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I. Pendahuluan 

Kelainan refraksi merupakan penyebab utama gangguan penglihatan di dunia, 

mencakup miopia, hiperopia, dan astigmatisme. Astigmatisme merupakan kelainan 

refraksi yang umum pada anak dan dewasa, dengan prevalensi 14,9% dan 40,4% 

secara berurutan. Astigmatisme memiliki prevalensi yang lebih tinggi pada orang 

dewasa di atas 40 tahun, dengan prevalensi tertinggi terdapat pada kelompok di 

Asia Tenggara.1–3  

Astigmatisme yang tidak terkoreksi dengan adekuat menyebabkan berkurangnya 

kemampuan melihat jauh dan dekat, sehingga tatalaksana astigmatisme penting 

untuk meningkatkan fungsi visual dan kualitas hidup seseorang. Penelitian 

menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan lensa kontak torik lebih rendah dari 

prevalensi penderita astigmatisme, dimana dari 47% pasien dengan astigmatisme 

lebih dari 0.75D, lensa kontak torik hanya diberikan pada sekitar 25% pasien. Data 

International Contact Lens Prescribing in 2017 menyebutkan bahwa lensa kontak 

torik diberikan pada 26% dan 17% dari seluruh pengguna lensa kontak lunak dan 

lensa rigid gas permeable (RGP) secara berurutan. Penelitian menunjukkan bahwa 

pasien dengan astigmatisme merasa lebih puas dengan penggunaan lensa kontak 

torik dibandingkan lensa kontak sferis disertai dengan tajam penglihatan yang lebih 

baik.4–6 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas penggunaan lensa kontak 

lunak dan RGP torik pada tatalaksana astigmatisme reguler.  

 

II. Astigmatisme 

Astigmatisme berasal dari kata a yang berarti tanpa dan stigma yang berarti titik, 

dimana sinar datang dari suatu objek yang melewati aksis visual tidak dapat 

difokuskan pada satu titik di retina, melainkan membentuk 2 garis fokus yang saling 

tegak lurus. Astigmatisme dapat diklasifikasikan berdasarkan posisi relatif dan 

orientasi dari garis fokus yang dibentuk. Berdasarkan posisi jatuhnya kedua titik 

fokus, astigmatisme terbagi menjadi astigmatisme miopia simpleks, astigmatisme 

hiperopia simpleks, astigmatisme miopia kompositus, astigmatisme hiperopia 

kompositus, dan astigmatisme mikstus. Orientasi garis fokus menentukan meridian 

terkuat dan terlemah dari kekuatan refraktif total yang dibentuk oleh kornea dan 
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lensa. Orientasi tersebut kemudian akan menentukan aksis dasar dari astigmatisme. 

Berdasarkan regularitasnya, astigmatisme terbagi menjadi astigmatisme reguler dan 

ireguler. Astigmatisme reguler terjadi apabila aksis dasarnya memiliki orientasi 

yang konstan dengan kekuatan yang sama pada setiap titik di pupil, sedangkan 

orientasi dan kekuatan astigmatisme yang berubah-ubah pada setiap titik di pupil 

disebut dengan astigmatisme ireguler. Astigmatisme reguler terbagi menjadi 

astigmatisme with-the-rule (WTR) dan against-the-rule (ATR). Astigmatisme 

WTR merupakan astigmatisme dengan kelengkungan kornea terbesar di bagian 

vertikal, sedangkan pada astigmatisme ATR kelengkungan terbesar berada di 

bagian horizontal. Astigmatisme reguler jenis lainnya adalah astigmatisme oblik 

dimana meridian utama bukan pada 90o atau 180o melainkan 45o atau 135o.7–9  
 

 
Gambar 2.1 Gambaran Bayangan pada Permukaan Torik 

 Dikutip dari: Brodie dkk8 

 

2.1 Prinsip Tatalaksana Astigmatisme 

Prinsip penatalaksanaan astigmatisme adalah untuk menyamakan kekuatan 

refraksi pada setiap meridian agar bayangan jatuh pada satu titik. Astigmatisme 

reguler disebabkan oleh permukaan refraktif yang secara sirkular tidak simetris atau 

berbentuk toroidal dengan adanya perbedaan kelengkungan antara satu meridian 

dengan meridian lainnya yang saling tegak lurus. Berdasarkan hal tersebut, lensa 

silinder digunakan untuk mengoreksi kekuatan refraktif pada salah satu meridian 

sehingga kekuatan di seluruh meridian menjadi sama. Lensa silinder yang 

digunakan dapat berupa lensa silinder positif pada aksis yang paralel dari meridian 

terkuat, atau lensa silinder negatif yang tegak lurus dari meridian terkuat. 

