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I. Pendahuluan 

     Mata mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar dalam bentuk cahaya 

yang akan diolah dan ditransmisikan sebagai suatu fungsi penglihatan. Cahaya 

yang masuk ke mata akan melewati beberapa media refraksi sebelum membentuk 

bayangan yang jatuh di retina. Retina akan mengolah energi cahaya yang masuk 

tersebut menjadi sinyal listrik. Saraf optik kemudian akan menghantarkan sinyal 

listrik dari retina melalui jaras penglihatan ke otak.
1-3 

     Fototransduksi adalah rangkaian biokimia yang mengubah energi cahaya 

menjadi energi listrik di lapisan fotoreseptor retina. Proses ini melibatkan berbagai 

komponen sehingga rangkaian fototransduksi dapat berlangsung dengan baik. 

Beberapa komponen yang terlibat antara lain, stimulus cahaya ke retina, sel-sel 

dan lapisan retina, dan komponen biokimia seperti molekul protein, enzim, ion  

kanal, serta neurotransmitter.
2,4,5 

Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai proses masuknya cahaya ke 

mata melalui media refraksi, struktur dan fungsi retina, serta rangkaian 

fototransduksi di dalamnya. Rangkaian biokimia fototransduksi ini merupakan 

suatu kaskade kompleks yang dimulai dari aktivasi sel fotoreseptor oleh cahaya 

sampai terbentuk sinyal listrik yang akan ditransmisikan oleh sel neuronal ke saraf 

optik. Adanya salah satu komponen biokimia yang kurang atau hilang karena 

adanya suatu penyakit bawaan maupun didapat akan mempengaruhi proses 

fototransduksi. Sari kepustakaan ini akan membahas rangkaian biokimia 

fototransduksi di lapisan fotoreseptor dan jalur transmisi sinyal listrik menuju 

korteks visual di otak.
1,6,7 

 

 

II. Proses Refraksi Cahaya 

     Konsep fungsi penglihatan yang baik membutuhkan dua komponen utama. 

Komponen pertama adalah adanya kemampuan refraksi mata untuk memfokuskan 

bayangan di retina. Komponen kedua meliputi pengolahan stimulus cahaya di 

retina dan otak. Cahaya yang masuk ke mata akan melewati media refraksi cahaya 

secara berurutan yaitu pupil, kornea, humor akuos, lensa, dan humor vitreous, 

sebelum jatuh di retina.
1,4,8 



2 

 

 

 

Pupil sebagai media pertama masuknya cahaya akan mengatur intensitas 

cahaya dengan mekanisme konstriksi dan dilatasi. Kornea adalah media refraksi 

yang transparan dan memiliki kekuatan refraksi paling besar untuk memfokuskan 

cahaya ke retina. Humor akuos berada di bilik anterior dan posterior, yang 

berfungsi sebagai media untuk memfasilitasi rute masuknya cahaya. Lensa 

merupakan media yang memiliki kekuatan refraksi lebih kecil dibandingkan 

kornea. Adanya kadar protein lensa yang tinggi menyebabkan lensa memiliki 

indeks refraksi cukup sehingga tetap dapat memfokuskan cahaya ke retina. 

Kecembungan lensa juga akan berubah menyesuaikan dengan jarak objek yang 

dilihat dari mata. Cairan humor vitreous perlu mempertahankan kejernihannya 

agar dapat menjadi media untuk dilalui gelombang cahaya.
2,3,5 

 Cahaya akan melalui serabut saraf, sel saraf, dan pembuluh darah retina 

sebelum mengenai lapisan retina. Cahaya akan mengenai bagian yang sensitif 

terhadap cahaya yaitu lapisan fotoreseptor. Lapisan fotoreseptor mengandung sel-

sel kerucut dan batang, terutama di bagian segmen luar, yang akan mendeteksi 

adanya stimulus cahaya. Sel fotoreseptor yang mengabsoprsi cahaya kemudian 

akan memicu rangkaian fototransduksi.
3,4,9 

 

