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ABSTRACT 
Introduction: Large angle exotropia have great impact on patient’s live. It is including 
negative self-image and poor interpersonal relationship. The treatment for large-angle 
exotropia falls broadly into surgical approach and variety plans has been described 
including two, three, and four horizontal rectus muscle recessions and resections. Two 
staged surgeries consist of maximum three horizontal muscle surgery at first stage with 
second procedure for the residual deviation. This technique provides good predictability 
and has been recommended in a part of management extra-large angle exotropia. 
Purpose: To describe management and surgical outcome of two-staged surgeries in extra-
large angle deviation (90 prisms diopters). 
Case Report: A 33-year old female presented with manifest extra-large angle exotropia 
and featured by blurred and amblyopic vision since childhood. The best corrected visual 
acuity (BSCVA) was 0,7 in the right eye and 1.0 in the left eye. Strabismus examination 
showed exotropia deviation of 90 prisms diopters alternately in both eyes, with suppression 
in the right eye. Patient undergo two-staged muscle surgeries after full correction and 
amblyopia treatment has been successful improved the visual acuity. In the 18-month long-
term follow up, the BSCVA was 1.0 in both eyes, with 15-25 PD residual deviation of 
exotropia and fusion seemed appeared in near fixation. 
Conclusion: This study provided long-term management of extra-large angle deviation. 
The successful outcomes of surgery not only depend on the technique but also other factors 
that has been associated with the condition. Detailed strabismus examination is mandatory 
in successful management of extra-large angle exotropia. 
Keyword: Exotropia, large-angle, two-staged surgery, recession, resection 
 

I. Pendahuluan 

     Eksotropia dengan sudut deviasi besar memiliki efek negatif bagi penderitanya. 

Selain menyebabkan penurunan fungsi penglihatan, kondisi ini juga menurunkan 

tingkat kepercayaan diri seseorang, sehingga memiliki dampak yang besar dalam 

aktifitas sehari-hari. Penanganan dan manajemen eksotropia sudut deviasi besar 

tidak cukup hanya dengan koreksi kelainan refraksi saja, namun tindakan bedah 

selalu menjadi pilihan utama untuk memperbaiki keluhan penderita. Tindakan 

bedah pada eksotropia sudut deviasi besar pada usia dewasa memiliki tujuan untuk 

mengembalikan kesejajaran bola mata dan meningkatkan fungsi psikososial. Selain 
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itu, sesuai dengan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya,  bahwa 

pengembalian kesejajaran bola mata pada usia dewasa juga masih memiliki 

kesempatan untuk memperbaiki diploplia dan mengembalikan fungsi stereopsis 

penglihatan binokular.  Pemilihan teknik pembedahan pada eksotropia dengan 

derajat besar yang melebihi  60 Prisma Dioptri (PD) hingga saat ini masih menjadi 

perdebatan ahli strabismus. Beberapa penelitian membandingkan hasil yang dicapai 

dengan menggunakan teknik tertentu, seperti resesi bilateral pada  rektus lateralis, 

atau resesi dan reseksi yang dilakukan secara simultan pada 3 otot horizontal dan 4 

otot horizontal. Namun, manajemen pemilihan teknik terbaik dikembalikan pada 

kasus yang dijumpai dan target yang ingin dicapai oleh operator dan pasien.1-3 

     Laporan kasus ini memiliki tujuan untuk menggambarkan penanganan 

eksotropia dengan derajat deviasi yang besar (90 PD) pada usia dewasa. Operator 

melakukan  pembedahan dengan dua tahap, yaitu resesi bilateral rektus lateralis dan 

reseksi unilateral rektus medialis (pembedahan 3 otot horizontal) pada tahap 

pertama, dan dilanjutkan dengan reseksi unilateral rektus medialis pada tahap 

selanjutnya. Laporan kasus ini juga menggambarkan faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan manajemen eksotropia dan komplikasi yang dapat muncul dalam 

penanganan eksotropia sudut deviasi besar.2,4 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang wanita berusia 33 tahun datang dengan keluhan kedua mata berdeviasi 

