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I. Pendahuluan 

     Saraf kranial adalah 12 pasang serabut saraf yang berada di luar susunan saraf 

pusat yang kemudian berjalan melewati berbagai struktur foramen dan fisura di 

dalam tulang kranium untuk mengatur organ-organ yang berada di kepala, wajah, 

dan sebagian leher. Enam dari dua belas saraf kranial bertanggung jawab dalam 

persarafan mata. Empat diantaranya berperan dalam jaras penglihatan dan 

persarafan gerak bola mata, yaitu saraf optikus, saraf okulomotor, saraf troklear, 

dan saraf abdusens.1-3 

    Masing- masing saraf kranial yang mempersarafi mata memiliki fungsi dan 

karakteristik tersendiri. Perjalanan masing- masing saraf kranial menuju dan 

meninggalkan rongga orbita melewati berbagai struktur anatomi dan organ 

sekitarnya memberi makna fisiologis dan klinis.  Pengetahuan mengenai jaras dan 

fungsi dari saraf kranial yang mempersarafi mata membantu kita mengenali 

kelainan pada mata yang berhubungan dengan berbagai struktur di otak.2,4,5 

     Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai saraf kranial yang bertanggung 

jawab terhadap jaras penglihatan dan gerak bola mata yaitu saraf optikus, saraf 

okulomotor, saraf troklear dan saraf abdusen. Gangguan pada saraf kranial yang 

mempersarafi mata dapat dikeluhkan pasien sebagai gangguan tajam penglihatan, 

kehilangan lapang pandang, gangguan gerak bola mata, serta penglihatan ganda. 

Tujuan sari kepustakaan ini adalah untuk memahami anatomi dan fisiologi saraf 

kranial yang berkaitan dengan jaras penglihatan dan gerak bola mata sehingga dapat 

memahami kaitannya dengan berbagai kondisi klinis.1-3 

 

II. Saraf Kranial yang Mempersarafi Mata 

     Penglihatan merupakan suatu hal yang krusial bagi manusia untuk bertahan 

hidup. Penglihatan binokular yang tajam dan jelas memerlukan beberapa syarat, 

diantaranya adalahpersepsi visual yang simultan, stereopsis, serta kemampuan fusi 

motorik yang baik. Syarat- syarat tersebut sebagian besar berhubungan dengan 

kerja dari saraf kranial yang mempersarafi mata. Saraf kranial utama yang 

mempersarafi mata terkait dengan fungsinya sebagai organ visual, yaitu saraf 

optikus, saraf okulomotor, saraf troklearis, dan saraf abdusens.1,2,7 
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     Saraf okulomotor, saraf troklearis dan saraf abdusens merupakan saraf kranial 

dengan komponen motorik. Ketiga saraf kranial tersebut mengatur pergerakan otot 

bola mata yang dikenal sebagai otot Yoke. Otot Yoke pada bola mata terdiri dari 

sepasang otot rektus medialis, lateralis, superior, inferior, serta oblikus superior dan 

inferior. Kontraksi dari otot penggerak bola mata menyebabkan pergerakan bola 

mata baik pada suatu sumbu yang dikenal sebagai axis Ficks.4-6 

 

 

Gambar 2.1.  Jaras penglihatan ( visual pathway) 
   Dikutip dari: Remington4 

 

     Semua gerakan pada mata, baik sadar maupun reflektif dimaksudkan agar 

bayangan yang terbentuk jatuh tepat di retina dan tetap berada di bagian fovea. 

Impuls visual di retina yang telah mengalami fototransduksi kemudian dihantarkan 

oleh saraf optikus, saraf kranial yang memiliki komponen sensoris, menuju otak 

melalui jaras penglihatan pada gambar 2.1. Saraf okulomotor tidak hanya memiliki 

komponen motorik, tetapi juga memiliki komponen otonom untuk mengatur refleks 

pupil dan refleks dekat saat mata berakomodasi.1,4,5 
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2.1 Saraf Optikus  

     Saraf optikus atau merupakan saraf kranial kedua dari kedua belas saraf kranial. 