 

III. Anatomi dan Fisiologi Retina
 

     Retina terletak di antara koroid dan humor vitreous, serta memanjang dari 

diskus optikus sampai ora serrata. Bagian retina yang dapat terlihat pada 

pemeriksaan funduskopi disebut fundus okuli, terdiri atas saraf optik, retina, epitel 

pigmen retina, koroid, dan sklera. Diskus optikus memiliki area cekungan di 

bagian tengah yaitu optic cup. Retina bagian posterior terbagi menjadi area sentral 

atau ekuator dan area perifer. 
8-10 

 Area ekuator adalah area yang lebih mudah terlihat pada pemeriksaan dan 

terbagi lagi menjadi beberapa area khusus. Makula atau makula lutea terletak di 

sisi temporal diskus optikus. Pigmen zeaxantin dan lutein memberikan gambaran 

kekuningan pada makula lutea. Area fovea terletak di bagian tengah makula 

terutama di bagian yang sedikit menurun atau cekung. Lapisan retina dalam 

mengalami penipisan progresif pada lapisan ini. Foveola adalah bagian tengah 
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fovea yang terletak di zona nonvaskular fovea. Refleks cahaya pada foveola akan 

memberikan pantulan paling terang di suatu titik yang disebut umbo. Di bagian 

luar fovea terdapat area parafovea dan perifovea (gambar 3.1).
6,9,10 

 

 
Gambar 3.1 Bagian posterior retina 

              Dikutip dari: Wilson, Fred M,dkk.
10 

 

3.1 Lapisan dan Sel Retina 

    Retina terbagi menjadi dua bagian yaitu neurosensori retina dan epitel pigmen 

retina. Neurosensori retina terbagi menjadi beberapa lapisan dari luar ke dalam, 

mulai dari lapisan fotoreseptor segmen dalam dan luar hingga membran limitans 

dalam.
 
Membran limitans eksterna adalah membran yang memisahkan antara 

nukleus sel fotoreseptor dari segmen luar dan dalam sel. Membran ini terbentuk 

dari perlekatan antar sel fotoreseptor dan sel Muller. Sel Muller adalah sel glial 

yang memanjang secara vertikal dari membran limitans eksterna ke membran 

limitans interna, seperti dapat dilihat pada gambar 3.2.
2,8,11 

     
Lapisan nukleus dalam mengandung nukleus sel bipolar, sel Muller, sel 

horizontal, dan sel amakrin, sedangkan lapisan pleksiform dalam tersusun dari 

akson sel bipolar, sel amakrin, dan dendrit dari sel ganglion. Lapisan ganglion 

adalah lapisan berisi sel ganglion di bagian permukaan dalam retina. Lapisan serat 

saraf dibentuk dari akson sel ganglion. Lapisan terdalam retina yaitu membran 

limitans interna berisi dasar sel Muller (gambar 3.2).
2,8,11 
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Retina mendapatkan vaskularisasi dari arteri retina sentral untuk lapisan 

internal retina mulai dari lapisan pleksiform luar hingga lapisan serat saraf. 

Lapisan retina terluar mulai dari lapisan nukleus luar hingga lapisan epitel pigmen 

retina akan mendapatkan vaskularisasi dari pembuluh koriokapilaris yang berasal 

dari koroid. Koriokapilaris terutama memperdarahi segmen luar dari sel 

fotoreseptor baik sel batang maupun kerucut.
1,2,8 

 

 
Gambar 3.2 Lapisan sel-sel dan vaskularisasi retina 

        Dikutip dari: Hoon, Mrinalini, dkk.
9
 

 