kearah luar atau juling yang dialami sejak kecil. Wanita ini juga mengeluhkan 

fungsi penglihatan menurun secara perlahan sejak 10 tahun terakhir, dan sudah 

sangat mengganggu baik dalam beraktivitas maupun dalam bersosialisasi. Pasien 

menyangkal memiliki riwayat keluhan pandangan ganda, mata merah berulang, 

penggunaan kacamata, trauma, atau riwayat penyakit lainnya yang dialami saat 

anak-anak maupun dewasa. Riwayat kondisi serupa dalam keluarga juga tidak 

dijumpai hingga dua generasi sebelum pasien. Pasien menyangkal memiliki riwayat 

alergi atau kelainain atopi serta penggunaan obat-obatan dalam jangka waktu yang 

panjang.  
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     Secara  umum  penampakan pasien tampak baik tanpa menunjukan adanya 

kelainan fisik ataupun kongenital dengan  tanda-tanda vital  dalam batas normal. 

Tajam penglihatan pasien dengan menggunakan diagram Snellen didapatkan 2/60 

dengan pinhole 0,1 pada mata kanan, dan 0,05 dengan pinhole 0,32 pada mata 

sebelah kiri. Pasien dilakukan koreksi kelaianan refraksi dan didapatkan tajam 

penglihatan mata kanan mencapai 0,7 dengan koreksi sferis -3,75, sedangkan mata 

kiri mencapai 1.0 dengan koreksi sferis -2,75 dan silinder -0,50 pada axis 60. 

Pemeriksa menilai kesejajaran kedua bola mata dengan menggunakan tes 

Hirschberg dan mendapatkan eksotropia sebesar 45 derajat. Selanjutnya, gerakan  

versi dan  duksi diperiksa secara bergantian, dan tidak menjumpai adanya hambatan 

gerak bola mata seperti pada gambar 2.1. Untuk menilai segmen anterior dan 

posterior, pemeriksa menggunakan slitlamp dan funduskopi direk dengan hasil 

kedua bola mata dalam batas normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Penampakan klinis eksotropia sudut deviasi besar pada pemeriksaan 9 sudut    

pandang. 
                        
     Pemeriksa selanjutnya mengkhususkan pemeriksaan strabismus pada pasien ini 

yang terdiri dari pemeriksan fungsi sensorik dan motorik. Hasil pemeriksaan fungsi 

sensorik dengan menggunaakan Tes TNO pada fiksasi jarak dekat (33 cm), 

ditemukan supresi pada mata kanan, sedangkan pemerikaan jarak jauh (6 m) tidak 
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dapat dilakukan akibat mata tidak dapat berfiksasi pada tes Worth four dot (WFD).  

Tajam penglihatan stereopsis pasien diukur dengan tes TNO dan didapatkan nilai 

besar dari 2000 arc of second. Pemeriksa kemudian menilai fungsi motorik dengan 

melakukan beberapa tes, antara lain tes cover-uncover untuk menilai arah 

ketidaksejajaran bola mata, tes alternate cover-uncover untuk melihat dominasi 

fiksasi pada kedua mata, dan tes prisma cover-uncover untuk mengukur derajat 

sudut deviasi. Hasilnya, deviasi ditemukan sebesar 90 prisma dioptri (PD) dengan 

dominasi fiksasi pada mata sebelah kiri, dan besarnya sudut deviasi serupa saat 

diukur pada jarak dekat maupun jarak jauh. Secara lengkap hasil pemeriksan status 

strabismus pasien ini dapat dilihat  pada tabel 2.1.          

     Diagnosis pasien adalah eksotropia manifes sudut deviasi besar dengan 

kecurigaan ambliopia strabismus pada mata kanan. Pasien diberikan kacamata 

sikloplegik penuh dan dikontrol kembali setiap bulannya. Pada kontrol bulan ke-4, 

adaptasi pasien terhadap penggunaan kacamata baik dengan tajam penglihatan mata 

kanan 0,7 dan 1.0 untuk mata kiri. Besarnya sudut deviasi eksotropia masih 90 PD 

dengan dominasi fiksasi pada mata kiri, dan sudut deviasi tetap sama antara fiksasi 

jarak dekat dan jauh. Fungsi sensorik masih menunjukan supresi pada mata kanan. 