Akson dari saraf optikus merupakan kelanjutan dari akson pada lapisan sel ganglion 

retina. Serabut saraf ini memiliki kurang lebih 1 juta akson, terbanyak di antara 

saraf kranial lainnya. Saraf optikus berperan dalam pembentukan jaras 

penglihatan2,4-6 

     Secara fisiologis, saraf optikus berawal dari lapisan sel ganglion di permukaan 

retina hingga kiasma optikum.  Secara anatomis, saraf optikus dibagi menjadi 4 area 

topografi yaitu regio intraokular, intra orbita, intra kanalikular, dan intrakranial 

seperti pada gambar 2.2. Masing- masing regio saraf optikus memiliki karakteristik 

dan keistimewaan tersendiri.5,6 

 

 

Gambar   2.2 Gambaran skematis 4 segmen saraf optikus 
  Dikutip dari : Brar5 

     

     Saraf optikus regio intraokular berawal dari optic disc atau disebut juga optic 

nerve head (ONH), sebuah bagian di retina yang berwarna kuning cerah pada 

pemeriksaan funduskopi. Panjang dari serabut saraf ini pada regio intra okular 

berkisar antara 1,0 mm–1,02 mm. Serabut saraf optikus di diskus optikus terbagi 
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menjadi 4 lapisan, yaitu: lapisan serabut saraf superfisial (superficial nerve fiber 

layer), area prelaminar, area laminar, dan area retrolaminar. Seluruh lapisan serabut 

saraf optikus intra okular tidak memiliki selubung myelin, kecuali lapisan 

retrolaminar. Penambahan selubung myelin pada lapisan retrolaminar 

menyebabkan diameter dari saraf optikus bertambah menjadi ± 3 mm.4-6 

     Serabut saraf optikus intraokular keluar dari bola mata dan berjalan ke arah nasal 

di dalam rongga orbita. Regio ini dikenal sebagai saraf optikus regio intra orbita. 

Serabut saraf di regio intra orbita merupakan bagian terpanjang dari keseluruhan 

regio saraf optikus, yaitu sekitar 3 cm dengan bentuk sedikit berkelok seperti huruf 

“S”. Ukuran saraf optikus yang lebih panjang dan sedikit berkelok di dalam rongga 

orbita memudahkan pergerakan bola mata ke segala arah.4-6 

     Serabut saraf optikus meninggalkan rongga intra orbita melalui kanalis optikus 

dalam tulang sphenoid, regio ini dikenal sebagai regio intra kanalikular. Saraf 

optikus intra kanalikular ini panjangnya sekitar 8–10 mm. Regio intra kanalikular 

merupakan area yang paling rentan mengalami trauma. Trauma tumpul pada wajah 

terutama di bagian dahi menyebabkan gaya dorong kuat ke regio intra kanalikular 

dan secara tidak langsung dapat menyebabkan jejas yang luas pada akson ( diffuse 

axonal injury ) saraf optikus dan  merobek arteri oftalmika di dalam kanalis optikus. 

Jejas saraf akibat mekanisme tersebut dikenal dengan indirect traumatic optic 

neuropathy. Selain akibat jejas secara tidak langsung, edema pada saraf optikus 

pada kanalis optikum dapat menekan arteri oftalmika, sehingga menyebabkan 

sindrom kompartemen pada daerah mata. 2,5-7 

     Saraf optikus meninggalkan kanalis optikum sejauh 1 mm dalam fossa kranium 

medialis sebagai saraf optikus regio intra kranial. Panjang serabut saraf optikus 

intra kranial ±10-16 mm. Serabut saraf regio ini berjalan superior dari arteri 

oftalmika dan superomedial dari arteri karotis interna. Regio intra kranial 

merupakan ujung dari saraf optikus  secara anatomis, akan tetapi, secara fungsional, 

perjalanan serabut saraf ini terus berlanjut dan bergabung dengan saraf optikum dari 

sisi kontralateral menjadi sebuah struktur yang dikenal sebagai kiasma optikum. 

2,5,6,8 
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     Kiasma optikum adalah sebuah struktur serabut saraf tebal yang terdiri dari 

penyilangan saraf optikus kanan dan kiri seperti pada gambar 2.3. Secara anatomis, 

kiasma optikum terletak di bagian anterior hipotalamus, membentuk dinding 

anterior dari ventrikel ketiga, sekitar 10 mm superior dari sella tursika. Kiasma 

optikum dilapisi oleh duramater dan piamater serta kaya akan pembuluh darah. 

