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I. Pendahuluan 

     Mata yang ideal dapat menghasilkan gambar yang jelas. Gabungan dari segmen 

anterior mata diperlukan untuk memfokuskan sinar cahaya yang masuk ke retina. 

Penglihatan yang jelas untuk objek yang dekat dihasilkan dengan bantuan akomodasi 

dari mata. Akomodasi adalah kemampuan mata untuk meningkatkan kekuatan fokus 

lensa kristalin. Presbiopia adalah hilangnya respons akomodatif secara bertahap akibat 

berkurangnya elastisitas lensa kristal yang berhubungan dengan usia. Presbiopia dapat 

terjadi bersamaan dengan kelainan refraksi lainnya. Metode paling umum untuk 

mengoreksi kelainan refraksi ataupun gangguan akomodasi adalah melalui resep lensa 

kacamata.1-4 

     Ketergantungan penggunaan kacamata secara global berkisar lebih dari 80 persen. 

Hasil pada beberapa penelitian menyebutkan bahwa sekitar lebih dari 80 persen 

pengguna kacamata untuk penglihatan jauh, 100 persen untuk penglihatan intermediet, 

dan 70 persen untuk penglihatan dekat. Lensa kacamata yang digunakan untuk 

presbiopia dapat menggunakan lensa bifokal, trifokal, ataupun Progressive Addition 

Lenses (PALs). Lensa bifokal dan trifokal memiliki perbedaan lensa yang dapat 

menyebabkan loncatan bayangan dan gambaran diplopia pada penggunanya. 

Progressive Addition Lenses (PALs) memiliki kekuatan lensa yang bertahap, sehingga 

PALs memberikan penglihatan yang jelas di semua jarak fokus.3,4,6 Sari kepustakaan 

ini membahas mengenai kacamata PALs termasuk desain, kekurangan dan kelebihan, 

fitting, hingga penanganan masalah yang dapat terjadi pada penggunaan PALs. 

 

II. Kacamata Progressive Addition Lenses (PALs) 

     Progressive addition lenses (PALs) adalah salah satu jenis lensa yang digunakan 

pada penderita presbiopia yang tidak memiliki pembatas antar lensanya. Progressive 

Addition Lenses (PALs) menggabungkan variabel kekuatan dioptri antara bagian 

sentral, atas dan bagian lensa bawah. Kekuatan lensa pada PALs mengalami perubahan 

yang teratur sehingga menghindari adanya loncatan bayangan untuk penglihatan jauh 

dengan penglihatan dekat.3,8 
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2.1 Area Progressive Addition Lenses (PALs) 

     Progressive Addition Lenses (PALs) memiliki permukaan konveks dan permukaan 

yang konkaf. Permukaan konkaf digunakan untuk penggunaan lensa silindris dan sferis 

untuk penglihatan jauh. Permukaan konveks digunakan untuk perubahan asferis yang 

progresif dari bagian atas hingga bawah dan memiliki 4 zona optik. Zona optik tersebut 

terdiri dari zona untuk penglihatan jauh, zona untuk membaca, zona transisi atau 

disebut dengan koridor, dan zona distorsi perifer.1,3 

     Area PALs bervariasi dan memiliki fungsi yang berbeda. Progressive Addition 

Lenses (PALs) menyediakan koreksi tunggal untuk penglihatan jarak jauh pada bagian 

sentral menuju bagian atas. Bagian bawah lensa menyediakan koreksi tunggal untuk 

membaca. Kedua area ini terhubung pada koridor narrow-waist. Area pada kanan dan 

kiri koridor disebut area afokal. Area afokal ini disebut zona gabungan dan merupakan 

sumber keluhan dari pasien yang sulit beradaptasi dengan PALs.1,7 

 

 

Gambar 1.1 Gambar Skematik Progressive Addition Lenses (PALs) 
 Dikutip dari : Gulati S2 

 

2.2 Desain Progressive Addition Lenses (PALs) 

     Progressive Addition Lenses (PALs) terdiri dari berbagai kekuatan lensa sehingga 

menghasilkan kualitas optik yang sesuai. Desain PALs juga berperan dari segi estetika, 

ergonomi, dan kenyamanan penggunanya. Desain pada PALs memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing.7,14 
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2.2.1 Soft Design dan Hard Desain 

     Meridian vertikal yang menyatukan pusat optik untuk penglihatan jauh dan 

penglihatan dekat merupakan permukaan yang bebas astigmatisma dan memberikan 

tajam penglihatan yang baik. Kedua sisi median vertikal menyebabkan adanya 

astigmatisma dan penurunan tajam penglihatan. Soft design PALs dirancang dengan 

distorsi perifer yang menyebar ke sentral menyebabkan penurunann tajam penglihatan 

pada daerah sentral. Hard design PALs memiliki daerah meridian yang lebar, sehingga 

terjadi deformitas yang nyata pada daerah lateral.3,7 

 

