
 

 

 

 

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

BANDUNG 

 

Laporan Kasus : Tatalaksana Penggunaan Lensa Kontak pada Pasien 

Astigmatisme Miopia Kompositus dengan Ambliopia 

Anisometropia 

Penyaji  : Liani Mulasari Gunawan 

Pembimbing  : dr. Susanti Natalya Sirait., Sp.M(K)., MKes. 

 

 

 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui oleh 

Pembimbing 

 

  

 

 

 

dr. Susanti Natalya Sirait., Sp.M(K)., MKes. 

 

 

 

 

Jumat, 19 Juni 2020 

Pukul.  07.30



 

 

 

 

CONTACT LENSES FOR PATIENTS COMPOUND MYOPIC 

ASTIGMATISM WITH ANISOMETROPIC AMBLYOPIA 

 

ABSTRACT 

Introduction : The ocular refractive status refers to the locus within the eye 
conjugate with optical infinity during minimal accommodation. Under these 
conditions in a myopia eye, incident parallel rays of light are brought to a focus in 
front of the retina. Astigmatism may also be classified with respect to the relative 
position of the retinal images of  distant object under condition of minimal 
accommodation. Anisometropia is a difference between the refractive states of the 
two eyes that occurs in one or both principal meridians. Untreated anisometropia 
can complicate to amblyopia. 
Purpose : To report contact lenses for patients compound myopic astigmatism with 
anisometropic amblyopia. 
Case Report : A 25 yers old man consulted to Refractive, Low Vision and Contact 
Lens Unit at Nasional Eye Center Cicendo Eye Hospital in 26th May 2020. Visual 
acuity for the right eye was 1/60 and left eye was 0.2. Best corrected visual acuity 
of the right eye was 0.5 with pinhole (-) using correction S -6.50 C-1.50 x 180 and 
the left eye was 1.0 using correction S -1.75. Near vision acuity was 0.8 M at 30 cm 
without addition. Patient was diagnosed as astigmatism myopia compositus OD, 
myopia simpleks OS and amblyopia anisometropia. Patient was managed 
spectacles and contact lenses. 
Conclusion : Different visual experience in anisometropic will lead to poor vision 
such as anisometropic amblyopia. Anisometropic amblyopia should be treated by 
using contact lens. 
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I. Pendahuluan 

     Kelainan refraksi adalah  keadaan saat sinar yang ditangkap oleh mata tidak tepat 

jatuh pada retina dalam keadaan mata tidak berakomodasi. Kelainan refraksi terjadi 

karena adanya kelainan panjang aksial bola mata, kelainan kurvatura kornea atau 

lensa, dan kelainan indeks media refraksi yang terbagi menjadi miopia, 

hipermetropia, dan astigmatisme. Miopia telah meningkat dalam beberapa tahun 

terakhir diseluruh dunia, diperkirakan akan meningkat dalam 30 tahun kedepan 

sebanyak 40% angka kebutaan akan dikaitkan dengan miopia. Penegakan diagnosis 

miopia pada usia muda sedang berkembang, membuat banyak orang akan 

bergantung pada kacamata atau lensa kontak. Sebanyak 47% pasien memiliki 
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astigmatisme  0.75 D atau lebih setidaknya pada satu mata. Berdasarkan kelainan 

refraksi yang menyertai, astigmatisme diklasifikasikan berdasarkan posisi hasil 

bayangan yang jatuh dengan posisi retina. Astigmatisme kompositus terjadi jika 

kedua bayangan yang jatuh tidak berada di retina. Astigmatisme miopia kompositus 

terjadi jika kedua bayangan terdapat didepan retina.1-4 

     Perbedaan kelainan refraksi pada kedua mata disebut dengan anisometropia. 