Sebanyak 53% dari saraf optikus menyilang di kiasma optikum, 47% sisanya tetap 

berada pada sisi ipsilateral.5,6 

     

Gambar 2.3 Gambar skematis kiasma optikus 
    Dikutip dari: Remington4 

    Bagian saraf optikus yang menyilang di kiasma optikum adalah serabut yang 

berasal dari retina bagian nasal, baik makular maupun ekstramakular. Serabut saraf 

optikus bagian nasal menyilang garis tengah dan bergabung dengan serabut saraf 

bagian temporal sisi kontralateral membentuk traktus optikus. Persilangan saraf 

optikus di kiasma optikum berperan dalam penglihatan binokular, sehingga 

seseorang dapat melihat benda secara tiga dimensi (depth of field perception).
2,5,6 

     Traktus optikus merupakan kelanjutan dari akson di kiasma optikum. Traktus 

optikus terbentuk dari gabungan serabut saraf dari retina bagian nasal sisi 

kontralateral dengan serabut dari retina bagian temporal sisi ipsilateral. Serabut 

saraf ini berjalan ke posterior mengelilingi diensefalon hingga lateral dari 

hipothalamus. Sebanyak 90% dari serabut traktus optikus berakhir dengan 

bersinaps di nukleus genikulata lateralis (NGL) di bagian dorsal hipothalamus, 10% 
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sisanya menuju ke nukleus pretektal, kolikulus superior dan nukleus suprakiasmatik 

di hipotalamus.5,6 

      Nukleus genikulata lateralis merupakan sepasang kumpulan badan sel 

berbentuk seperti jamur yang berlokasi di bagian posterior dari talamus. Nukleus 

genikulata lateralis terbagi menjadi 6 lapisan yang bersinaps dengan traktus optikus 

seperti pada gambar 2.4. Dua lapisan pertama dari NGL disebut sebagai lapisan 

magnoseluler karena menerima impuls dari sel ganglion “magnoselular” di retina 

bagian perifer. Fungsi dari ganglion magnoseluler di antaranya adalah menangkap 

gerakan bayangan di retina. Empat lapisan NGL sisanya disebut sebagai lapisan 

parvoseluler. Lapisan parvoseluler menerima impuls dari sel ganglion parvoseluler 

di fovea. Berbeda dengan lapisan magnoseluler, lapisan parvoseluler menerima 

impuls eferen berupa warna dan bentuk dari benda.5-8 

 

Gambar 2.4. Diagram skematis nukleus genikulata lateralis 
   Dikutip dari : Brar5

 
 

     Masing-masing NGL menerima impuls dari masing- masing mata. Lapisan 

kedua, ketiga, dan kelima menerima sinyal aferen dari hemiretina sisi temporal 

mata bagian ipsilateral. Lapisan pertama, keempat, dan keenam menerima sinyal 

dari hemiretina sisi nasal mata bagian kontralateral. Seluruh lapisan NGL akan 
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meneruskan impuls ke pusat penglihatan primer di lobus oksipital tepatnya di area 

Brodmann 17 melalui struktur yang dikenal dengan radiasio optika.2,5,6,8 

         Radiasio optika adalah kumpulan serabut saraf yang membentuk traktus untuk 

memproyeksikan impuls dari NGL menuju ke pusat penglihatan primer di oksipital. 