Astigmatisme refraktif merupakan akumulasi dari astigmatisme korneal dan 

lentikular, dimana koreksi dari astigmatisme akan bergantung pada besar 
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astigmatisme refraktif yang didapat, serta dipengaruhi juga oleh masing-masing 

komponen dari astigmatisme tersebut. 7,8,10  
 

a  

b  

 
Gambar 2.2 (a) Gambaran Permukaan Torik pada Mata Astigmatisme (b) Koreksi 

Silinder pada Astigmatisme 
 Dikutip dari: Brodie dkk8 

 

Pilihan tatalaksana astigmatisme dapat berupa kacamata, lensa kontak, maupun 

bedah refraktif. Kacamata merupakan pilihan yang paling umum digunakan, tetapi 

memiliki beberapa kekurangan. Penggunaan kacamata silindris dapat menyebabkan 

distorsi spasial akibat variasi meridional, karena adanya jarak antara mata dengan 

kacamata. Hal ini tidak terjadi pada lensa kontak sehingga membuat lensa kontak 

lebih unggul dalam kualitas visual. Dalam hal tajam penglihatan, penelitian-

penelitian yang telah dilakukan memberikan gambaran hasil yang beragam antara 

penggunaan kacamata dan lensa kontak dimana sebagian mendapat hasil yang lebih 

baik dengan penggunaan lensa kontak dan yang lainnya mendapat hasil yang 

hampir sama.3,10,11 
 

III. Lensa Kontak untuk Astigmatisme  

Lensa kontak merupakan lensa dengan material polimer yang diletakkan pada 

kornea untuk memperbaiki gangguan visual, termasuk astigmatisme. Berdasarkan 
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materialnya, terdapat beberapa jenis lensa kontak, seperti lensa kontak lunak yang 

terbuat dari polimer hidrogel, hidroksimetilakrilat, atau hidrogel silikon, lensa 

kontak keras yang terbuat dari polimetilmetakrilat (PMMA), dan lensa kontak RGP 

dengan material dasar silikon akrilat atau florosilikon akrilat. Lensa kontak keras 

sudah lama ditinggalkan karena tidak dapat menghantarkan oksigen ke permukaan 

kornea, sehingga saat ini material yang paling umum digunakan adalah lensa kontak 

lunak dan RGP atau modifikasinya. Lensa kontak yang baik memiliki material 

dengan permeabilitas oksigen (Dk), transmisi oksigen (Dk/t), dan wettability yang 

baik. Lensa kontak diletakkan di kornea, sekitar 3 mm di depan principal plane 

mata yang merupakan lokasi utama terjadinya proses refraksi, dan akan mengikuti 

pergerakan bola mata sehingga dapat meminimalisir aberasi, distorsi, magnifikasi, 

atau minifikasi. Lensa kontak juga memiliki efek prismatik yang minimal, sehingga 

lensa kontak dengan kekuatan yang berbeda mampu menghasilkan besar bayangan 

yang hampir sama apabila panjang kedua bola mata sama. 8,12,13 
  

 
Gambar 3.1 Geometri dari Lensa Kontak 

   Dikutip dari: Brodie dkk.8 

 

Berdasarkan permukaan optiknya, secara umum lensa kontak terbagi menjadi 

lensa kontak sferis dan torik. Lensa kontak torik memiliki permukaan toroidal 

dengan dua kurvatura yang berbeda pada permukaannya, dimana satu meridian 

lebih datar dari meridian lainnya. Lensa kontak torik dapat memberikan koreksi 
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yang lebih baik pada mata astigmatisme dengan derajat yang lebih besar. Lensa 

kontak torik saat ini tersedia dalam berbagai macam pilihan material, seperti lensa 

kontak lunak dan lensa kontak RGP, dengan berbagai macam desain optik.8,10,13 

Pemilihan lensa kontak pada astigmatisme bergantung pada beberapa indikator, 

di antaranya derajat dari astigmatisme. Astigmatisme dengan besar diopter kurang 

dari 1.00D atau kurang dari 1/3-1/4 dari kelainan sferis dapat terkoreksi dengan 

lensa kontak sferis. Seseorang dengan koreksi sferis yang tinggi cenderung lebih 

dapat menoleransi astigmatisme derajat rendah yang tidak terkoreksi. Astigmatisme 

dengan derajat yang lebih tinggi tidak dapat terkoreksi penuh dengan lensa kontak 

lunak sferis, sehingga lensa kontak torik baik lunak maupun RGP dapat menjadi 

pilihan, sesuai dengan indikasi dan kebutuhan.5,10,11 
 

Tabel 3.1. Pilihan Lensa Kontak Berdasarkan Derajat Astigmatisme 
 

Derajat Astigmatisme Pilihan Lensa Kontak 

< 1.00 D Lensa kontak lunak atau RGP sferis  
1.00-2.00 D Lensa kontak lunak torik atau RGP sferis 
2.00-3.00 D Lensa kontak lunak custom atau RGP sferis 
> 3.00 D Lensa kontak lunak custom atau RGP torik  
Dikutip dari: Brodie dkk.8 