Gambar 2.1 Perbandingan PALs Hard Design dan Soft Design  
                                            Dikutip dari: Cantor LB3 

 

2.2.2 Desain Standar 

     Progressive Addition Lenses (PALs) standar merupakan tipe yang umum 

digunakan. Jenis lensa ini memberikan daerah penglihatan yang cukup luas untuk 

membaca. Ukuran yang cukup pada bagian vertikal bingkai kacamata diperlukan agar 

dapat memberikan peralihan yang baik antara penglihatan jauh dan dekat.3,7,11 

 

2.2.3 Desain Short Corridor  

     Short corridor PALs didesain agar cukup pada bingkai kacamata yang kecil. Short 

corridor PALs memiliki tinggi lensa minimal sekitar 14 hingga 17 mm. Peningkatan 

gradien menyebabkan penglihatan intermediet agak sulit. Daerah untuk membaca pada 
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lensa jenis ini tidak luas, sehingga dapat terjadi distorsi bila melihat diluar area ini. 

Keuntungan lensa ini adalah tampilan yang lebih baik dari segi kosmetik.3,7 

 

Gambar 2.2 Perbandingan Penggunaan PALs Pada Bingkai Standar dan    

                      Bingkai Kecil 

      Dikutip dari : Borish7 

 

2.3 Kelebihan dan Kekurangan Progressive Addition Lenses (PALs) 

     Progressive Addition Lenses (PALs) memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan dari PALs yaitu memberikan penglihatan yang lebih jelas untuk penglihatan 

jarak jauh hingga dekat bila dibandingkan dengan lensa monofokal atau bifokal. 

Progressive Addition Lenses (PALs) memiliki penglihatan intermediet yang nyaman, 

tetapi pemberian PALs ini lebih mudah di adaptasi oleh penderita presbyopia tahap 

awal, karena masih terdapat daya akomodasi dan penyesuaian posisi kepala. 

Progressive Addition Lenses (PALs) memberikan persepsi penglihatan global karena 

kekuatan lensa berubah secara kontinyu pada setiap arah. Lensa bifokal memiliki dua 

daerah penglihatan yang terpisah yang dapat menyebabkan loncatan bayangan yang 

mengganggu penglihatan penggunanya.9,11 

     Progressive Addition Lenses (PALs) memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut 

antara lain terdapat daerah yang dapat menimbulkan aberasi pada daerah penglihatan 

jauh dari pusat lensa sehingga dapat menyebabkan pandangan buram. Kekurangan 

lainnya yaitu dilihat dari segi harga, PALs cenderung lebih mahal dibandingkan dengan 

lensa multifokal lainnya.7,9,11 

 



5 
 

III. Fitting Progressive Addition Lenses (PALs) 

Cara fitting PALs lebih kompleks dibandingkan dengan lensa monofokal, bifokal, 

dan trifokal. Progressive Addition Lenses (PALs) harus dibuat sangat presisi bila 

dibandingkan lensa multifokal lainnya. Penggunaan PALs disertai dengan posisi lensa 

yang sesuai terhadap mata. Posisi yang baik dalam menggunakan PALs adalah 

menempatkan major reference point (MRP) dekat atau sedikit dibawah pupil saat 

pandangan lurus kedepan. Fitting PALs ini terdapat beberapa tahapan utama, yaitu 

pengukuran bingkai, pengukuran tinggi, dan penentuan jarak antar pupil monokular.7,15 

 

 

                   (A)                                  (B)                                   (C) 

Gambar 3.1 (A) Penandaan MRP pada lensa contoh. (B) Penandaan MRP pada lensa   

                      yang tidak memiliki lensa contoh dengan menggunakan selotip. (C)    

                      Gambar skematik penanda pada PALs. 

                      Dikutip dari : Borish7 dan AAO16 

 

3.1 Pengukuran Bingkai Kacamata 

     Pengaturan bingkai kacamata menyesuaikan kedudukan lensa terhadap mata dan 

mengurangi kesalahan pemasangan. Bingkai kacamata harus dalam keadaan terukur 

dengan sesuai sebelum pengukuran dari posisi horizontal dan vertikal pada saat fitting 

cross.1,7 

 

3.2 Vertex Distance 

     Vertex distance yang baik ukurannya mendekati 14 mm. Vertex distance yang besar 

menyebabkan pasien mengalami aberasi perifer pada penglihatan jauh. Vertex distance 

yang kecil menyebabkan gangguan pada zona baca dekat.1,7,15 
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3.3 Pantoscopic Tilt 

      Pantoscopic tilt berfungsi untuk menjaga vertex distance agar lebih konsisten pada 

pandangan primer dan pandangan bawah. Manfaat lainnya yaitu pasien mendapatkan 

bidang penglihatan yang lebih besar di bagian pembacaan lensa karena lebih dekat 

dengan mata. Pantoscopic tilt yang dianjurkan sekitar 10-12 derajat. Pantoscopic tilt 

yang terlalu besar menyebabkan bingkai kacamata mengenai pipi. Efek dari 

pantoscopic tilt yang besar menyebabkan kacamata bergerak naik turun sesuai dengan 

ekspresi wajah, sehingga dapat terjadi aberasi perifer.1,7,15 

 