Traktus dalam radiasio optika terbagi menjadi 2 kumpulan serabut: serabut inferior 

dan superior seperti pada gambar 2.5. Serabut inferior menuju ke anterior lalu ke 

arah lateral dan posterior dikenal sebagai lengkung Meyer (Meyer’s loop). Serabut 

superior berjalan ke arah posterior medial melalui lobus parietal. Serabut saraf yang 

membawa impuls dari makula berjalan ke arah lateral menuju bagian sentral dari 

sulkus kalkarina di lobus oksipital. Serabut saraf makula membawa jaras yang 

meliputi lapang pandang bagian sentral. Serabut inferior membawa jaras yang 

berasal dari lapang pandang superior, sedangkan serabut superior membawa jaras 

yang berasal dari lapang pandang inferior.5,6,8   

 

Gambar 2.5 Gambar skematis radiasio optika  
    Dikutip dari : Brar5 

 

      Korteks penglihatan primer terletak pada lobus oksipital, tepatnya pada kutub 

posterior dari lobus oksipital hingga perbatasan sulkus kalkarina dengan sulkus 

parieto-oksipital (gambar 2.6). Area ini juga disebut sebagai area Brodmann 17. 
Girus bagian superior dari sulkus kalkarina menerima impuls dari lapang pandang 
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bawah mata sisi kontralateral, sedangkan girus inferior menerima impuls dari 

lapang pandang atas mata sisi kontralateral.3,5,6 

     Impuls yang menuju ke korteks penglihatan primer diteruskan menuju korteks 

asosiasi penglihatan yaitu area 18 dan 19 untuk diproses lebih lanjut. Korteks 

asosiasi penglihatan akan mempersepsikan bayangan menjadi sesuai dengan letak 

sesungguhnya, tidak lagi terbalik dan berlawanan. Impuls penglihatan tidak 

berakhir di korteks asosiasi, melainkan diteruskan menuju lobus parietal dan 

temporal bagian ventral. Lobus parietal merupakan pusat persepsi pergerakan 

sedangkan lobus temporal bagian ventral menerjemahkan impuls visual berupa 

bentuk dan warna.2,5,8 

 
Gambar 2.6. Korteks penglihatan primer dan sekunder 

    Dikutip dari : Hall8 

     

    Jaras  penglihatan melibatkan suatu proses kompleks perjalanan impuls visual 

yang dimulai dari proses perubahan gelombang cahaya di retina menjadi suatu 

impuls listrik yang akan diteruskan melalui saraf optikus, kiasma optikum, traktus 

optikus, nukleus genikulatum lateralis, radiasio optika hingga korteks lobus 

oksipital sebagai pusat penglihatan primer di otak.3,9,10 
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2.2. Saraf Okulomotor (CN III) 

     Saraf okulomotor merupakan sekelompok sel saraf yang keluar dari bagian 

mesencephalon, setingkat dengan kolikulus superior seperti pada gambar 2.7. 

Nukleus CN III terletak pada bagian ventral dari akuaduktus serebri, sebelah rostral 

dari nukleus saraf abdusens (CN VI); bagian inferolateralnya bersebelahan dengan 

fasikulus longitudinalis lateralis.2,3,5 

 
 

Gambar 2.7 Saraf okulomotor 
 Dikutip dari :Pauwels dkk2 

 

     Saraf okulomotor terdiri dari nukleus parasimpatetik Edinger-Westhpal dan 

subnukleus somatomotor.  Akson dari kedua nukleus CN III berjalan ke arah ventral 

dari midbrain membentuk serabut okulomotor, kemudian keluar dari fossa 

interpedunkular di bagian ventral midbrain, berjalan diantara arteri serebri posterior 

dan arteri serebelar superior, menembus duramater menuju sinus kavernosus.  Di 

dalam sinus kavernosus, saraf okulomotor berjalan di sebelah lateral, melewati 

bagian superior nukleus troklearis (CN IV). Saraf okulomotor memasuki rongga 

orbita melalui fissura orbitalis superior. Saraf okulomotor pars intra orbita 

bercabang menjadi bagian superior dan inferior setelah melewati cincin tendinosa 

(annulus of Zinn). Cabang superior saraf okulomotor mempersarafi otot levator 

palpebra dan rektus superior, sedangkan cabang inferior yang lebih besar 

mempersarafi otot oblikus inferior, rektus inferior, dan rektus medialis seperti 

terlihat pada gambar 2.8.5,6 
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     Fungsi utama nukleus okulomotor adalah membentuk penglihatan yang jelas, 

stabil dan binokular. Fungsi tersebut dapat dicapai dengan keselarasan koordinasi 

otot- otot penggerak bola mata, pengaturan jumlah cahaya yang masuk melalui 

pupil, dan kemampuan akomodasi oleh otot siliaris.  Hampir seluruh otot penggerak 

bola mata dipersarafi oleh subnukleus saraf okulomotor bagian somatomotorik, 

terkecuali otot oblikus superior dan rektus lateralis.2,5,6 

 