 

3.1 Lensa Kontak Lunak Torik 

Lensa kontak lunak pada awalnya tidak dapat digunakan untuk mengoreksi 

astigmatisme, hingga lensa kontak lunak torik dikembangkan. Lensa kontak lunak 

torik digunakan oleh 26% dari seluruh pengguna lensa kontak lunak, dengan variasi 

7-70% pada berbagai negara. Pemilihan lensa kontak lunak torik didasarkan pada 

beberapa indikasi, seperti derajat astigmatisme, dominansi okular, aksis silinder, 

serta kebutuhan visual dari pasien. Berdasarkan derajatnya, lensa kontak lunak torik 

diindikasikan pada pasien dengan astigmatisme  ≥0.75D. Berdasarkan aksis, pasien 

dengan astigmatisme oblik lebih membutuhkan koreksi dibandingkan pada 

astigmatisme ATR atau WTR dengan derajat yang sama. Astigmatisme pada mata 

dominan lebih membutuhkan koreksi, sedangkan mata yang kurang dominan dapat 

menoleransi astigmatisme yang tidak terkoreksi. Faktor kebutuhan visual pasien 
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seperti pekerjaan pun menjadi hal yang patut dipertimbangkan dalam pemberian 

lensa kontak lunak torik untuk astigmatisme 7,13,14 

 

 
Gambar 3.2 Lensa Kontak Torik 

 Dikutip dari: Martin dkk10 
 

Kekuatan lensa kontak lunak torik bergantung pada desain optik di permukaan 

lensa. Lensa kontak lunak torik akan sepenuhnya menempel dan mengikuti bentuk 

mata. Hal tersebut menyebabkan penggunaan lensa kontak lunak torik 

mengabaikan adanya tear lens, sehingga kalkulasi koreksi astigmatisme 

berdasarkan pada back vertex power (BVP) dari lensa kontak lunak torik. 

Determinasi BVP pada lensa kontak lunak sama dengan kekuatan refraksi pada 

kacamata dengan mempertimbangkan vertex distance, tanpa perhitungan 

komponen tear lens.11,13,14 

Lensa kontak torik memiliki perbedaan kekuatan diopter pada orientasi vertikal 

dan horizontal, sehingga posisi pemasangan lensa kontak torik dan stabilitasnya 

penting untuk memperoleh hasil koreksi yang baik. Rotasi atau mislokasi 

merupakan masalah umum pada penggunaan lensa torik, namun saat ini lensa torik 

modern memiliki desain yang mampu menjaga stabilitas posisi lensa. Terdapat 

beberapa teknik yang digunakan untuk mencegah rotasi lensa. Teknik pertama 

adalah dengan prism ballast, yakni penambahan material pada bagian tepi bawah 

lensa yang menambah bobot pada lensa. Teknik lain yaitu stabilisasi dinamik 

seperti double slab-off dengan membuat zona tipis pada bagian atas dan bawah 

lensa sehingga tekanan dari kelopak mata akan menjaga lensa tetap pada posisinya. 
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Teknik selanjutnya adalah dengan memotong bagian bawah lensa untuk 

membentuk tepi datar yang sejajar dengan kelopak mata bawah, disebut dengan 

teknik truncating. Permukaan torik di bagian posterior juga membantu menambah 

stabilitas dengan lock on pada permukaan kornea meskipun tidak cukup kuat dan 

membutuhkan tambahan teknik stabilisasi lain.8,11,13 

 

 

Gambar 3.3 Teknik Stabilisasi Lensa (a) Prism Ballast (b) Double Slab-off 
 Dikutip dari: Veys dkk.15 
 

