
 

 

 

 

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

BANDUNG 

 

Sari Kepustakaan   :   Tajam Penglihatan dan Sensitivitas Kontras 

Penyaji                   :   Liani Mulasari Gunawan 

Pembimbing           :   Ine Renata Musa, dr., Sp.M(K) 

 

 

 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui oleh 

Pembimbing 

 

  

 

 

 

Ine Renata Musa, dr., Sp.M(K) 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 15 April 2020 

Pukul  07.30



 

 

1 

 

I. Pendahuluan 

     Penglihatan adalah salah satu fungsi fisiologis yang penting untuk kehidupan. 

Fungsi penglihatan terdiri dari tajam penglihatan, sensitivitas kontras, lapang 

pandang, penglihatan warna, dan stereoskopis. Tajam penglihatan merupakan 

pemeriksaan awal yang dilakukan untuk menentukan fungsi penglihatan. Tajam 

penglihatan umumnya digunakan untuk melihat, namun banyak fungsi dalam 

kehidupan sehari-hari seperti untuk mendeteksi dan mengenali berbagai target yang 

berbeda dalam hal kontras, ukuran, dan bentuk.1-3  

     Tajam penglihatan adalah pengukuran secara angular yang berkaitan dengan 

jarak pemeriksaan untuk melihat ukuran objek minimal pada jarak tertentu. Hal ini 

merupakan kemampuan untuk membedakan dua stimulus yang terpisah dalam 

ruang dengan latar belakang kontras yang tinggi, sehingga pemeriksaan tajam 

penglihatan juga dipengaruhi oleh sensitivitas kontras. Sensitivitas kontras 

merupakan kemampuan mendeteksi benda pada kontras yang rendah.2,4,5 

     Pasien dengan tajam penglihatan normal dapat mengeluh penglihatan yang 

buruk jika sensitivitas kontras berkurang, sehingga pemeriksaan tajam penglihatan 

dan sensitivitas kontras perlu dilakukan secara optimal untuk mencegah penurunan 

fungsi penglihatan. Hasil pemeriksaan sensitivitas kontras dapat memberikan 

informasi tambahan untuk tajam penglihatan sehingga penglihatan menjadi lebih 

baik.2,6,7 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas pentingnya tajam 

penglihatan dan sensitivitas kontras dalam fungsi penglihatan.
 

II. Tajam Penglihatan 

     Tajam penglihatan merupakan indikator primer kesehatan mata dan sistem 

visual. Tajam penglihatan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

melihat suatu objek tanpa akomodasi, yang digunakan untuk membedakan dua 

stimulus visual yang terpisahkan oleh ruang. Ketajaman visual diukur dan 

ditentukan tergantung pada jenis ketajaman yang digunakan yang dibatasi oleh 

difraksi, aberasi, dan fotoreseptor pada retina. Pemeriksaan ini berdasarkan ukuran 

stimulus dari sudut objek yang jatuh di titik nodus mata dan sudut visual terkecil 
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yang dapat dilihat oleh mata atau disebut sebagai minimum angle of resolution 

(MAR).1-3 

 

 
Gambar 2.1 Titik nodus mata 

                  Dikutip dari: Skalicky4 

 
     Faktor lain dapat mempengaruhi tajam penglihatan seperti kesalahan bias, 

ukuran pupil, pencahayaan, pemaparan target, gerakan mata, kontras, dan lokasi 

retina yang distimulasi. Tajam penglihatan dapat berubah disebabkan karena 

beberapa hal yang mengganggu, di antaranya adalah kelainan refraksi, kelainan 

media refraksi, dan kelainan saraf pada mata.4-6 

 
2.1 Tipe Tajam Penglihatan 

     Tajam penglihatan dipengaruhi oleh faktor optik yang mempengaruhi kualitas 

cahaya sampai ke retina dan faktor fisiologis yang menentukan sensitivitas 

fotoreseptor pada saat diproses. Jenis dan tipe tajam penglihatan berbeda sesuai 

dengan tugas visual dan ambang batas, yaitu minimum legible threshold, minimum 

visible threshold, minimum separable threshold, dan vernier acuity.2,3,7 

     Minimum legible threshold adalah ambang batas maksimal kemampuan visual 

seseorang dalam membedakan huruf atau bentuk yang terkecil. Ketajaman visual 

dengan Snellen adalah metode yang paling umum digunakan untuk menentukan 

ambang batas. Minimum visible threshold adalah ambang batas kontras minimum 

pada objek yang dapat dilihat, dibandingkan dengan latar belakang objek tersebut. 