Gambar 2.8. Nuclei dan persarafan somatomotor nervus okulomotor 
   Dikutip dari : Brar5 

 

     Subnukleus medialis CN III mempersarafi otot rektus superior sisi kontralateral, 

sedangkan subnukleus lateralis CN III mempersarafi otot rektus medialis, rektus 

inferior, dan oblikus inferior bagian ipsilateral. Seluruh nukleus dari CN III 

berpasangan di kanan dan kiri dalam batang otak, terkecuali sebuah nukleus di 

bagian sentral, sebelah anterior dari nukleus Edinger-Westphal. Nukleus ini dikenal 

sebagai nukleus sentral, berfungsi untuk mempersarafi otot levator palpebra 

superior di kedua sisi.5,6,8 

      Nukleus Edinger-Westphal merupakan komponen parasimpatetik dari CN III. 

Nukleus ini mempersarafi otot konstriktor pada pupil dan otot siliaris pada badan 

siliaris. Masing-masing otot tersebut berfungsi mengatur jumlah cahaya yang 
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masuk ke dalam bola mata serta mengatur akomodasi dari lensa saat penglihatan 

dekat. Fungsi parasimpatetik saraf okulomotor diwakili oleh pengaturan refleks 

pupil dan refleks penglihatan dekat (near visual reflex).2,5,6 

     Refleks pupil merupakan gerakan tidak disadari yang simultan dan seimbang 

dari otot konstriktor pupil pada kedua mata untuk mengatur jumlah cahaya yang 

masuk ke dalam mata. Pupil kedua mata akan berkonstriksi secara bersamaan ketika 

terkena cahaya walaupun cahaya hanya datang dari satu sisi mata saja. Refleks pupil 

melibatkan dua saraf kranial, yaitu saraf optikus (CN II) sebagai pembawa sinyal 

aferen dan saraf okulomotor (CN III) sebagai pembawa sinyal eferen 

parasimpatetik.1,2,7
 

     

Gambar 2.9 Refleks pupil dan refleks dekat 
 Dikutip dari : Mancall9 

 

     Refleks pupil terjadi karena sebagian kecil impuls aferen yang berasal dari kedua 

sisi CN II meninggalkan traktus optikus menuju nukleus olivarius pretektal di 

midbrain. Nukleus olivarius pretektal di kedua sisi selanjutnya menghantarkan 

impuls ke nukleus Edinger-Westphal sisi ipsilateral dan kontralateral sehingga 

walaupun cahaya hanya masuk dari sebelah bola mata, pupil kedua mata tetap akan 

berkonstriksi dalam waktu yang bersamaan. Akson dari nukleus Edinger-Westphal 

meninggalkan midbrain untuk bersinaps di ganglion siliaris dan melanjutkan diri 

sebagai akson parasimpatik postganglionik menuju ke bola mata bagian posterior 
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seperti pada gambar 2.9. Akson postganglionik ini berjalan diantara lapisan koroid 

dan sklera hingga ke bagian anterior bola mata dan berakhir pada otot konstriktor 

pupil dan otot siliaris. Hanya 3–5% dari serabut saraf postganglionik yang berfungsi 

sebagai pupilomotor, sisanya berfungsi sebagai pengatur otot siliaris.2,5,10 

     Refleks dekat merupakan rangkaian proses yang terjadi saat mata melihat objek 

pada jarak dekat. Refleks dekat terdiri dari 3 rangkaian proses yaitu akomodasi 

mata, konstriksi pupil, dan konvergensi. Jaras yang terjadi pada refleks dekat 

hampir sama dengan jaras pada refleks pupil, hasil akhirnya adalah miosis pupil 

dan kontraksi dari otot silaris. Satu hal yang berbeda pada refleks melihat dekat 

adalah terjadinya konvergensi bola mata akibat kontraksi otot rektus medialis. 