 

Gambar 3.2 (A) Tidak ada pantoscopic tilt dan vertex. (B) Pantoscopic tilt dan vertex   

                    yang sesuai (C) Retroscopic angle digunakan untuk pipi yang lebih menonjol 
                      Dikutip dari : Stein H.15 

 

3.4 Bentuk Wajah 

     Bingkai kacamata memiliki bentuk lengkung pada bagian kurvanya sehingga dapat 

disesuaikan dengan lengkung wajah. Bentuk wajah dapat menjaga lensa pada vertex 

distance yang sama tanpa memperhatikan gerakan lateral. Hal ini dapat mengurangi 

aberasi penggunaan PALs pada bagian inferotemporal dan penglihatan dekat.1,7 

 

3.5 Penentuan Fitting Height 

     Fitting cross diletakkan di tengah pupil dan pasien dalam posisi tegak. Fitting cross 

terletak 2-4 mm diatas MRP. Penempatan fitting cross pada tengah pupil akan 

menyebabkan MRP ditempatkan di bawah pupil. Tinggi minimal yang dianjurkan 

adalah 24 mm.1,7 
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3.6 Pengukuran Jarak Antar Pupil Monokular 

     Pengukuran jarak antar pupil pada PALs diukur monokular untuk menentukan 

posisi lateral MRP. Pengukuran sebaiknya menggunakan corneal reflection 

pupillometer. Kesejajaran koridor progresif dan zona baca dekat sangat penting pada 

penggunaan PALs.1,7  

     Metode yang digunakan secara luas dalam menentukan tinggi pemasangan yang 

baik adalah menggunakan selotip transparan. Selotip transparan diletakkan secara 

vertikal di permukaan lensa pada daerah yang menutupi pupil. Kacamata digunakan 

oleh pasien, titik tengah pupil ditandai oleh pemeriksa. Kacamata kemudian dilepaskan 

dan jarak antar pupilmonokular diukur dengan menggunakan penggaris.1,7  

 

IV. Penanganan Masalah Progressive Addition Lenses (PALs) 

     Berbagai variasi keluhan dapat terjadi saat penggunaan PALs. Kenyamanan 

penggunaan PALs berhubungan dengan fitting yang tepat. Keluhan yang terjadi dapat 

diselesaikan sehingga mendapatkan kenyamanan bagi penggunanya.7,12 

 
Tabel 4.1 Masalah dan Penanganan Progressive Addition Lenses (PALs) 

Keluhan Penyebab Solusi 

Penglihatan jauh buram Fitting cross terlalu tinggi 

Kesalahan peresepan kacamata 

Atur dengan mengurangi fitting cross  

Konfirmasi ulang resep kacamata 

Penglihatan 

bergelombang saat 

melihat jauh 

Vertex distance terlalu besar 

 

Fitting height terlalu tinggi 

Kesalahan pengukuran jarak antar 

pupil 

Resep kacamata jauh terlalu minus 

Kurangi vertex distance, 

Pantoscopic tilt 

Atur fitting height lebih rendah 

Konfirmasi ulang jarak antar pupil 

monokular 

Kurangi ukuran koreksi jarak jauh 

Harus menggerakan 

kepala kebelakang 

untuk melihat jelas 

Fitting height terlalu rendah 

Adisi kurang 

Naikkan fitting cross 

Tambahkan adisi 

 

Harus menggerakan 

kepala untuk 

penglihatan intermediet 

dan dekat jelas 

Adisi terlalu besar  

Vertex distance terlalu besar 

Kurangi kekuatan adisi 

Kurangi vertex distance, 

Pantoscopic tilt 

Penglihatan dekat 

buram 

Adisi terlalu besar 

Kesalahan jarak antarpupil 

Kurangi kekuatan adisi 

Konfirmasi ulang jarak antarpupil 

Dikutip dari : Borish7 dan Essilor13 

 



8 
 

V. Simpulan 

     Progressive Addition Lenses (PALs) merupakan salah satu pilihan lensa bagi 

penderita presbiopia. Ukuran kekuatan lensa pada PALs mengalami perubahan yang 

teratur dari daerah penglihatan jauh hingga penglihatan dekat, sehingga memberikan 

keuntungan. Keuntungan dari PALs antara lain tidak adanya loncatan bayangan seperti 

yang terjadi pada lensa bifokal atau trifokal. Pembuatan PALs memerlukan pemilihan 

desain dan fitting yang tepat agar keuntungan dari PALs dirasakan maksimal oleh 

penggunanya. Progressive Addition Lenses (PALs) ini membutuhkan adaptasi, 

sehingga pilihan PALs ini dapat diberikan terutama pada keadaan presbiopia awal 

ataupun pada penderita yang membutuhkan pandangan intermediet. 
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