Minimum separable threshold adalah ambang batas sudut penglihatan terkecil yang 

dibentuk oleh mata dan dua objek yang terpisah. Vernier acuity adalah jumlah 

ketidaksejajaran terkecil yang dapat dilihat dari dua baris segmen.3,4,8 



 3 

 

2.2 Pemeriksaan Tajam Penglihatan 

     Salah satu pemeriksaan fungsi penglihatan yang paling sering dilakukan untuk 

menilai seberapa baik detail yang diproses dikembangkan oleh Hermann Snellen 

pada tahun 1860-an yang disebut kartu Snellen. Kartu Snellen adalah tes yang 

cepat, mudah, dan dapat dilakukan berulang untuk pemeriksaan tajam penglihatan. 

Kartu Snellen terdiri dari ukuran huruf yang besar sampai dengan ukuran huruf 

yang semakin kecil yang dinilai pada jarak 20 kaki dengan mengidentifikasi huruf 

pada setiap baris. Setiap huruf memiliki ukuran yang telah diperkirakan lima kali 

lebih besar dari goresan yang membentuk huruf tersebut.2-4 

     Huruf  paling besar memiliki tingkat vertikal 90mm, sedangkan huruf pada baris 

ke 9 memiliki ukuran dengan tingkat vertikal 9mm. Huruf yang dapat diidentifikasi 

dengan benar sampai baris ke 8, berada tepat diatas garis merah dan 

diinterpretasikan dengan jarak penglihatan normal yaitu 6 meter atau jarak 20 kaki. 

Ketika dikonversi menjadi derajat sudut visual, huruf-huruf ini menghasilkan busur 

enam menit (1 derajat = 60 menit dari arkus).3,4,9,10 

 

 
Gambar 2.2 Kartu Snellen 

      Dikutip dari: Cantor3 

 

     Kartu Snellen diukur secara monokuler dan diinterpretasikan sampai huruf yang 

tidak dapat dilihat lagi. Baris dari kartu Snellen akan diberi ukuran yang dapat 

diinterpretasikan oleh penglihatan normal. Pemeriksaan ini dikonversi sebagai 

pecahan notasi dan penyebut. Notasi adalah jarak pemeriksaan dan penyebut adalah 

garis terendah yang dibaca dengan benar yang dinilai berdasarkan jarak penglihatan 

Snellen Chart
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normal. Huruf pada jarak 6/6 memberikan sudut visual 5 arcmin pada setiap 

goresan 1 arcmin, dalam penglihatan 6/6 akan setara dengan 1 busur MAR.1-3 

     Standar pemeriksaan Snellen memiliki kekurangan karena ukuran setiap baris 

tidak berhubungan dengan ukuran geometrik atau logaritma. Sebagai contoh ukuran 

pada baris 20/20 ke 20/25 berbeda dengan baris 20/25 ke 20/30. Baris 20/20 ke 

baris 20/25 meningkat sebanyak 20% dan pada baris 20/25 ke garis 20/30 

meningkat sebanyak 30%. Huruf C,D,O, dan G sangat sulit untuk dibedakan, 

karena sekilas huruf ini memiliki bentuk yang sama persis, tidak seperti huruf A 

dan J yang memiliki perbedaan yang sangat jelas.3,4,11 

 

 

 
 

Gambar 2.3  Kartu tajam penglihatan 
           Dikutip dari: Cantor3 

 

     Bailey dan Lovie mengusulkan seperangkat prinsip untuk desain grafik 

ketajaman visual dan kartu ini dibuat dengan dasar yang sama di setiap tingkat 

ukuran karena menjadi satu-satunya variabel signifikan ketika mengubah dari satu 

tingkat ukuran ke tingkat berikutnya. Standarisasi tajam penglihatan dibuat dengan 

perubahan ukuran yang konstan, jumlah huruf yang sama di setiap baris, jarak antar 

huruf dan antar baris sebanding dengan ukuran huruf, dan terbaca sama.2-4    

     Pemeriksaan dengan kartu Bailey-Lovie secara matematis ini adalah hubungan 

logaritma MAR (LogMAR) untuk setiap baris, sebagai contoh jarak 20/200 atau 

6/60 menggantikan 10 menit busur. Log 10 dari 10 adalah 1 oleh karena itu 6/60 

mewakili LogMAR 1. Beberapa kartu pemeriksaan tajam penglihatan sudah 
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memiliki notasi tajam penglihatan dalam meter dan dalam LogMAR, seperti jenis 

kartu early treatment diabetic retinopathy study (ETDRS), tumbling E, Landolt C, 

kartu HOVTO, dan kartu simbol LEA. Perbandingan notasi pada tajam penglihatan 

dapat dilihat pada table 1.1,4,5  

 
Tabel 1. Notasi Tajam Penglihatan 
Snellen dalam ukuran 
langkah kaki 

Snellen dalam 
ukuran meter 

Sudut resolusi minim 
(menit busur) 

