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STRATEGIES OF HYPEROPIA CORRECTION  
IN YOUNG ADULT PATIENT 

 
ABSTRACT 
Introduction: Hyperopia is a refractive error in which parallel rays of light 
entering the eye reach a focal point behind the plane of the retina. Cycloplegic 
refraction is used because accommodation play a role in the hyperopia refraction. 
The appropriate correction of hyperopia is more complex, due to many factors 
affect the decision to prescribe spectacles in hyperopia. 
Purpose: To explain strategies of hyperopia correction in young adult patient. 
Case report: A 18 year old man came to the Refractive, Low Vision, and Contact 
Lens Unit in Cicendo National Eye Hospital to control distance vision acuity and 
spectacle correction that he got five months ago from optic. He was diagnosed with 
compound hyperopic astigmatism of both eyes. Patient was managed with new 
monofocal spectacle prescription and educated not to do some near activities for a 
while. Patient was advised to control to Cicendo National Eye Hospital 6 month 
later.  
Conclusion: Patient with hyperopia need to undergo cycloplegic refraction, to 
eliminate the possibility of bias due to accommodation and reveal the latent 
hyperopia. Correction of hyperopia patient are individual. Each patient should be 
considered in terms of age, eye muscle abnormalities, degree of symptoms, amount 
of hyperopia, state of accommodation, visual acuity, and efficiency during the 
performance of visual tasks to choose the therapy. 
Keyword: hyperopia, management, hyperopia correction, spectacles hyperopia. 
 
 
 
 

I. Pendahuluan 
     Kelainan refraksi merupakan salah satu penyebab gangguan penglihatan 

terbanyak di dunia. Kelainan refraksi yang tidak terkoreksi dengan baik dapat 

menyebabkan berbagai macam komplikasi hingga menimbulkan kebutaan. Salah 

satu kelainan refraksi yang sering ditemui adalah hyperopia. Hiperopia atau 

hipermetropia terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara panjang sumbu bola 

mata dengan kekuatan pembiasan kornea dan lensa. Kondisi ini akan menghasilkan 

bayangan yang jatuh di belakang retina. Pada umumnya gangguan tajam 

penglihatan jauh dan dekat akan dirasakan pasien. Hiperopia memberikan 

gambaran yang jauh lebih buruk apabila tidak terkoreksi karena akan menimbulkan 

keterbatasan dalam aktivitas dekat.1-4 

     Hiperopia merupakan kelainan refraksi yang umum terjadi pada anak-anak. 

Prevalensi hiperopia bervariasi, dapat bergantung pada ras, etnik, dan geografis. 
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Studi yang dilaporkan oleh Jenny menyatakan prevalensi hiperopia pada anak 

sampai usia 6 tahun mencapai 93,7% dan 70,1% pada anak usia diatas 12 tahun. 

Hiperopia sedang hingga berat yang terjadi telah terbukti berkaitan dengan hal-hal 

negatif yaitu penurunan perkembangan penglihatan anak, gangguan fungsi visual, 

dan menurunan kinerja akademik. Deteksi dini dan tatalaksana awal hiperopia 

dapat membantu mengurangi dampak buruk yang muncul karena hiperopia pada 

anak usia dewasa muda.1,2 

     Kekuatan akomodasi berperan pada kondisi kelainan refraksi hiperopia yang 

akan menimbulkan gejala mata lelah. Akomadasi akan mempengaruhi hasil 

pemeriksaan subjektif, sehingga dalam menentukan jumlah koreksi disarankan 

melakukan pemeriksaan refraksi dengan siklopegik. Pemberian terapi pada 

hiperopia sangat bersifat subjektif, karena tergantung pada kebutuhan pasien. 

Tatalaksana pemberian resep kacamata harus tepat sehingga memberikan 

kenyamanan untuk pasien sesuai dengan kebutuhan aktivitas pasien sehari-hari.  

Oleh sebab itu, terapi hiperopia lebih kompleks dibandingkan dengan gangguan 

refraksi lainnya seperti miopia.4-7 Laporan kasus ini akan membahas strategi 

tatalaksana koreksi hiperopia pada pasien usia dewasa muda. 