Pemeriksa kemudian memberikan dosis terapi ambliopia dengan oklusi 2 jam per 

hari dan meminta pasien untuk rutin kontrol setiap bulannya. Pemeriksa juga 

memberikan inform consent terhadap rencana tindakan operasi serta kemungkinan 

munculnya komplikasi. Rencana operasi dipertimbangan untuk dilakukan secara 

bertahap sesuai dengan kebutuhan besarnya sudut deviasi yang akan dikoreksi. 

Dalam setiap kunjungan kontrol, pemeriksa akan mengevaluasi kembali tajam 

penglihatan, gerak bola mata, besar sudut deviasi, dominasi fiksasi,  fungsi sensorik 

dan motorik pasien. 

     Pembedahan pertama pada pasien ini dilakukan pada kontrol bulan ke-7.  

Prosedur resesi bilateral rektus lateralis dan reseksi unilateral rektus medialis kanan 

menjadi pilihan untuk memperbaiki kesejajaran bola mata dengan sudut deviasi 

yang besar. Operasi dilakukan oleh dokter ahli strabismus dalam pembiusan total. 

Operator meresesi rektus lateralis pada mata kanan sebesar 9 mm dari  insersi 

sebelumnya, dan mereseksi rektus medialis sebesar 8 mm dari insersinya.  
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Selanjutnya, operator meneruskan tindakan pada mata kiri, yaitu meresesi rektus 

lateralis mata kiri sebesar 9 mm dari insersi. Pasien mendapatkan perawatan paska 

operasi dengan antibiotik salep cloramphenicol dan hydrocortisone acetat, obat 

tetes tobramycin dan dexamethason phospate, serta antibiotik dan analgetik oral 

berupa cefadroxil dan  paracetamol, selama 2-4 minggu. Pada kontrol 1 hari paska 

tindakan operasi. Kedua bola mata terlihat eksotropia 7 derajat dengan tes 

Hirschberg. Hambatan gerakan bola mata dijumpai -2 kearah lateral dan -1 kearah 

medial pada mata kanan, serta -1 kearah lateral pada mata kiri. Pasien kemudian 

diminta untuk kontrol 1 minggu dan 1 bulan paska tindakan operasi pertama. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2.  Seorang wanita 33 tahun dengan eksotropia deviasi besar dilakukan tindakan 

operasi strabismus dengan dua tahap.(a) Gambaran klinis sudut deviasi pre-
operasi sebesar 90 PD. (b) Satu hari paska tindakan operasi tahap pertama 
ditemukan eksotropia 7 derajat dengan tes Hirschberg. (c) Gambaran 
exodrift sebesar 40-50 PD dua bulan paska operasi pertama. (d) Penampakan 
ortotropia setelah 10 hari paska operasi tahap kedua. 
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     Satu bulan setelah tindakan operasi (kontrol bulan ke-8), dijumpai perubahan 

yang cukup signifikan dari kontrol sebelumnya. Tes Hirschberg pasien menunjukan 

eksotropia sebesar 15 derajat, dan sudut deviasi menjadi 35 PD. Hambatan gerak 

bola mata mengalami perbaikan yang mana limitasi hanya terlihat pada rektus 

lateralis kanan sebesar -2 ke arah lateral. Pemeriksa juga masih menemukan supresi 

pada mata kanan dengan fiksasi dominan pada mata kiri. Pasien kemudian 

didiagnosa dengan residual eksotropia paska tindakan resesi bilateral rektus 

lateralis dan reseksi unilateral rektus medialis mata kanan, dan disertai ambliopia 

strabismus pada mata kanan.  