Logaritma 
MAR 

20/200      6/60 10 1 

20/20      6/6 1 0 

20/10      6/3 0.5 -0.3 
Dikutip dari: Skalicky4 
 

2.3 Tatalaksana 

     Tujuan pengukuran tajam penglihatan adalah untuk menentukan kekuatan lensa 

terbaik sehingga menghasilkan gambaran di retina yang jelas dan dapat 

menghasilkan tajam penglihatan maksimal pada pasien. Ketajaman penglihatan 

dengan koreksi bisa berpengaruh terhadap penilaian untuk mendapatkan kacamata. 

Tajam penglihatan bergantung terhadap faktor-faktor seperti ukuran pupil, 

astigmatisme, dan kelainan media refraksi.2,4,7  

     Gangguan pada tajam penglihatan mempengaruhi komponen optik atau saraf 

sistem visual. Jenis penyakit mata yang lain dapat membuat fungsi tajam 

penglihatan menurun. Tajam penglihatan harus dideteksi dengan memperhatikan 

kondisi klinis pasien terlebih dahulu berdasarkan keluhan yang paling mengganggu 

agar penanganannya menjadi lebih baik.2-4  

 

III. Sensitivitas Kontras 

     Sensitivitas kontras adalah salah satu parameter penting dalam menilai 

penglihatan.  Sensitivitas kontras digunakan untuk mengukur kemampuan sistem 

penglihatan untuk membedakan suatu objek dengan latar belakangnya. Objek hitam 

dengan latar belakang putih memiliki kontras yang tinggi sehingga mudah 

dibedakan, dibandingkan dengan objek abu-abu dengan latar belakang yang sedikit 

lebih terang memiliki kontras yang rendah. Ukuran objek mempengaruhi seberapa 
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besar kontras yang dibutuhkan untuk membedakannya dari latar belakangnya. 

Semakin tinggi jumlah kontras yang dibutuhkan untuk melihat objek maka semakin 

buruk sensitivitas kontras tersebut.1,3,4  

 

 
 

Gambar 3.1 Perbedaan kontras 
 Dikutip dari: Skalicky4 

  
     Sensitivitas kontras penting untuk aspek fungsi visual, termasuk deteksi gerak, 

bidang visual, dan adaptasi visual. Pasien dengan ketajaman visual normal dapat 

mengeluh penglihatan yang buruk jika sensitivitas kontras berkurang. Sensitivitas 

kontras dilihat dengan menggunakan pencahayaan yang baik dan kecerahan pada 

latar belakang yang tepat sehingga memudahkan kita untuk melihat. Latar belakang 

yang seragam dan konstan, dapat dihitung dengan menggunakan rumus Weber:2-4  

Kontras =
kecerahan	objek − kecerahan	latar

kecerahan	latar  
 
     Kecerahan latar belakang dapat beragam dan berubah. Kontras dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus Michaelson dengan menentukan kecerahan minimal 

dan kecerahan maksimal. Kecerahan minimal adalah kecerahan dari objek dan 

kecerahan maksimal adalah kecerahan dari latar belakang. Pemeriksaan kontras 

menurut rumus Michaelson:2-4 

													Kontras =
kecerahan	maksimal − kecerahan	minimal
kecerahan	maksimal + kecerahan	minimal 

 
     Sebagian besar objek dan latar belakang dunia nyata memiliki pencahayaan yang 

beragam. Kontras untuk objek dengan pencahayaan beragam dibentuk dalam kisi-

kisi sinusoidal. Kisi-kisi sinusoidal adalah garis dengan jarak tertentu dalam sudut 

penglihatan. Sudut tersebut disebut dengan frekuensi spasial dengan satuan cycle 

per degree (cpd) yang terdiri dari satu garis gelap berwarna hitam dan satu garis 
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terang berwarna putih. Satu siklus terdiri dari satu garis terang dan satu garis gelap. 