     Epitel pigmen retina merupakan batas antara neurosensori retina dengan 

membran Bruch dari koroid. Lapisan epitel pigmen retina berfungsi 

memfagositosis lapisan fotoreseptor segmen luar, menyediakan nutrisi, mereduksi 

masuknya cahaya berlebihan, dan menjadi sawar darah-retina. Fagosom berfungsi 

untuk aktivitas fagositosis diskus sel fotoreseptor, yang kemudian tersimpan 

dalam bentuk granul lipofuscin di epitel pigmen retina. Melanosomes 

mengandung pigmen melanin yang berfungsi mereduksi refleksi cahaya 

berlebihan di seluruh bola mata. Ilustrasi komponen epitel pigmen retina tersebut 

dapat dilihat pada gambar 3.3. Fungsi tersebut penting untuk memastikan 

gambaran yang terbentuk jelas dan memiliki kontras yang cukup. Epitel pigmen 
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retina juga mengandung cadangan vitamin A yang berfungsi sebagai prekursor 

kromofor sel fotoreseptor.
1,4,9

 

 

 
Gambar 3.3 Epitel pigmen retina 

                                           Dikutip dari: Cantor, Louis B, dkk.
1
 

 

3.2 Fisiologi Retina 

     Fototransduksi berlangsung di lapisan fotoreseptor retina, terutama
 
segmen luar 

sel batang dan kerucut. Retina memiliki perbedaan kepadatan sel fotoreseptor 

yang akan berkaitan dengan fungsi dalam proses fototransduksi. Area fovea 

memiliki kepadatan sel kerucut yang tinggi, terutama di bagian foveola yang 

hanya tersusun dari sel kerucut. Jumlah dan luas permukaan sel batang lebih 

banyak di bagian perifer, seperti dapat dilihat pada gambar grafik 3.4.
4,10,11

 

 

 
Gambar 3.4 Distribusi sel batang dan kerucut di retina 

        Dikutip dari: Schwartz, Steven H, dkk.
4 

 

 Area foveola hanya tersusun dari sel kerucut, dengan perbandingan antara sel 

kerucut : sel ganglion : serat saraf mendekati 1:1:1. Perbandingan ini semakin 
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menurun ke arah perifer retina karena satu serat saraf optik dapat berasal dari 200 

sel batang (gambar 3.5). Kondisi ini menyebabkan fovea lebih maksimal 

menjalankan fungsi penglihatan baik dan penglihatan warna. Area perifer lebih 

sensitif terhadap intensitas cahaya rendah karena sensitifitas sel batang, sehingga 

lebih baik untuk penglihatan di waktu malam, serta baik untuk fungsi pergerakan 

dan kontras.
3,8,10

 

 

 
Gambar 3.5 Perbandingan sel fotoreseptor dan sel neuronal 

                                           Dikutip dari: Hall, JE, Guyton
3 

 

 

IV.  Struktur dan Biokimia Sel Batang dan Kerucut 

     Lapisan fotoreseptor memiliki komponen utama sel batang dan kerucut. Sel 

batang dan sel kerucut secara umum terbagi menjadi segmen luar, segmen dalam, 

nukleus, dan badan sinaps. Segmen luar  berisi area yang sensitif terhadap cahaya, 

sedangkan segmen dalam mengandung sitoplasma dan mitokondria sebagai 

sumber energi dan metabolisme sel. Badan sinaps adalah bagian sel yang akan 

berhubungan dengan sel neuronal yaitu sel bipolar dan horizontal. Perbedaan sel 
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batang dan sel kerucut terletak pada badan sinaps, yang pada sel batang disebut 

spherule, sedangkan pada sel kerucut disebut pedikel. Pedikel sel kerucut 

bersinaps dengan sel batang dan kerucut lainnya, serta sel horizontal dan bipolar. 

Struktur kedua sel diilustrasikan pada gambar di bawah ini. 
1,3,9

 

  

 

Gambar 4.1 Struktur sel batang dan kerucut 
                                                         Dikutip dari: Schwartz, Steven H.

