tabung. Gerak sakadik selanjutnya 

akan tampak sebagai gerak cepat pada arah pandang yang berlawanan dengan arah 

gerak tabung.7,10,13  

        
Gambar 3.7 Optokinetic drum        

        Dikutip dari: Stein, dkk12 
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     Pemeriksaan gerak smooth pursuit dan sakadik dapat dilakukan dengan cara lain 

selain dengan tabung optokinetik. Gerak smooth pursuit dapat dinilai dengan 

meminta pasien memfiksasi pandangan pada objek yang bergerak perlahan, secara 

horizontal dan vertikal, saat kepala dan tubuh pasien tetap diam. Pemeriksa 

mengamati akurasi gerakan mata yang mengikuti objek. Pemeriksaan gerak sakadik 

dapat juga dilakukan dengan meletakkan dua objek, masing-masing pada sisi kanan 

dan kiri pasien. Selanjutnya minta pasien untuk melihat satu objek dan 

memindahkan fiksasi pandangan ke objek lainnya secara cepat.  Penilaian 

dilakukan dengan mengamati latency (durasi dari stimulus sampai gerakan ada), 

akurasi, kecepatan, dan konjugasi mata.7,10 
     
IV. Simpulan 

  Salah satu faktor yang mempengaruhi penglihatan adalah kedudukan dan gerak 

bola mata yang baik. Gerak bola mata merupakan hasil koordinasi otot dan saraf 

yang seimbang. Otot-otot yang berperan dalam gerak bola mata terdiri dari empat 

otot rektus dan dua otot oblik yang dipersarafi oleh saraf kranial. Pergerakan bola 

mata baik secara monokular maupun binokular dihasilkan oleh kerja otot-otot 

tersebut. Gerakan tersebut dapat dinilai dengan pemeriksaan kedudukan dan gerak 

bola mata yang penting dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan gerak bola 

mata. 
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