Frekuensi spasial inilah yang akan berhubungan dengan tajam penglihatan.3,7,12 

     Hubungan antara frekuensi spasial dan sensitivitas kontras pada setiap frekuensi 

spasial disebut dengan modulation transfer function (MTR). Untuk 

memperhitungkan sensitivitas kontras saat mengukur fungsi visual dapat 

menggunakan MTF. Sebagai contoh, pada kartu Snellen, 20/20 terdiri dari satu 

garis terang dan satu garis gelap dengan ukuran setiap garis 1 arcmin, target kontras 

100% dengan tajam 20/20 pada Snellen setara dengan 30 cpd.2-4 

 

 
Gambar 3.2 Fungsi sensitivitas kontras 

         Dikutip dari: Cantor3 

 

     Sensitivitas kontras berubah sebagai fungsi frekuensi spasial disebut dengan 

fungsi sensitivitas kontras (CSF). CSF diperoleh dengan mengukur kontras 

terendah yang terdeteksi di berbagai frekuensi spasial. Terdiri dari ambang batas 

kontras yaitu kontras minimum yang dapat dilihat dan sensitivitas kontras yaitu 

kebalikan dari ambang batas kontras yang didefinisikan sebagai kemampuan mata 

untuk mendeteksi perubahan cahaya minimum dalam mendeteksi suatu objek 

dengan berbagai spasial dan berbagai tingkat kontras. Gambar 3.2 menunjukan 

kurva fungsi sensitivitas kontras yang diperoleh dengan kisi-kisi sinusoidal. 

Pencahayaan harus dijaga dengan baik pada saat pengukuran CSF, karena 

pencahayaan rata-rata mempengaruhi bentuk grafik CSF normal. Secara umum, 

kontras diukur pada pencahayaan ruangan normal, yaitu sekitar 30-70lux.1-4 



 8 

 

3.1 Tipe Gangguan Kontras 

     Banyak faktor yang dapat menyebabkan sensitivitas kontras menurun, salah 

satunya adalah faktor fisiologis seperti kondisi skotopik dan fotopik, eksentrisitas 

retina, glare, diameter pupil, dan usia. Faktor patologis juga dapat menurunkan 

sensitivitas kontras, salah satunya pada penyakit seperti katarak, glaukoma, neuritis 

optik, dan kelainan retina. Sensitivitas kontras yang menurun dapat diakibatkan 

karena penyakit atau kelainan mata yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe. 

Ketiga tipe ini digambarkan dalam bentuk kurva dengan membandingkannya 

dengan kurva normal seperti pada gambar 3.2.2-4 

 

 

 
Gambar 3.3 Tipe gangguan sensitivitas kontras 

 Dikutip dari: Benjamin WJ2 

 

     Tipe yang pertama menunjukkan kehilangan sensitivitas kontras pada frekuensi 

spasial tinggi dengan kontras sensitivitas normal pada frekunsi spasial lebih rendah. 

Tipe yang kedua menunjukkan kehilangan sensitivitas kontras di semua frekuensi 

spasial. Tipe yang ketiga menunjukkan kehilangan sensitivitas kontras hanya pada 

frekuensi spasial yang rendah.2-4   
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3.2 Cara Pemeriksaan Kontras 

     Pemeriksaan kontras dapat dilakukan dengan cara menggunakan kisi-kisi atau 

kartu optotip. Metode kisi-kisi terdiri dari  vector vision CSV-1000, vistech vision 

contrast test system (VCTS), functional acuity contrast test (FACT), dan kartu 

Cambridge. Metode kartu ototip terdiri dari kartu Pelli-Robson, kartu Bailey Lovie, 

kartu pemeriksaan kontras dengan simbol Lea, Hiding Heidi, dan kartu Regan 

kontras rendah.2,4,13 

     Pemeriksaan kontras dengan menggunakan kisi-kisi pertama kali diperkenalkan 

oleh Dr. Art Ginscher pada tahun 1984. Bagan berukuran 93x68 cm akan digantung 

di dinding pada ketinggian 3m. Bagan berisi plat foto melingkar yang disusun 

dalam lima baris dan sembilan kolom. Setiap lempeng berisi kisi-kisi gelombang 

sinus dan setiap baris memiliki frekuensi spasial yang berbeda dengan kontras 

menurun setiap kolom. Pemeriksaan yang sering dilakukan untuk penelitian ilmiah 

adalah CSV-1000 dan FACT.2,4,13 

 

     
Gambar 3.4 Pemeriksaan metode kisi-kisi 

                Dikutip dari: Benjamin WJ2 

 

     Pemeriksaan kontras dengan metode optotip menggunakan kartu Pelli-Robson 

menggunakan kontras dengan berbagai tingkat pencahayaan menggunakan bagan 

berukuran 86 x 63cm yang digantung di dinding pada jarak 1m dari mata pasien. 