Anisometropia yang tidak terkoreksi akan menyebabkan ambliopia. Ambliopia 

adalah penurunan tajam penglihatan yang disebabkan adanya gangguan 

perkembangan penglihatan yang tidak dapat dikoreksi dan tidak ditemukannya 

kelainan patologis pada pemeriksaan oftalmologi. Ambliopia anisometropia adalah 

keadaan yang sering ditemukan, terjadi saat kelainan refraksi pada kedua mata tidak 

sama besar.1-3  

     Tatalaksana untuk kelainan refraksi dapat dilakukan dengan pemberian 

kacamata, lensa kontak, dan bedah refraktif. Penggunaan kacamata sering 

digunakan untuk mengoreksi kelainan refraksi. Sebanyak 50% orang di United 

State menggunakan kacamata atau lensa kontak untuk mengoreksi kelainan 

refraksi, dan seperempatnya menggunakan lensa kontak dengan macam dan jenis 

lensa kontak yang berbeda-beda. Lensa kontak menjadi alternatif pada kasus 

anisometropia, lensa kontak memberikan lapang pandang yang lebih luas dan 

memiliki jarak vertex yang lebih pendek.1,2,4-6  Laporan kasus ini bertujuan untuk 

membahas tatalaksana penggunaan lensa kontak pada pasien astigmatisme miopia 

kompositus dengan ambliopia anisometropia. 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke poliklinik refraksi Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada hari Selasa, 26 Mei 2020 dengan 

keluhan kedua mata buram sejak 5 bulan SMRS. Dari anamnesis didapatkan 

keluhan bahwa kacamata yang digunakan sudah tidak nyaman, sehingga membuat 

pandangan menjadi kabur saat pasien melihat jauh. Mata kanan dirasakan lebih 

buram dibandingkan dengan mata kiri. Mata kanan buram dirasakan sejak 5 tahun 
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yang lalu, pasien menggunakan kacamata yang dibeli sendiri tanpa diperiksakan 

terlebih dahulu dengan ukuran OD: S -1.00 dan OS: S-0.25.  

     Pasien seringkali tidak menggunakan kacamata karena pasien lebih nyaman 

melihat tanpa kacamata walau mata kanannya terasa tidak nyaman. Pasien merasa 

nyaman karena penglihatannya masih terbantu oleh mata kiri. Kacamata saat ini 

sudah tidak nyaman, sehingga pasien datang ke PMN RS Mata Cicendo untuk 

membuat kacamata. Pasien tidak pernah menggunakan lensa kontak, tetapi saat ini 

pasien ingin mencoba menggunakan lensa kontak, sehingga pasien dikonsulkan ke 

poli lensa kontak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pasien tidak memiliki 

riwayat operasi mata sebelumnya. Riwayat alergi, hipertensi dan diabetes 

disangkal. 

     Pemeriksaan fisik pasien dalam keadaan baik, tanda vital dan status generalis 

dalam batas normal. Pemeriksaan status oftalmologis menunjukan posisi bola mata 

ortotropia, pergerakan bola mata baik ke segala arah dan tekanan intraokular palpasi 

kedua mata dalam batas normal. Pemeriksaan objektif dengan refraktometer pupil 

kecil diperoleh hasil mata kanan S -7.25 C -5.75 x 180 dan mata kiri S -3.00 C -

0.75 x 175. Pemeriksaan subjektif didapatkan visus dasar mata kanan 1/60 dengan 

pinhole 0.2 dengan koreksi terbaik S -6.50 C -1.50 x 180 = 0.5 dengan pinhole tidak 

maju dan mata kiri 0.2 dengan pinhole 0.5 dengan koreksi terbaik S -1.75 = 1.0. 

Pemeriksaan dekat secara binokuler didapatkan hasil 0.8 M dalam jarak baca 30 

cm. Jarak antar pupil untuk penglihatan dekat 64 dan penglihatan jauh 66 mm.  