Kontraksi otot rektus medialis merupakan hasil dari impuls yang dihantarkan oleh 

serabut saraf somatoeferen yang berasal dari nukleus okulomotor bagian lateral.2-4 

 

2.4. Saraf Troklearis (CN IV) 

     Saraf troklearis merupakan serabut saraf kranial berdiameter terkecil dengan 

jumlah serabut saraf paling sedikit dibandingkan dengan saraf kranial lainnya. 

Meskipun jumlah saraf saraf troklearis paling sedikit, namun akson dari saraf 

kranial ini merupakan serabut terpanjang di regio intrakranial (75mm). Perjalanan 

akson CN IV yang panjang berawal dari nukleusnya yang terletak di bagian 

tegmentum dari midbrain, setinggi kolikulus inferior, di bagian ventral akuaduktus 

sylvius. Akson CN IV ini akan berjalan ke arah dorsal mengelilingi periakuaduktus 

Sylvius kemudian menyilang ke arah kontralateral. Penyilangan akson saraf 

troklearis kemudian berlanjut ke arah ventral di sekitar pedunkulus serebri, di antara 

arteri serebral posterior dan arteri serebelar superior 5,6,12 

     Saraf troklearis kemudian masuk ke dalam sinus kavernosus bersama dengan 

saraf okulomotor (CN III), saraf trigeminus pars oftalmika (CN V1) dan maksilaris 

(CN V2), serta saraf abdusens (CN VI). Saraf troklearis meninggalkan sinus 

kavernosus dan memasuki rongga orbita melalui fissura orbitalis superior dan 

berjalan di bagian superior cincin tendinosa (annulus of Zinn) ke arah medial dari 

rongga orbita. Akson saraf troklearis melintasi dinding supero-medial orbita di 

sebelah atas otot levator palpebra dan otot rektus superior menuju otot oblikus 
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superior. Bagian distal akson saraf troklearis terbagi menjadi 3 bagian saat 

memasuki otot oblikus superior bagian sepertiga proksimal.5,11,12 

     Impuls eferen melalui saraf troklearis akan mengkontraksikan otot oblikus 

superior. Otot oblikus superior berorigo pada periosteum dari tulang sfenoid di 

dinding medial orbita. Otot ini melintasi bagian superior anteromedial dari orbit 

kemudian tendonnya terikat oleh serat fibrokartilago di medial. Tendon yang terikat 

lalu berputar ke posterolateral dan berinsersi di sklera bagian superolateral 

posterior. Otot oblikus superior menghasilkan gerakan bola mata ke arah bawah 

(depression), menjauhi sumbu tubuh (abduction), dan memutar ke arah dalam 

(incyclotorsion).2,5,8 

 

Gambar 2.10. Perjalanan nervus troklearis 

                       Dikutip dari Pauwels2 

       

     Diameter saraf troklearis yang kecil dan perlekatannya yang rapuh ke bagian 

dorsal dari midbrain menyebabkan saraf ini rentan mengalami jejas baik akibat 

trauma maupun aneurisma pembuluh darah intra kranial. Jejas pada nukleus saraf 

troklearis akan menyebabkan kelainan pada otot oblikus superior sisi kontralateral, 

sedangkan jejas pada akson saraf troklearis akan menyebabkan kelainan otot 

oblikus superior sisi ipsilateral. Pasien dengan kelainan saraf troklearis sering 

mengeluhkan pandangan ganda atau diplopia. Ketika salah satu sisi saraf troklearis 

mengalami gangguan, maka otot oblikus superior akan kehilangan fungsinya. 
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Gerakan bola mata akan didominasi oleh otot antagonis oblikus superior yaitu otot 

oblikus inferior. Salah satu sisi bola mata menjadi berputar ke arah luar 

(exyclotorsion) dan ke superior.5,6,8 

    Gerakan bola mata yang tidak selaras menyebabkan bayangan jatuh di lapang 

pandang yang berbeda pada retina kedua mata. Kondisi ketidaksesuaian jatuhnya 

bayangan di retina menyebabkan pandangan ganda (diplopia). Palsi atau 

kelumpuhan pada nervus troklearis merupakan salah satu penyebab strabismus 

yang kerap dijumpai pada anak- anak dan dewasa. Penyebab dari palsi pada nervus 

troklearis diantaranya kelainan kongenital, hipertensi, trauma, dan neoplasma intra 

kranial.2,5,6,12 

 