4 

 

4.1 Biokimia dan Fungsi Sel Batang 

     Satu sel batang terdiri dari kurang lebih 1000 diskus menyerupai tumpukan 

koin dengan silia sebagai penghubung. Setiap satu diskus berisi satu juta molekul 

visual fotosensitif yaitu rodopsin atau visual purple. Molekul rodopsin tersusun 

dari dua komponen, yaitu protein opsin dan pigmen karotenoid retina. Jenis 

protein opsin pada rodopsin adalah skotopsin, sedangkan tipe pigmen karotenoid 

atau kromofornya adalah 11-cis retinal. Skotopsin berbentuk 7-helical-loops, 

berada di dalam membran lipid, dan mengelilingi bagian kromofor, yang dapat 

dilihat pada gambar 4.2.
1,3,12 
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     Kromofor 11-cis-retinal mengandung aldehida vitamin A yang disebut 

retinaldehida. Opsin yang berikatan dengan retinaldehida, adalah komponen yang 

menjadi pembeda pada beberapa tipe fotoreseptor. Opsin berikatan dengan 

retinaldehida oleh ikatan kovalen ganda antara karbon dan atom nitrogen. 

Rodopsin pada sel batang mengabsorpsi cahaya pada kisaran panjang gelombang 

500 nm dengan spektrum cahaya biru-hijau.
1,2,3

  

 

 

Gambar 4.2 Struktur molekul rodopin 
                               Dikutip dari: Cantor, Louis B, dkk.

1 

 

 Komponen retinaldehida mengalami metabolisme berkaitan dengan regulasi 

retina terhadap intensitas cahaya yang berbeda, sehingga dapat terjadi fungsi 

visual yang baik. Siklus ini disebut siklus retinoid, yang melibatkan enzim utama 

RPE65 retinoid isomerase. Absorpsi cahaya oleh rodopsin akan menyebabkan 

fotoisomerase 11-cis-retinal menjadi all-trans-retinal, yang akan melepaskan 

ikatannya dari opsin. All-trans-retinal kemudian mengalami reduksi menjadi all-

trans-retinol oleh katalisator NADPH-dependent-dehydrogenase. All-trans-retinol 

yang dihasilkan akan berdifusi ke lapisan RPE terdekat untuk selanjutnya diubah 
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menjadi struktur intraselular yaitu retinosomes. Retinosomes ini berfungsi sebagai 

substrat untuk RPE65 retinoid isomerase, yang akan diubah menjadi 11-cis-

retinol. 11-cis-retinol akan mengalami oksidasi oleh retinol dehydrogenase 

menjadi 11-cis retinal. Rangkaian siklus diuraikan pada gambar 4.3.
7,12,16

 

 

 
Gambar 4.3 Siklus retinoid 

                                                   Dikutip dari: Mata, Nathan, dkk.
16

 

 

4.2 Biokimia dan Fungsi Sel Kerucut 

     Sel kerucut memiliki jenis protein opsin yang berbeda dari sel batang yaitu 

fotopsin atau iodopsin. Kromofor retina pada sel kerucut sama dengan pada sel 

batang.
 
Sel kerucut memiliki iodopsin yang berbeda pada tiap jenis sel kerucut. 

Terdapat tiga jenis iodopsin yaitu erythrolabe, chlorolabe, dan cyanolabe. 

Masing-masing iodopsin sensitif terhadap frekuensi cahaya yang berbeda. 

Erythrolabe paling baik mengabsorpsi foton cahaya dengan panjang gelombang 

565 nm yang merupakan spektrum cahaya merah, chlorolabe dapat mengabsoprsi 

cahaya dengan panjang gelombang 535 nm yang merupakan spektrum cahaya 

hijau, sedangkan cyanolobe mengabsorpsi cahaya dengan panjang gelombang 
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maksimum 440 nm yang berada pada spektrum cahaya biru. Spesifikasi tipe sel 

kerucut ini menjadi dasar mekanisme fungsi sel kerucut dalam penglihatan warna 

(gambar 4.4).
1,3,7

 

 

 

Gambar 4.4 Tipe dan panjang gelombang sel kerucut 
      Dikutip dari: Hall, JE, Guyton, dkk.