Fitting lensa kontak merupakan proses yang sangat penting dalam pemberian 

lensa kontak pada pasien, terlebih pada lensa kontak torik. Proses fitting pada lensa 

kontak torik hampir sama seperti fitting lensa kontak lunak lainnya, dimana lensa 

kontak yang fit harus menutupi kornea secara keseluruhan, memiliki sentrasi yang 

baik, pergeseran di bawah 0,5 mm dengan berkedip atau melirik, serta lensa 

kembali ke posisi semula setelah pergeseran atau rotasi. Posisi dan rotasi lensa 

menjadi hal yang harus diperhatikan pada lensa torik terkait dengan aksis lensa 

tersebut. Lensa kontak torik memiliki penanda baik pada arah jam 6, jam 3 dan 9, 

atau pada arah lainnya, dimana arah penanda ini tidak menunjukkan aksis 

melainkan posisi pemasangan lensa. Penanda tersebut harus sesuai pada posisinya 

saat dievaluasi pada pemeriksaan slit lamp. Malrotasi dari lensa kontak lunak torik 

dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien, meskipun penelitian 

menunjukkan bahwa lensa kontak lunak torik memiliki stabilitas yang baik dimana 

pergeseran yang terjadi rata-rata kurang dari 15 derajat. Apabila terdapat 

kecenderungan malrotasi pada lensa, maka dapat dilakukan evaluasi dengan metode 

left add right substract (LARS) atau clockwise add anti-clockwise substract, yakni 

Zona tipis 

Zona tipis 

Zona optik 

b a 
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dengan menambah atau mengurangi aksis lensa pada lensa yang akan dipesan 

sehingga mempertahankan lensa agar berada pada aksis yang tepat apabila terjadi 

rotasi.3,7,14 
 

Gambar 3.4 (a) Penanda pada Lensa Kontak Torik (b) Metode Evaluasi Malrotasi 
Lensa 

 Dikutip dari: Veys dkk.15 

  

3.2 Lensa Rigid Gas Permeable (RGP) Torik 

Lensa RGP merupakan lensa yang terbuat dari material polimer dengan 

permeabilitas oksigen dan wettability yang baik. Lensa RGP memiliki diameter 

yang lebih kecil dari lensa kontak lunak, dengan sirkulasi air mata yang lebih baik. 

Lensa RGP memiliki keunggulan dalam dalam kualitas visual yang dihasilkan. Hal 

ini terkait dengan adanya tear lens yang terbentuk di antara lensa dan kornea akibat 

struktur lensa RGP yang kaku dan mempertahankan bentuknya saat diletakkan di 

kornea. Kekuatan tear lens bergantung pada perbedaan kurvatura antara base curve 

lensa kontak dengan permukaan kornea, di mana adanya tear lens mampu 

mengurangi aberasi dan mengoreksi kelainan refraksi hingga 89%. Lensa RGP 

memiliki permukaan refraktif yang stabil dengan kandungan air yang minimum 

bahkan nihil. Durabilitas lensa RGP pun lebih baik di mana lensa tidak mudah robek 

atau berubah bentuk, sehingga waktu penggantian menjadi lebih lama. Lensa RGP 

juga memiliki risiko infeksi dan inflamasi yang lebih rendah dan reepitelisasi yang 

lebih cepat dibandingkan lensa kontak lunak.5,10,13 

a b 
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Lensa RGP torik memiliki berbagai desain sesuai dengan indikasi dan 

kebutuhan pasien. Dua indikasi utama dari penggunaan lensa RGP torik adalah 

indikasi optik dan indikasi fisik. Lensa RGP torik diperlukan ketika BC lensa RGP 

sferis tidak cukup untuk mengoreksi astigmatisme residual. Astigmatisme residual 

merupakan sisa dari astigmatisme dimana komponen silindris tidak terkoreksi 

optimal dengan koreksi optik. Astigmatisme residual dapat diketahui pada proses 

overrefraction saat lensa kontak terpasang. Adanya tear lens pada penggunaan 

lensa RGP akan menyamarkan astigmatisme refraktif akibat torisitas kornea, karena 

indeks refraksi kornea dan tear lens yang hampir sama sehingga terjadi netralisasi 

torisitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa astigmatisme residual akan setara dengan 

astigmatisme lentikular. Prediksi dari astigmatisme residual merupakan salah satu 

faktor penting untuk menentukan tipe lensa kontak yang akan diberikan. Lensa 

RGP juga dapat digunakan ketika lensa sferis yang dipakai tidak fit pada mata 

pasien, di antaranya ditandai oleh sentrasi yang buruk, pergerakan yang berlebihan 

dari lensa, pewarnaan pada jam 3 dan 9, atau gambaran excessive bearing pada 

meridian yang lebih datar dengan pewarnaan fluoresen.8,13,14 
 

 