 
II. Laporan Kasus  

    Seorang laki-laki, Tn. S berusia 18 tahun datang ke Unit Refraksi, Low Vision, 

dan Lensa Kontak RS Mata Cicendo pada tanggal 3 Juni 2020 untuk melakukan 

kontrol pada tajam penglihatannya. Pasien secara keseluruhan sudah melakukan 

pemeriksaan sebanyak 5 kali di Rumah Sakit Mata Cicendo. Keluhan awal berupa 

penglihatan buram saat melihat jauh yang terjadi pada saat usia 10 tahun dan 

melakukan pemeriksaan di Unit Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus RS Mata 

Cicendo pada tanggal 2 Oktober 2012. Kemudian pasien melakukan pemeriksaan 

kembali 7 tahun kemudian di unit Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus pada 

tanggal 4 Desember 2019 saat berusia 17 tahun. Pasien saat itu merasa tidak cocok 

dengan ukuran kacamata yang dikenakannya. Pergantian ukuran kacamata sudah 

dilakukan pasien sebanyak empat kali di optik dengan ukuran yang selalu berubah-

ubah dalam waktu singkat. Kontrol dilakukan pasien 1 bulan kemudian pada 
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tanggal 8 Januari 2020. Pasien mulai melakukan pemeriksaan mata di poliklinik 

Refraksi pada tanggal 9 April 2020 dengan hasil resep kacamata yang masih sama.  

     Pasien merupakan seorang santri di pondok pesantren di Bandung. Sehari-hari 

pasien banyak melakukan aktivitas dekat yaitu mengaji. Keluhan pusing saat 

mengaji saat ini sudah jarang dirasakan oleh pasien, kecuali saat mengaji dalam 

waktu yang cukup lama. Penglihatan ganda tidak dirasakan oleh pasien. Riwayat 

menggunakan lensa kontak (-), riwayat trauma (-), riwayat operasi (-), keluhan mata 

lain (-), riwayat penyakit lain (-), serta riwayat mengonsumsi obat dalam waktu 

lama (-). 

     Kunjungan pasien pada tanggal 3 Juni 2020 menunjukkan hasil pemeriksaan 

visus dasar VOD 0.4f2 dan VOS 0.4f2, refraksi objektif dengan refraktometer 

didapatkan hasil OD = S+8.00 C-2.25 x 180 dan OS = S+9.25 C-2.00 x 10. Hasil 

pengukuran lensometer kacamata pasien didapatkan ukuran VOD = S+7.25 C-2.25 

x 7 = 0.8f2 dan VOS = S+8.25 C-2.25 x 19 = 1.0f2. Koreksi penglihatan jauh terbaik 

mendapatkan hasil VOD = S+7.00 C-2.25 x 10 = 0.8f2 dan VOS = S+8.00 C-2.00 x 

20 = 1.0f2. Tajam pengihatan dekat pasien adalah 0.8 M dalam jarak baca ± 30 cm. 

Pasien diberikan tetes mata siklopegik pada kedua mata untuk menghilangkan daya 

akomodasi. Pemeriksaan refraktometer dengan siklopegik didapatkan hasil VOD = 

S+9.25 C-2.00 x 5 = 0.8f2 dan VOS = S+9.75 C-2.00 x 10 = 1.0f2, dengan 

interpupillary distance 63/61. Riwayat pemeriksaan refraksi baik subjektif dan 

objektif pada pasien ini di rangkum dalam Tabel 1. 

     Kedudukan bola mata pada pemeriksaan Hirschberg adalah orthotropia. 

Pemeriksaan duksi dan versi pada gerak bola mata baik ke segala arah. Tekanan 

intraokular pada kedua mata dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior dan 

posterior dalam batas normal. Pasien didiagnosis dengan astigmatisme 

hipermetropia kompositus ODS. Pasien diberikan terapi kacamata monofokal dan 

edukasi untuk mengurangi aktivitas yang memerlukan penglihatan dekat. Pasien 

disarankan untuk kontrol enam bulan kemudian.  
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 Tabel 1. Perubahan Tajam Penglihatan Pasien 
 

 

Waktu 

kunjungan 

(usia) 

 

Visus dasar 

 

Refraktometer 

 

Visus dengan kacamata 

 

Refraktometer pupil lebar 

 

Koreksi yang diberikan  

2/10/2012 

(10 tahun) 

VOD 0.28 

VOS 0.3f 

Cetakan refractometer 
tidak dapat terbaca 

- S+9.75 C-1.75 x 5° 
S+10.00 C-1.75 x 180° 

S+9.25 C-2.00 x 5°=0.4f2 

S+9.75 C-2.00 x 180°=0.4f2 

4/12/2019 

(17 tahun) 

VOD 0.28 

VOS 0.28 

S+7.00 C-2.25 x 9° 
S+8.00 C-2.25 x 15° 

Ukuran dari optik : 