     Pemeriksaan anterior bola mata dengan menggunakan slitlamp di kedua mata 

dalam batas normal. Pemeriksaan posterior dengan menggunakan direct 

ophtalmoscope dalam batas normal. Penilaian kualitas air mata pada kedua mata 

dengan tes Schirmer 1 didapatkan 10 mm, tes tear break up time (TBUT) 

didapatkan >10’ dan HVID 10 mm.  Proses fitting lensa kontak dilakukan 

berdasarkan hasil pemeriksaan refraksi dan keratometer. Parameter yang harus 

diukur saat fitting adalah diameter, base curve, dan kekuatan (power). Pemeriksaan 

keratometer dilakukan untuk menilai base curve lensa kontak yang akan digunakan 

oleh pasien. Hasil keratometer didapatkan nilai K1 dan K2 yang dihitung dalam 

dioptri dan milimeter, pada mata kanan nilai K1 = 8.08 mm / 41.75 D dengan K2 = 
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7.53 mm / 44.75 D dan pada mata kiri K1 = 7.95 mm / 42.50 D dengan  K2 = 7.75 

mm / 43.50. 

     Konversi kekuatan silindris pada pasien dilakukan dengan cara menghitung 

spherical equivalent. Ukuran sferis pada mata kanan yang didapatkan pada pasien 

ini adalah  S -7.25, lalu dengan memperhitungkan vertex distance menjadi S -6.50 

dan mata kiri S -1.75 dengan base curve 8.8 dan diameter 14.2 pada kedua mata. 

Visus yang didapatkan pada pasien setelah menggunakan lensa kontak pada mata 

kanan 0.5 dan mata kiri 1.0, pemeriksaan pada kedua mata menjadi 1.0. 

     Evaluasi fitting lensa kontak dilakukan dengan pemeriksaan menggunakan 

slitlamp untuk melihat sentrasi dan pergerakan. Hasil slitlamp menunjukkan 

sentrasi baik, pergerakan lensa kontak saat mata berkedip dalam batas normal. 

Pasien kemudian didiagnosis dengan Astigmatisme Myopia Kompositus OD + 

Miopia Simpleks OS + Ambliopia Anisometropia dengan tatalaksana pemberian 

lensa kontak dan kacamata.  

 

III. Diskusi 

     Miopia disebabkan oleh panjang aksial yang terlalu panjang atau adanya 

kekuatan refraksi yang terlalu besar. Miopia diklasifikasikan berdasarkan 

derajatnya menjadi miopia ringan (<-3.00 D), sedang (-3.00 D sampai -6.00 D) dan 

miopia tinggi/miopia gravior (>-6.00 D). Dondres mengklasifikasikan miopia 

berdasarkan prosesnya dengan menggambarkan tiga kategori miopia menjadi 

stasioner, progresif sementara dan progresif permanen. Miopia stasioner umumnya 

ringan (-1.50 hingga -2.00 D) dan muncul pada awal tahun perkembangan. Miopia 

progresif umumnya muncul pada saat usia remaja awal dan berkembang hingga 

akhir usia 20 tahun. Miopia progresif permanen naik dengan cepat sampai usia 25 

hingga 35 tahun, dan setelah itu berkembang lebih lambat.1,2,5  

     Pasien dengan kelainan miopia sering mengeluhkan adanya penglihatan yang 

buram saat melihat jauh karena panjang aksial yang panjang. Kelainan miopia 

disertai dengan astigmatisme dapat terjadi karena adanya perbedaan radius 

meridian dari kelengkungan kornea. Astigmatisme diklasifikasikan berdasarkan 

derajatnya menjadi astigmatisme ringan (0.5 – 1.0 D), sedang (1.0 – 2.5 D), dan 
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berat (>2.5 D). Berdasarkan kelainan refraksi yang menyertai astigmatisme 

diklasifikasikan berdasarkan posisi hasil bayangan yang jatuh dengan pososi retina. 