     Setelah beberapa bulan kontrol paska tindakan operasi pertama, deviasi residual 

pada pasien dijumpai semakin membesar, meskipun hambatan gerak bola mata 

membaik menjadi -1 ke arah lateral pada rektus lateralis kanan. Pasien kembali 

dipertimbangan untuk dilakukan tindakan operasi kedua dengan tujuan 

mengkoreksi residual eksotropia sebesar 40-50 PD. Pemeriksa melakukan inform 

consent kembali mengenai rekurensi serta kemungkinan komplikasi yang muncul. 

Pembedahan tahap kedua dilakukan pada kontrol bulan ke-16, dan operator akan 

melakukan reseksi otot rektus medialis mata kiri sebesar 8 mm dari insersi. Paska 

tindakan bedah pasien diberi kembali terapi antibiotik salep dan tetes, obat tetes 

steroid, dan antibiotik tetes.  

     Satu minggu paska tindakan operasi, tajam penglihatan kedua mata pasien 1.0 

dengan koreksi kacamata. Tes Hisrschberg menunjukan kesan ortotropia, dengan 

besar deviasi 15 PD pada fiksasi dekat, dan 25PD pada fiksasi jauh. Pemeriksa 

menemukan gangguan hambatan -1 pada gerak bola mata kanan ke arah lateral. 

Pemeriksaan fungsi sensorik menunjukan perbaikan berupa  fusi saat jarak dekat 

dengan tes TNO, dan fusi tersebut dikonfirmasi kembali dengan tes Bagolini 

dengan hasil yang serupa, namun supresi mata kanan masih dijumpai pada 

pemeriksaan fiksasi jarak jauh dengan tes WFD. Fungsi stereopsis masih belum 

menunjukan perubahan. Kemudian, pasien disarankan untuk tetap kontrol terutama 

dalam 1 bulan kedepan. Prognosis pasien ini adalah dubia ad bonam, dengan tingkat 

rekurensi yang mngkin bisa terjadi.   
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III. Diskusi 

     Eksotropia merupakan salah satu jenis ketidaksejajaran bola mata atau 

strabismus dengan posisi bola mata berdeviasi ke arah lateral. Besarnya sudut 

deviasi yang terbentuk pada eksotropia tergantung atas beberapa faktor, antara lain 

besarnya faktor penyebab, usia, onset munculnya gejala, serta lamanya deviasi. 

Pada laporan kasus ini, kami menggambarkan seorang wanita dengan eksotropia 

sudut deviasi besar yang mencapai 90 PD dan dialami sejak kecil. Pada sudut 

deviasi yang besar umumnya merupakan suatu bentuk manifestasi dari eksotropia 

infantil yang muncul pada saat usia dibawah 6 bulan. Besar deviasi yang terjadi 

dapat beragam dari 20 PD hingga 90 PD. Eksotropia sudut deviasi besar juga sering 

terjadi akibat kelainan faktor sensorik yang besar deviasinya dapat mencapai lebih 

dari 80 PD. Pada kasus ini, faktor kelainan sensorik tidak dijumpai baik pada 

segmen anterior maupun segmen posterior.1,2,5 

     Penggunaan istilah eksotropia dengan sudut deviasi besar, hingga saat ini belum 

memiliki standar baku. Beberapa studi menggunakan deviasi > 60 PD atau > 80 PD 

sebagai sudut deviasi besar, dan beberapa lainnya mengatakan bahwa  deviasi yang 

melebihi sudut besar dari 35 PD sudah digolongkan sebagai sudut deviasi besar. 