3
 

 

 

V. Fototransduksi 

     Fototransduksi adalah suatu rangkaian biokimia untuk mengubah energi 

cahaya menjadi sinyal listrik agar dapat ditransmisikan oleh saraf optik ke korteks 

visual di otak. Fototransduksi terjadi di segmen luar sel batang dan kerucut, 

dengan mediator beberapa enzim, ion kanal beserta elektrolit, molekul protein, 

dan neurotransmitter (gambar 5.1). Rangkaian fototransduksi pada sel batang dan 

sel kerucut pada dasarnya merupakan proses yang sama. Sel batang lebih dominan 

melaksanakan proses fototransduksi karena jumlah sel dan luas permukaan sel 

batang yang lebih besar di retina.
1,2,5

 

Fototransduksi terjadi dalam dua kondisi, yaitu saat kondisi cahaya terang dan 

kondisi cahaya gelap. Foton cahaya yang masuk akan mengaktivasi molekul 

rodopsin saat rangsangan cahaya terang dan menonaktifkan rodopsin tersebut saat 

rangsangan cahaya gelap. Aktivasi dan inaktivasi rodopsin akan memicu aliran 
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ion natrium, kalsium, dan potassium yang akan menghasilkan polaritas sel baik 

depolarisasi atau hiperpolarisasi.
1,3,14 

 

 

Gambar 5.1 Fototransduksi sel batang 
                             Dikutip dari: Levin, Leonard, dkk.

2 

 

5.1 Biokimia Fototransduksi Sel Batang dan Kerucut 

     Saat kondisi cahaya terang, rodopsin akan mengabsorpsi cahaya dan 

mengaktifkan rodopsin menjadi metarodopsin II. Aktivasi rodopsin ini akan 

mengubah kromofor 11-cis-retinal  menjadi all-trans-retinal yang dimediasi oleh 

enzim retinal isomerase. All-trans retinal akan melepaskan ikatannya dengan 

opsin, yang kemudian akan berikatan dengan  transdusin (gambar 5.2). 
3,7,12

 

 

 
Gambar 5.2 Biokimia fototransduksi saat cahaya terang 

                                              Dikutip dari: Mannu, Guurdeep
7
 

 

 Aktivasi transdusin akan menyebabkan disosiasi subunit alfa untuk berikatan 

dengan cGMP phosphodiesterase (PDE). Enzim PDE ini berfungsi menghidrolisis 
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cGMP menjadi bentuk tidak aktif yaitu 5-cGMP, seperti diuraikan pada gambar 

5.2. Kadar cGMP yang menurun akan menyebabkan penutupan cGMP-gated 

sodium channels, yang terletak di segmen membran luar. Penutupan kanal ini 

akan mengurangi masuknya aliran natrium dan kalsium ke dalam sel, sehingga 

terjadi penurunan kadar natrium dan kalsium yang cenderung bermuatan positif. 

Potassium-transporter yang berada di segmen dalam sel, tidak membutuhkan 

ikatan cGMP untuk bekerja, sehingga kanal ini tetap terbuka dan ion potassium 

tetap masuk dari interstitial. Potensial membran yang terbentuk dari aliran keluar 

natrium dan kalsium, serta masuknya potassium menghasilkan kondisi sel yang 

cenderung lebih negatif, sekitar -70mV, yang menghasilkan hiperpolarisasi sel. 