Astigmatisme miopia kompositus adalah kedua bayangan yang dibentuk jatuh di 

depan retina.1-3,6  

     Pemeriksaan pada pasien didapatkan perbedaan kelainan refraksi pada kedua 

mata sehingga pada pasien ini didiagnosis anisometropia. Berdasarkan 

klasifikasinya anisometropia diklasifikasikan menjadi anisometropia rendah 

apabila adanya perbedaan kelainan refraksi kurang dari 2 D, anisometropia sedang 

apabila perbedaan kelainan antara kedua mata 2-6 D dan anisometropia tinggi 

apabila perbedaan melebihi 6 D. Anisometropia merupakan faktor risiko yang 

menyebabkan ambliopia. Anisometropia ringan jarang menimbulkan ambliopia, 

miopia tinggi unilateral yang sering menyebabkan ambliopia. Ambliopia 

didiagnosis apabila pasien tidak dapat dikoreksi dan pada pemeriksaan posterior 

tidak ditemukan kelainan patologis. Ambliopia anisometropia adalah jenis 

ambliopia yang sering ditemukan, terjadi saat kelainan refraksi yang tidak sama 

besar pada kedua mata yang menyebabkan bayangan tidak fokus pada retina.1,3,5 

     Tatalaksana untuk kelainan refraksi dengan anisometropia selain menggunakan 

kacamata dapat juga diberikan lensa kontak. Lensa kontak memberikan lapang 

pandang yang lebih luas dan memiliki jarak vertex yang lebih pendek dibandingkan 

dengan kacamata, sehingga ukuran bayangan yang dibentuk pada lensa kontak 

tidak banyak mengalami perubahan. Lensa kontak menjadi pilihan tatalaksana pada 

kasus anisometropia.1,2,7,8 

 

Tabel 1. Vertexing Chart untuk mengkonversi resep kacamata untuk lensa kontak 

Kekuatan Kacamata Kekuatan Lensa Kontak 
-5.00 -4.75 
-6.00 -5.50 
-8.00 -7.25 

-10.00 -9.00 
-14.00 -12.00 
+5.00 +5.25 
+8.00 +6.50 
+10.00 +9.00 
+14.00 +17.00 

Dikutip dari: Cantor LB1 
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     Indikasi pemakaian lensa kontak diantaranya adalah untuk mengoreksi 

gangguan refraksi, indikasi optik, keratokonus, afakia pasca keratoplasti, beberapa 

penyakit khusus pada segmen anterior, terapeutik sebagai perlindungan untuk 

permukaan kornea, dan untuk kosmetik.  Indikasi pada pasien diatas adalah untuk 

mengoreksi gangguan refraksi dan indikasi optik untuk menangani anisometropia 

yang disertai miopia dan astigmatisme. Kontraindikasi penggunaan lensa kontak 

yaitu iritasi kronis pada kelopak, konjungtiva, kornea, adanya kelainan pada 

segmen anterior, gangguan lakrimasi, higienitas yang buruk, kesulitan dalam 

penggunaan lensa kontak, dan penggunaan obat mata dalam jangka panjang.1,2,5 

     Fitting lensa kontak merupakan prosedur awal yang dilakukan setiap pasien baru 

yang sudah mengikuti kunjungan berkala dan dianggap layak untuk menggunakan 

lensa kontak. Parameter yang harus diukur sebelum penggunaan lensa kontak 

adalah diameter, base curve, dan kekuatan (power). Pemeriksaan keratometer 

dilakukan untuk menilai base curve dari lensa kontak yang akan digunakan. Hasil 

dari keratometer didapatkan nilai K1 dan K2. Lensa kontak memiliki berbagai jenis 

yang dibagi menjadi tipe lunak, keras, rigid gas permeable (RGP), dan hybrid. 