S+4.00 = 0.4f  

S+4.00 = 0.4f  

S+7.00 C-2.00 x 10° 
S+8.00 C-2.00 x 20° 

S+7.00 C-2.00 x 10°=0.5f 

S+8.00 C-2.00 x 20°=0.63f 

8/1/2020 

(17 tahun) 

 

- 

 

- 

Ukuran dari optik : 

S+7.25 C-2.25 x 10°=0.7f2 

S+8.00 C-2.00 x 20°= 0.9f2 

 

- 

S+7.25 C-2.25 x 10°=0.7f2 

S+8.00 C-2.00 x 20°=0.9f2 

8/4/2020 

(18 tahun) 

- 

 

S+8.50 C-1.75 x 178° 
S+8.25 C-2.00 x 6° 

S+7.25 C-2.00 x 5°=0.8f2 

S+8.25 C-2.25 x 15°= 1.0 

- S+7.25 C-2.00 x 5°=0.8f2 

S+8.25 C-2.25 x 15°=1.0 

3/6/2020 

(18 tahun) 

VOD 0.4f2 

VOS 0.4f2 

S+8.00 C-2.25 x 180° 
S+9.25 C-2.00 x 10° 

S+7.25 C-2.25 x 7°=0.8f2 

S+8.25 C-2.25 x 19°=1.0f2 

S+9.25 C-2.00 x 5° 
S+9.75 C-2.00 x 10° 

S+9.25 C-2.25 x 10°=0.8f2 

S+9.75 C-2.25 x 20°=1.0f2 
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III. Diskusi  

     Hiperopia merupakan keadaan dimana sinar sejajar dari suatu objek dibiaskan 

menuju titik fokus di belakang retina dalam keadaan mata tidak berakomodasi. Hal 

tersebut dapat menimbulkan gambaran yang buram saat melihat jauh dan dekat. 

Penyebab terjadinya hiperopia sering diakibatkan oleh panjang aksial bola mata 

yang lebih pendek dibandingkan ukuran normal, sehingga kekuatan refraktif dari 

sistem optik tidak cukup untuk membiaskan bayangan agar jatuh tepat pada retina. 

Kondisi ini disebut dengan hiperopia aksial. Penyebab lainnya adalah menurunnya 

daya bias dari media refraksi yang disebut dengan hiperopia refraktif. Hiperopia 

yang diakibatkan kelengkungan permukaan refraksi baik kornea ataupun lensa yang 

lebih pipih dari ukuran normal disebut dengan hiperopia kurvatura. Hiperopia yang 

diakibatkan proses penuaan lensa secara fisiologis disebut dengan hiperopia 

indeks.3-5 

     Hiperopia berdasarkan kekuatan refraksinya dapat dibagi menjadi hiperopia 

ringan kurang dari +3.00 D, hiperopia sedang +3.12 D hingga +5.00 D, dan 

hiperopia berat di atas +5.00 D. Proses akomodasi dapat mengompensasi 

pembiasan yang terjadi pada hiperopia sehingga bayangan dapat difokuskan tepat 

di retina. Hal ini mendasari pembagian jenis hiperopia berdasarkan aktivitas 

akomodasi yang terjadi yaitu hiperopia manifes dan hiperopia laten. Hiperopia yang 

dapat dinilai dengan koreksi sferis positif maksimal yang mampu memberikan 

penglihatan terbaik tanpa melumpuhkan akomodasi disebut hiperopia manifes. 

Hiperopia manifes terdiri dari hiperopia absolut dan hiperopia fakultatif. Hiperopia 

absolut ialah hiperopia manifes yang sudah tidak dapat diimbangi lagi dengan 

kekuatan akomodasi dan memerlukan kacamata sferis positif untuk membantu 

penglihatannya. Hiperopia absolut dapat dinilai dengan pemeriksaan subjektif 

tanpa siklopegik. Hiperopia fakultatif merupakan hiperopia manifes yang masih 

dapat diimbangi dengan kekuatan akomodasi ataupun dengan koreksi kacamata 

sferis positif. Penglihatan maksimal dicapai tanpa menggunakan kacamata sferis, 

dan apabila diberikan kacamata sferis positif penglihatan tetap normal dengan 

kondisi mata beristirahat atau tidak melakukan akomodasi. Hiperopia laten adalah 

kondisi hiperopia yang seluruhnya dapat diatasi dengan kekuatan akomodasi. 