Ilustrasi hiperpolarisasi sel batang dapat terlihat pada gambar 5.3.
2,3,14

 

 

 
Gambar 5.3 Hiperpolarisasi sel batang 

                               Dikutip dari: Joselevith, Christina
12

 

 

 Rangkaian fototransduksi akan mengalami inaktivasi untuk mengembalikan sel 

ke kondisi awal, sehingga dapat mengalami eksitasi kembali saat adanya 

rangsangan foton cahaya. Proses ini melibatkan fosforilasi all-trans-retinal 

menjadi 11-cis-retinal oleh enzim rodopsin kinase, sehingga menghentikan 

produksi protein transdusin. Fosforilasi ini juga meningkatkan afinitas arrestin 
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pada molekul rodopsin, yang bertujuan juga untuk menghentikan aktivasi 

transdusin. Penurunan dan peningkatan kadar kalsium yang berkaitan dengan 

aktivitas cGMP-sodium-gated channel, akan mengaktivasi atau menghambat 

guanylyl cyclase. Recoverin merupakan protein inhibitor yang turut terlibat 

dengan berikatan pada rodopsin kinase, sehingga menyebabkan rodopsin kinase 

tidak dapat melanjutkan fosforilase rodopsin. Seluruh proses regulasi ini berfungsi 

untuk menonaktifkan rodopsin sehingga rangkaian terhenti (gambar 5.4).
7,12,13

 

 

 
Gambar 5.4 Siklus guanyly cyclase 

                                         Dikutip dari: Matthews, Fain, dkk.
13

 

 
 
    Saat kondisi cahaya gelap, rodopsin tidak diaktivasi oleh foton cahaya, 

sehingga tidak terjadi aktivasi transdusin. Kondisi ini menyebabkan aktivitas PDE 

menurun sehingga kadar cGMP meningkat. Kadar cGMP yang tinggi di dalam sel 

akan berikatan dengan natrium-sodium-channel, dan ion natrium serta kalsium 

masuk melalui kanal yang terbuka. Hal ini akan menyebabkan kondisi sel 

cenderung lebih positif, ditambah dengan adanya influx potassium di kanal CNG. 
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Kondisi sel yang cenderung positif akan menghasilkan depolarisasi sel, dengan 

potensial membran sekitar -40mV, seperti terlihat pada gambar 5.5.
1,7,12

 

 

 
Gambar 5.5 Depolarisasi sel batang 

                                      Dikutip dari: Joselevith, Christina
13

 

 

Rangkaian fototransduksi di sel kerucut secara umum memiliki proses yang 

sama dengan sel batang. Sel batang atau kerucut yang mengalami hiperpolarisasi,  

akan terjadi hambatan pelepasan neurotransmitter glutamat, yang kemudian 

menyebabkan depolarisasi sel bipolar. Sel batang atau kerucut yang mengalami 

depolarisasi sebaliknya akan merangsang pelepasan glutamat sehingga sel bipolar 

menjadi hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi sel batang mencapai durasi sekitar 0,3 

detik dan dapat bertahan selama 1 detik, sedangkan pada sel kerucut berlangsung 

4 kali lebih cepat. Sifat sel kerucut ini berkaitan dengan respon sel kerucut yang 

lebih cepat dalam mengabsorpsi dan mengolah stimulus cahaya.
3,4,11 

Sel bipolar untuk sel batang hanya terdiri dari 1 tipe, sedangkan untuk sel 

kerucut terbagi menjadi sel bipolar-on dan bipolar-off.  Perbedaan ini disebabkan 

oleh adanya dua tipe reseptor glutamat pada sel bipolar. Sel bipolar-on akan 

mengalami hiperpolarisasi ketika adanya rangsangan cahaya, sedangkan sel 

bipolar-off akan mengalami depolarisasi ketika kondisi cahaya terang. Sel 

bipolar-on memiliki reseptor metabotropik yang akan mengalami aktivasi oleh 

glutamat melalui penutupan mGlur-channels, sehingga terjadi hiperpolarisasi. Sel 

bipolar-off memiliki reseptor ionotropik yang mengalami aktivasi oleh glutamat 
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melalui pembukaan membran-pores, sehingga sebaliknya terjadi depolarisasi sel 

(gambar 5.6).
2,13,14

 

 

 
Gambar 5.6 Reseptor neurotransmitter glumatat pada sel bipolar 

                                       Dikutip dari: Joselevitch, Christina
13 

 