Lensa kontak lunak lebih banyak digunakan karena terbuat dari 

hydroxyethylmethacrylate (hema) yang bersifat hidrofilik menyerap air dan 

memiliki proses adaptasi yang lebih cepat sehingga lebih nyaman saat 

digunakan.2,5,7,8 

     Lensa kontak memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lensa 

kontak lunak memiliki keunggulan dalam hal kenyamanan dan sentrasi yang baik 

pada kornea, sedangkan lensa kontak RGP dapat memberikan koreksi optik dan 

tajam penglihatan yang lebih baik. Lensa kontak keras saat ini sudah ditinggalkan 

karena bahan dasar polymethylmetacrylate (PMMA) merupakan material plastik 

yang ringan namun bersifar non-gas permeable sehingga dapat mengganggu 

fisiologi pada kornea. Lensa kontak hybrid merupakan perpaduan dari dua material 

lensa kontak RGP pada bagian sentral yang dikelilingi oleh lensa kontak lunak 

dibagian perifer.1,5,7,8 

     Setelah pasien menjadi kandidat kuat untuk penggunaan lensa kontak pasien 

diperiksa stabilitas lapisan air matanya dengan pemeriksaan tearbreak-up time 
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(TBUT). Pemeriksaan TBUT dengan cara menggunakan fluorescein, pemeriksa 

mengevaluasi permukaan okular pasien dengan menggunakan filter cobalt blue 

pada slit lamp. Waktu normal terbentuknya bintik kering adalah 15-20 detik. Bila 

bintik kering terbentuk kurang dari 10 detik maka dapat terindikasi adanya 

defisiensi pada lapisan air mata. Pemeriksaan selanjutnya adalah untuk 

mengevaluasi produksi air mata dengan Schirmer I untuk mengukur total produksi 

air mata basal dan hasil reflex berkedip. Pemeriksaan ini tanpa menggunakan 

anestesi lokal, dilakukan dengan menggunakan kertas Schirmer yang diletakan 

pada sepertiga lateral sakus konjungtiva bawah. Hasil dari pemeriksaan dengan 

melihat pada bagian kertas schirmer yang terbasahi oleh air mata. Nilai normal dari 

pemeriksaan ini adalah 10-33. Hasil pemeriksaan schirmer yang kurang dari 5,5 

mm merupakan penanda adanya mata kering.9-11 

 

 

Gambar 1. Posisi lensa kontak saat fitting 
    Dikutip dari: Efron N5 

 

     Proses fitting sangat penting untuk mengevaluasi posisi lensa kontak yang tepat. Lensa 

kontak harus ikut bergerak saat berkedip dengan ukuran toleransi 0.25 – 0.50 mm. Apabila 

lensa tidak bergerak saat berkedip menandakan lensa kontak terlalu ketat dan gerakan yang 

berlebihan mendakan lensa kontak terlalu longgar. Setelah fitting lensa kontak keluhan 

awal yang sering muncul adanya rasa tidak nyaman pada mata, pengeluaran air 

mata atau kotoran mata yang berlebihan, mata merah, bengkak, nyeri, adanya rasa 

seperti terbakar, dan gatal. Edukasi penggunaan lensa kontak yang benar, 

penggunaan tetes mata, cara membersihkan dan perawatan lensa kontak penting 

disampaikan kepada pasien untuk menghindari terjadinya kompliksi.5,7,8 
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IV. Simpulan 

     Kelainan refraksi diklasifikasikan menjadi miopia, hipermetropia dan 

astigmatisme. Kelainan refraksi dapat terjadi dengan perbedaan ukuran pada kedua 

mata yang disebut dengan anisometropia. Anisometropia yang tidak terkoreksi akan 

menyebabkan ambliopia. Tatalaksana untuk pasien dengan kelainan refraksi dapat 

dilakukan pemberian kacamata, lensa kontak dan bedah refraktif. Pasien dengan 

anisometropia dapat dilakukan pemberian lensa kontak. Penggunaan lensa kontak 

memberikan lapang pandang yang lebih luas dan memiliki jarak vertex yang lebih 

pendek sehingga bayangan yang dibentuk tidak banyak memiliki perubahan. 
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