Pengukuran hiperopia laten dapat dilakukan setelah pemberian siklopegik untuk 
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menghilangkan akomodasi. Penjumlahan dari hiperopia laten dan manifes 

menghasilkan hiperopia total.5-6,8 

     Gejala yang dialami oleh pasien hiperopia berupa mata lelah akibat akomodasi 

yang terjadi terus menerus untuk membantu penglihatan, yang disebut dengan 

astenopia akomodatif. Astenopia sering dikeluhkan pada saat pasien banyak 

melakukan aktivitas yang memerlukan penglihatan dekat. Gejala subjektif lain yang 

sering dirasakan berupa sakit kepala di daerah frontal, fotofobia, nausea, dan nyeri 

pada mata. Pandangan yang buram saat melihat jauh dialami pasien hiperopia 

karena berkurangnya amplitudo akomodasi sehingga tidak dapat mengatasi 

kelainan refraksinya. Keluhan ini lebih sering dialami pada hiperopia sedang 

hingga tinggi. Gangguan pada saat melihat dekat dialami pasien hiperopia terutama 

pada saat mata lelah akibat aktivitas dengan penglihatan dekat seperti membaca 

dalam jangka waktu lama.4,6,8, 

     Pada anamnesis, keluhan pusing sudah jarang dirasakan saat melakukan 

aktivitas dekat yaitu mengaji, kecuali dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut 

menunjukkan adanya kondisi hiperopia yang belum terkoreksi sehingga gejala 

astenopia dapat terjadi karena adanya daya akomodasi yang masih digunakan terus-

menerus. Tajam penglihatan dekat pasien juga menunjukkan hasil normal, hal 

tersebut menandakan pasien masih dapat menggunakan kemampuan akomodasi 

maksimal untuk membaca dekat. 

     Pemeriksaan refraksi dengan siklopegik dilakukan untuk menghilangkan daya 

akomodasi yang mempengaruhi hasil pemeriksaan refraksi secara subjektif.  

Kondisi ini terjadi pada pasien anak-anak dan usia muda dengan daya akomodasi 

yang masih tinggi. Teknik ini dapat dilakukan untuk menilai hiperopia laten.4,7,9 

     Pemeriksaan refraksi dengan dan tanpa siklopegik dilakukan pada pasien ini. 

Hasil refraktometer tanpa siklopegik didapatkan OD S+7.00 C-2.25 x 10 dan OS 

S+8.00 C-2.00 x 20, sedangkan hasil refraktometer dengan siklopegik adalah OD 

S+9.25 C-2.00 x 5 dan OS S+9.75 C-2.00 x 10. Terlihat adanya perbedaan hasil 

refraktometer yang lebih tinggi pada penggunaan siklopegik yang menunjukkan 

adanya hiperopia laten. Hasil tersebut dapat menjelaskan bahwa pasien masih 

menggunakan akomodasi dalam penglihatannya dan adanya hiperopia yang belum 

terkoreksi. 
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     Pemberian lensa sferis positif terbesar yang dapat memberikan tajam 

penglihatan terbaik adalah prinsip tatalaksana pasien hiperopia. Koreksi yang 

diberikan pada hiperopia dapat memerlukan pertimbangan dari beberapa faktor 

seperti usia, kelainan otot bola mata, derajat keluhan, besarnya hiperopia yang 

dimiliki, keadaan akomodasi, tajam penglihatan, dan efisiensi dalam menjalankan 

tugas visual. Hal ini menjadikan penanganan hiperopia bersifat individual. Tujuan 