5.2 Konduksi Sinyal Listrik 

     Sel fotoreseptor akan menghantarkan impuls listrik melalui konduksi potensial 

membran ke sel-sel neuronal yaitu sel bipolar, horizontal, dan amakrin. Sel 

fotoreseptor akan menghantarkan sinyal menuju sel bipolar, kemudian sel 

horizontal. Sel horizontal akan mengalami hiperpolarisasi oleh adanya stimulus 

cahaya. Mekanime sel horizontal akan mempengaruhi sel bipolar dengan cara 

langsung yaitu pelepasan gamma-amino-butyric-acid (GABA) ke dendrit sel 

bipolar, atau dengan cara tidak langsung melalui modulasi sinyal output 

fotoreseptor (gambar 5.7).
1,12,15

 

 

 
Gambar 5.7 Pelepasan GABA oleh sel horizontal 

                                                    Dikutip dari: Duebel, Jens, dkk
15

  

 

     Hasil dari regulasi GABA tersebut adalah adanya kerja antagonis dari sel 

bipolar terhadap rangsangan cahaya. GABA akan menyebabkan depolarisasi 
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bipolar-on dan hiperpolarisasi bipolar-off (gambar 5.7). Sel horizontal kemudian 

akan bersinapsis dengan akson sel ganglion yang akan berubah menjadi serat saraf 

optik. Pada sel batang, sinyal dari sel horizontal akan melewati sel amakrin 

terlebih dahulu sebelum menuju akson sel ganglion. Tranmisi sinyal listrik terdiri 

dari jalur vertikal mulai dari sel fotoreseptor melewati sel bipolar kemudian 

menuju akson sel ganglion, dan jalur horizontal yang dilaksanakan oleh sel 

horizontal dan amakrin. Akson sel ganglion berubah menjadi serat saraf yang 

akan menuju ke saraf optik, seperti terlihat pada gambar 5.8.
3,7,15

 

 

 
Gambar 5.8 Jalur horizontal dan lateral sinyal listrik 

                                                Dikutip dari: Hall, JE, John
3 

 

     Konduksi sinyal litrik yang keluar dari retina melalui saraf optik akan melalui 

jaras penglihatan menuju korteks visual primer dan sekunder di otak. Saraf optik 

yang merupakan saraf kranial kedua akan berdekusasi di optik kiasma, kemudian 

keluar sebagai traktus optikus. Traktus optikus selanjutnya melalui nucleus 

geniculata lateral yang akan keluar sebagai radiasio optikus. Radiasio optikus 

akan menuju korteks visual primer dan sekunder, yaitu area Broadmann 17 dan 18 
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yang terletak di korteks oksipital. Sinyal listrik yang mencapai korteks visual akan 

diolah menjadi gambaran persepsi visual yang baik (gambar 5.9).
1,4,8

 

 

 
Gambar 5.9 Jaras penglihatan 

                                               Dikutip dari: Remington, Lee Ann
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VI. Simpulan 

     Proses fototransduksi memiliki tujuan untuk menghasilkan sinyal listrik yang 

akan ditransmisikan melalui sel neuronal di lapisan retina menuju saraf optik. 

Rangkaian fototransduksi dilaksanakan di lapisan fotoreseptor, terutama segmen 

luar sel batang dan kerucut. Epitel pigmen retina juga berperan dalam 

menyediakan media untuk fagositosis dan siklus retinoid. Berbagai komponen 

biokimia menjadi mediator proses ini, antara lain adanya stimulus  foton cahaya, 

molekul protein dan pigmen sel fotoreseotor, enzim dan neurotransmitter, serta 

ion kanal. Rangkaian biokimia ini akan menghasilkan potensial membran sel yang 

digunakan untuk konduksi sinyal listrik sepanjang sel-sel dan lapisan retina, 

kemudian menuju saraf optik kemudian korteks visual. 
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