2.5. Saraf Abdusens (CN VI) 

     Saraf abdusens adalah saraf kranial keenam. Serabut saraf abdusen hanya 

memiliki komponen motorik untuk mempersarafi gerakan otot rektus lateralis dari 

bola mata. Saraf abdusens memiliki akson yang panjang dan berkelok – kelok di 

intrakranial dan seringkali teregang pada peningkatan tekanan intrakranial.2,4,5  

 

Gambar 2.11. Perjalanan nervus abdusens 
                        Dikutip dari Pauwels2 

 

     Nukleus dari saraf abdusens terletak pada bagian dasar ventrikel keempat, di 

bawah kolikulus fasialis pada bagian kaudal dari pons seperti terlihat dalam gambar 

2.11. Akson dari saraf abdusens berjalan di sepanjang dasar tulang oksipital pada 



15 

 

 
 

basis cranii lalu menanjak ke lereng posterior tulang temporal pars petrosus dan 

berkelok tajam di taju petrosus sebelum masuk ke dalam sinus kavernosus. Saraf 

abdusens dalam sinus kavernosus melintasi dinding lateral arteri karotis interna. 

Saraf abdusens berjalan bersama serabut simpatis dari pleksus karotis interna dan 

serabut sensoris cabang dari nervus trigeminus menuju fissura orbitalis superior 

untuk memasuki rongga orbita. Saraf abdusens memasuki rongga orbita di dalam 

cincin tendinosa annulus of Zinn kemudian berjalan ke arah lateral dan berakhir 

pada sisi medial otot rektus lateralis.2,5,6 

     Saraf abdusen berfungsi membawa bola mata menjauhi garis midline tubuh atau 

disebut dengan abduksi. Gerakan abduksi bola mata diperantarai oleh kontraksi dari 

otot rektus lateralis. Saraf abdusens memiliki serabut interneuron sehingga dapat 

berhubungan dengan kompleks okulomotor (CN III) melalui fasikulus longitudinal 

medialis. Serabut interneuron menghubungkan nukleus saraf abdusens dengan 

nukleus yang mempersarafi otot rektus medialis kontralateral, hubungan ini 

menyebabkan kedua bola mata bergerak ke arah horizontal.4-6     

     Kerusakan pada saraf abdusens menyebabkan pasien mengalami gangguan 

gerak mata horizontal. Pasien dengan jejas pada saraf abdusens tidak dapat 

menggerakkan bola mata ke arah lateral. Pasien juga kerap mengeluhkan  

pandangan ganda (diplopia). Peningkatan tekanan intra kranial akan meregangkan 

saraf abdusens di sekitar tulang temporal karena di daerah ini akson saraf abdusens 

berkelok sepanjang tonjolan tulang temporal. Aneurisma pada arteri karotis interna 

pada sinus kavernosus dapat menekan saraf abdusens pars sinus kavernosus. Gejala 

palsi otot rektus lateralis disertai keluhan simpatis dikenal sebagai sindrom 

Horner’s merupakan tanda khas dari aneurisma arteri karotis interna pars sinus 

kavernosus. Penyebab lainnya dari palsi nervus abdusens diantaranya adalah 

kelainan kongenital, infeksi virus akut, dan tumor.2,6,13 

 

2.6 Duksi, Versi, dan Hukum Hering  

     Pergerakan bola mata mengandalkan otot- otot penggerak bola mata yang 

dikenal sebagai otot eksta okular. Otot ekstra ocular berkerja secara agonis dan 

antagonis dibawah perintah dari saraf kranial ketiga, keempat dan ke enam untuk 
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menghasilkan penglihatan binokular. Koordinasi antara ketiga saraf kranial yang 