Gambar 3.5 Geometri Lensa Kontak RGP 
             Dikutip dari: Heinemann dkk.16 

 

Lensa torik RGP memiliki beberapa bentuk, seperti lensa RGP torik posterior, 

torik anterior, bitorik, bitorik oblik, dan torik perifer. Secara umum, lensa RGP torik 

diindikasikan untuk pasien dengan rasio kelainan refraksi sferosilinder kurang dari 
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2:1 atau astigmatisme kornea lebih dari 2.00D. Lensa RGP torik posterior memiliki 

permukaan sferis di bagian anteriornya dengan bagian posterior torik yang sesuai 

dengan bentuk dari kornea, sehingga membuat posisi lensa lebih stabil. Lensa ini 

efektif digunakan pada tatalaksana astigmatisme ATR. Lensa RGP torik anterior 

sebaliknya memiliki permukaan torik di bagian anterior dan sferis di posterior, 

diindikasikan apabila terdapat astigmatisme residu yang signifikan dengan 

astigmatisme kornea yang minimum. Lensa RGP bitorik memiliki permukaan torik 

dengan dua kurvatura pada bagian anterior dan posterior lensa, dimana bagian 

posterior menyesuaikan dengan permukaan kornea, sedangan bagian anterior 

mengoreksi residu dari kelainan refraksi. Lensa RGP bitorik dapat diberikan apabila 

kelainan silinder kornea lebih besar dari 2.50 D.8,10,14 

 
Tabel 3.2. Pilihan Lensa Kontak RGP Torik Berdasarkan Indikasinya 

 

Jenis Lensa RGP Torik Indikasi 

Lensa RGP torik posterior Astigmatisme korneal >2.00 D yang tidak terkoreksi RGP sferis; 
Terutama pada astigmatisme ATR 

Lensa RGP torik anterior Astigmatisme residual signifikan dengan astigmatisme korneal 
rendah (<2.00 D) 

Lensa RGP bitorik Astigmatisme korneal >2.50 D 
 Dikutip dari: Lindsay dkk. dan Brodie dkk.8,14 

 

Fitting pada lensa RGP torik sama pentingnya dengan fitting lensa kontak lunak, 

dengan parameter yang lebih beragam. Sentrasi pada lensa kontak RGP torik sangat 

penting untuk memastikan bahwa aksis visual berada dalam cakupan back optic 

zone diameter. Ukuran lensa kontak RGP harus lebih kecil dari horizontal visible 

iris diameter untuk memfasilitasi pertukaran cairan air mata, serta tetap dinamis 

dengan pergerakan lensa sebesar 1-1,5 mm saat berkedip. Lensa RGP dikatakan fit 

pada posisi apical alignment atau on K, dimana BC lensa kontak sesuai dengan 

kurvatura kornea. Lensa dengan BC lebih lengkung dari kornea disebut dengan 

apical clearance, sedangkan pada BC yang lebih datar akan menghasilkan apical 

bearing. Lensa kontak torik yang fit akan memberikan gambaran pola fluoresen 

yang sama layaknya fitting lensa kontak sferis pada kornea sferis. Kalkulasi 

kekuatan dari lensa kontak RGP juga harus memperhatikan kesesuaian lensa 
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terhadap kurvatura kornea, karena tear lens yang terbentuk di antara keduanya akan 

mempengaruhi besar koreksi yang dibutuhkan.7,11,13  

 

 
Gambar 3.6 Fitting Lensa Kontak RGP (a) Fit dengan minimal apical clearance 

(b) Apical bearing (c) Apical clearance (d) Apical bearing pada 
astigmatisme ATR (e) Fitting astigmatisme pada mata yang sama 
dengan lensa kontak RGP sferis (kiri) dan torik (kanan) 

 Dikutip dari: Brodie dkk, Lindsay dkk.8,14  
 

IV. Simpulan 

Lensa kontak merupakan salah satu pilihan tatalaksana astigmatisme yang 

memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan kacamata, di antaranya 

rendahnya aberasi dan distorsi. Lensa kontak lunak dan RGP torik yang tepat dapat 

memberikan penglihatan yang jernih dan stabil pada pasien astigmatisme, sehingga 

proses seleksi pasien dan fitting menjadi hal yang sangat penting dalam peresepan 

lensa kontak torik. Keunggulan lensa kontak torik untuk tatalaksana astigmatisme 

harus dapat dijelaskan dengan baik kepada pasien untuk memberikan koreksi 

terbaik bagi kondisi pasien, sesuai dengan indikasi dan preferensi dari pasien. 
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