dari terapi adalah menurunkan kebutuhan akomodasi untuk dapat memberikan 

penglihatan yang nyaman dan binokularitas normal. Koreksi tidak hanya terbatas 

pada penggunaan kekuatan lensa sferis positif untuk menghasilkan cahaya fokus di 

retina, namun memerlukan pendekatan yang kompleks meliputi kebutuhan 

penglihatan yang diperlukan pasien.4,6,12 

     Hiperopia pada anak tanpa disertai kondisi strabismus, ambliopia, atau 

gangguan penglihatan yang signifikan dengan derajat hiperopia ringan sampai 

sedang tidak memerlukan koreksi. Kebutuhan koreksi dapat dipertimbangkan 

apabila terdapat gangguan tajam penglihatan, esodeviasi, eksodeviasi, defisiensi 

akomodasi, gangguan stereopsis, dan keterlambatan kemampuan visual. Hiperopia 

yang disertai esodeviasi dapat diberikan koreksi penuh dengan siklopegik 

Pertimbangan pemberian koreksi yang lebih rendah pada pasien hiperopia dapat 

diberikan pada pasien dewasa muda usia sekolah. Pasien dengan amplitudo 

akomodasi yang masih tinggi, apabila diberikan koreksi lensa positif maksimal 

dapat memberikan gambaran buram saat melihat jauh. Kondisi ini berhubungan 

dengan ketidakmampuan untuk melakukan relaksasi akomodasi secara penuh.3,4,9,10  

     Kelainan refraksi kurang dari 5 dioptri pada hiperopia asimtomatik tidak 

memerlukan koreksi. Penundaan terapi pada hiperopia sedang memerlukan 

pemeriksaan berkala dan dianggap berisiko untuk adanya hiperopia yang progresif.  

Pada usia 10 – 20 tahun penurunan tajam penglihatan pada hiperopia mulai terlihat 

dan cenderung memerlukan koreksi. Pada kelompok usia pre-presbiopia, gejala 

yang muncul dapat diakibatkan karena hiperopia fakultatif perlahan akan menjadi 

hiperopia absolut, disertai dengan penurunan daya amplitudo akomodasi. Hiperopia 

yang terjadi pada kelompok usia presbiopia memerlukan koreksi penuh untuk jarak 

jauh dan penambahan adisi untuk penglihatan dekat.3,4,11  



 

 

8 

 

     Kelainan astigmatisme dapat muncul bersamaan dengan hiperopia berat, yang 

dapat diketahui dari pemeriksaan refraksi. Astigmatisme pada hiperopia dapat 

dikoreksi penuh. Pasien mendapatkan tajam penglihatan maksimal dengan koreksi 

pupil lebar yang sama dengan hasil visus kacamata. Pasien menyatakan nyaman 

saat ukuran maksimal tersebut digunakan berjalan, sehingga pasien diberikan resep 

kacamata dengan koreksi total.  

     Komplikasi yang dapat timbul dari hiperopia adalah esoforia atau esotropia yang 

terjadi karena meningkatnya kebutuhan konvergensi akomodasi, terutama pada 

anak-anak. Ambliopia dapat muncul jika hiperopia tidak terkoreksi dengan baik. 

Ambliopia merupakan kondisi penurunan tajam penglihatan terbaik pada satu atau 

kedua mata yang tidak berhubungan dengan kelainan struktural atau jaras 

penglihatan. Ambliopia yang disebabkan karena kelainan refraksi disebut 

ambliopia refraktif, terdiri dari ambliopia anisometropia dan ambliopia 

isometropia. Perbedaan kelainan refraksi lebih dari 1.50 D pada hiperopia dapat 

menyebabkan ambliopia anisometropia . Ambliopia  isometropia dapat terjadi 

apabila hiperopia melebihi 4.00 – 5.00 D pada kedua mata. Terapi yang diberikan 

pada hiperopia disertai ambliopia adalah koreksi maksimal.4,14 Hiperopia pada 

pasien melebihi 4.00 D pada kedua mata, sehingga dapat menimbulkan ambliopia 

isometropia karena terjadi penglihatan kabur secara konstan. Pasien diberikan 

koreksi penuh untuk tatalaksana ambliopia isometropia seperti pada 

penatalaksanaan awal.3,11,13 

     Prognosis pada pasien ini adalah qua ad vitam ad bonam dan qua ad functionam 

dubia ad bonam. Kondisi yang dialami pasien tidak mengancam jiwa dan terapi 

dengan koreksi kacamata yang diberikan diharapakan dapat memperbaiki fungsi 

visual dengan maksimal dengan aktivitas pasien yang banyak menggunakan 

penglihatan dekat.  

      
IV. Simpulan 

     Pasien dengan diagnosis hiperopia perlu dilakukan pemeriksaan refraksi dengan 

siklopegik, terutama pasien yang masih memiliki kemampuan akomodasi tinggi. 

Pemberian siklopegik akan menghilangkan daya akomodasi, sehingga hiperopia 

laten dapat terdeteksi. Hiperopia apabila tidak terkoreksi dengan baik dapat 

menimbulkan komplikasi, salah satunya adalah ambliopia refraktif. Koreksi pasien 
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hiperopia bersifat individual, dimana pertimbangan usia, kelainan otot mata, 

besarnya hiperopia, keadaan akomodasi, derajat keluhan, aktivitas, dan 

kenyamanan pasien menjadi pertimbangan dalam pemberikan terapi. Hal ini 

menjasikan terapi hyperopia lebih komplek dibandingkan kelainan refraksi lainnya. 
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