mempersarafi gerakan kedua bola mata diperantarai oleh fasikulus longitudinalis 

medialis yang berjalan sejajar dengan garis tengah dari tegmentum midbrain   

sampai ke bagian servikal dari medulla spinalis. Pergerakan bola mata dibagi 

menjadi gerakan monokular atau dikenal sebagai duksi, dan gerakan binokular atau 

versi dan vergensi.2,4,10 

     Duksi adalah gerakan monokuler bola mata mengitari aksis Fick. Duksi terdiri 

dari adduksi, abduksi, elevasi atau supraduksi, depresi atau infraduksi, insiklotorsi 

dan eksiklotorsi. Adduksi adalah gerakan salah satu bola mata ke arah nasal, 

mendekati garis tengah tubuh. Abduksi adalah gerakan bola mata ke arah temporal, 

menjauhi garis tengah tubuh. Gerakan bola mata ke arah atas disebut sebagai 

supraduksi atau elevasi, sedangkan gerakan ke arah bawah disebut  infraduksi atau 

depresi. Gerakan memutar bola mata ke arah luar atau temporal dikenal dengan 

eksiklotorsi, sedangkan gerakan memutar ke arah dalam atau nasal dikenal dengan 

insiklotorsi.4,5,9,10 

     Pergerakan binokular bola mata disebut sebagai versi atau vergensi, bergantung 

pada arah gerakannya. Vergensi merupakan gerakan kedua bola mata ke arah yang 

berlawanan pada sumbu horizontal. Konvergensi merupakan istilah yang 

digunakan apabila masing- masing bola mata melakukan adduksi, sehingga kedua 

bola mata bergerak berlawanan arah menuju satu titik di daerah nasal. Divergensi 

adalah istilah yang digunakan apabila kedua bola mata melakukan abduksi, 

sehingga bergerak berlawanan arah secara horizontal menuju arah temporal 

masing- masing bola mata. Versi merupakan gerakan kedua bola mata ke arah yang 

sama, dekstroversi apabila kedua bola mata bergerak ke arah kanan, dan levoversi 

apabila kedua bola mata bergerak ke arah kiri. Supraversi adalah gerakan kedua 

bola mata ke arah atas, sedangkan inferoversi ke arah bawah.4,5,9 

     Pergerakan bola mata yang normal digambarkan sesuai prinsip hukum Hering 

dan Sherrington. Hukum Hering menyatakan bahwa otot yoke kedua bola mata 

selalu dipersarafi secara ekual dan simultan sehingga gerakan kedua bola mata 

menjadi simetris. Gerakan dekstroversi melibatkan aktivasi yang simultan dari 

nervus abdusens kanan dan nervus okulomotor kiri sehingga terjadi kontraksi dari 
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otot rektus lateralis mata kanan dan rektus medialis mata kiri. Gerakan konvergensi 

melibatkan persarafan yang simultan dan ekual oleh saraf okulomotor kanan dan 

kiri sehingga otot rektus medialis mata kanan dan kiri berkontraksi bersamaan. 

Hukum Sherrington menyatakan bahwa setiap kontraksi otot agonis selalu disertai 

dengan relaksasi dari otot antagonisnya. Gerakan abduksi memerlukan kontraksi 

dari otot rektus lateralis dan relaksasi dari rektus medialis mata yang sama.2,4,10 

      

III. Simpulan  

   Saraf kranial berperan penting dalam fisiologi penglihatan. Saraf optikus 

membentuk jaras penglihatan dari sejak retina hingga korteks visual di otak. Saraf 

okulomotor mengatur kontraksi pupil, akomodasi lensa, serta mempersarafi 

beberapa otot penggerak bola mata yaitu otot rektus superior, rektus medialis, rektus 

inferior, oblikus inferior dan levator palpebra. Saraf okulomotor bertanggung jawab 

untuk otot- otot yang menggerakan mata secara adduksi, elevasi, depresi, 

insiklotorsi, serta pengangkatan kelopak mata. Saraf troklearis mempersarafi otot 

oblikus superior  sehingga bertanggung jawab untuk gerakan elevasi dan 

eksiklotorsi. Saraf abdusens mempersarafi otot rektus lateralis, menyebabkan 

gerakan abduksi. Pengetahuan mengenai jaras penglihatan dan pergerakan bola 

mata dapat membantu klinisi untuk mendiagnosis kelainan pada mata serta  lokasi 

dari lesi yang terjadi. 
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