Bagan ini terdiri dari 16 triplet dengan ukuran 4,9 cm huruf yang sama dan menilai 

sensitivitas kontras 5 cpd. Pengukuran dengan menggunakan Pelli-Robson cepat, 
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sederhana, dan mudah dipahami pasien. Kartu Bailey-Lovie termasuk grafik 

kontras 10%, dengan jumlah huruf yang sama pada setiap baris.2,4,5 

 

           

Gambar 3.5 Pemeriksaan kontras metode kartu optotip 
        Dikutip dari: Benjamin WJ2 

 

     Pemeriksaan yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan kartu Hiding 

Heidi yaitu kartu yang memiliki gambar dengan kontras dari yang paling tinggi 

sampai dengan kontras yang paling rendah. Pemeriksaan ini dapat dilakukan untuk 

memeriksa anak dan dewasa dengan cara membandingkan kartu Hiding Heidi 

dengan kartu kosong dan arahkan kartu secara horizontal atau vertikal, lalu 

meminta pasien menunjuk dimana gambar Heidi muncul. Pemeriksaan ini biasanya 

digunakan apabila pasien tidak dapat memberikan respon verbal.3,4,14 

 

3.3 Tatalaksana 

     Nilai sensitivitas kontras akan berbeda dari berbagai pemeriksaan dan hasil dari 

pemeriksaan yang berbeda tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Gangguan 

kontras membutuhkan tatalaksana yang tepat dan sesuai hasil pemeriksaan. Pasien 

dengan gangguan kontras patologis seperti katarak harus dilakukan operasi untuk 

meningkatkan sensitivitas kontras. Pasien dengan gangguan kontras fisiologi 

seperti glare, dapat diberikan alat bantu seperti tiposkop atau papan hitam.3,4,14 

     Perangkat non-optik dapat digunakan untuk memfasilitasi pasien dengan 

gangguan kontras dengan cara mencetak suatu objek yang dibuat lebih besar, 

penerangan yang tepat, stand baca untuk memposisikan pasien nyaman sehingga 

dapat menjaga jarak kerja yang tepat, dan produk taktil untuk memberikan input 
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sensorik karena ketika input visual tidak berfungsi biasanya fungsi indera peraba 

yang akan digunakan oleh pasien.3,4,14 

 

 

Gambar 3.6 Perangkat non-optik 
                       Dikutip dari: Bhootra14  

 

     Gangguan sensitivitas kontras fisiologi seperti glare dapat menggunakan alat 

bantu penglihatan seperti tiposkop. Tiposkop adalah papan hitam dengan celah 

dibagian tengah. Tiposkop digunakan untuk membantu meningkatkan kontras dan 

mengurangi glare dengan menutup daerah sekitar yang akan dibaca. Lensa 

absorptif yang dapat meningkatkan efek kontras adalah lensa berwarna kuning, 

kuning-jingga, jingga dan merah. Pada umumnya lensa ini berfungsi untuk 

meningkatkan kontras untuk pasien dengan masalah utama mobilitas dalam kontras 

yang buruk. Filter kuning-jingga atau kuning yang digunakan pada suasana redup 

akan memberikan kesan terang.3,9,14 

 

A     B  

Gambar 3.7 A) Tiposkop B) Kacamata dengan lensa absorptif 
        Dikutip dari: Bhootra14  
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IV. Simpulan 

      Tajam penglihatan merupakan indikator primer kesehatan mata dan sistem 

visual. Tajam penglihatan merupakan kemampuan untuk membedakan dua 

stimulus yang terpisah dalam ruang dengan latar belakang kontras yang tinggi, 

sehingga pemeriksaan tajam penglihatan juga dipengaruhi oleh sensitivitas kontras. 

Sensitivitas kontras digunakan untuk mengukur kemampuan sistem penglihatan 

untuk membedakan suatu objek dengan latar belakangnya. Seseorang dengan tajam 

penglihatan normal dapat mengeluh penglihatan yang buruk jika sensitivitas 

kontras berkurang, sehingga pemeriksaan tajam penglihatan dan sensitivitas 

kontras perlu dilakukan secara optimal untuk mencegah penurunan fungsi 

penglihatan.   
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