Apapun istilah yang digunakan, faktanya eksotropia dengan deviasi yang besar 

terbukti menurunkan kualitas hidup penderitanya, baik secara fungsi visual maupun 

fungsi  psikososial. Bahkan, sering sekali penderia eksotropia dengan sudut deviasi 

yang luas menerima sikap inferioritas dalam kehidupan bersosialisasi. Oleh karena 

itu, tujuan tindakan pada eksotropia sudut deviasi besar lebih memprioritaskan pada 

fungsi kosmetik dari pada fungsi lainnya.3,4 

    Sesuai dengan teori Chavasse yang menggambarkan bahwa fungsi penglihatan 

binokular dapat dicapai dengan perbaikan kesejajaran bolamata, maka tindakan 

operasi pada eksotropia sudut deviasi besar juga menjadi tindakan utama pada 

penanganan eksotropia di usia dewasa.  Walaupun studi sebelumnya mengatakan 

fungsi stereopsis dapat dicapai pada tindakan operasi yang dilakukan pada usia  

kurang dari 7 tahun  atau sebelum 5 tahun, namun studi yang dilakukan Raiyawa 

dkk menggambarkan perbaikan stereopsis dapat mencapai 43% - 56% setelah 2 

tahun tindakan operasi pada orang dewasa. Manajemen eksotropia deviasi besar 
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menjadi tantangan bagi ahli strabismus. Perbaikan tajam penglihatan dengan 

memberikan koreksi refraksi terbaik tetap menjadi tahapan pertama sebelum 

dilakukan tindakan yang lebih invasif. Pada kasus ini, pasien datang dengan tajam 

penglihatan 2/60 pada mata kanan, dan 0,05 pada mata kiri. Namun penggunaan 

koreksi kacamata dapat memperbaiki tajam penglihatan menjadi 0,7 pada mata 

kanan dan 1.0 pada mata kiri. Koreksi kacamata kembali diberikan saat pasien 

kontrol pada bulan ke-9. Koreksi kelainan refraksi yang tepat memberikan 

kesempatan yang lebih baik dalam manajemen ambliopia maupun pencapaian 

penglihatan binokular.3,4,6 

     Pada pasien ini juga terjadi ambliopia strabismik pada mata sebelah kanan. 

ambliopia jenis ini sering sekali muncul sebagai komplikasi akibat strabismus yang 

muncul saat usia kurang dari 6 bulan. Terapi oklusi dengan dosis 2 jam sehari 

dilakukan setelah pasien beradaptasi terhadap koreksi kacamata. Meskipun 

keberhasilan terapi oklusi ambliopia pada dewasa tidak sesignifikan pada anak anak 

yang tingkat efektifitasnya mencapai 75%, namun, tingkat plastisitas jaringan otak 

orang dewasa dipercaya melebihi apa yang selama ini diyakinkan. Pada kasus ini 

terapi oklusi dikatakan berhasil setelah 5 bulan dilakukan secara rutin, tajam 

penglihatan akhir mencapai 1.0 yang sebelumnya hanya 0,7. Dalam beberapa studi 

dikatakan, keputusan tindakan yang lebih invasif tidak harus menunggu 

keberhasilan terapi oklusi. Sebaliknya, tindakan pembedahan reseksi dan resesi 

dapat membantu meningkatkan angka keberhasilan terapi ambliopia.7-9 

      Tindakan bedah menjadi tindakan utama dalam penanganan eksotropia deviasi 

besar. Inform consen terhadap teknik yang dilakukan dan komplikasi yang mungkin 

dapat terjadi harus disampaikan kepada pasien. Selain itu, beberapa kondisi pada 

pasien juga dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan tindakan operasi. Kondisi 

tersebut antara lain pemeriksaan besar sudut pre-operasi, ada dan tidaknya 

ambliopia, serta pemilihan teknik operasi. Terdapat dua hal yang perlu menjadi 

perhatian baik oleh operator maupun pasien. Pertama, dalam pemilihan teknik 

pembedahan,  ada banyak teknik yang direkomendasikan untuk penatalaksanaan 

eksotropia derajat luas, mulai dari pembedahan yang dilakukan satu tahap, dua 

tahap, dua otot, tiga otot, atau empat otot horizontal. Kedua, belum terdapat 
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konsesus mengenai standar kriteria keberhasilan tindakan bedah. Kedua hal ini 

yang kemudian menjadikan tindakan bedah pada eksotropia derajat luas sangat 

bervariasi dan pemilihan teknik operasi berbeda pada setiap kasus dan 

operator.3,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1. Prosedur resesi dan reseksi pada strabismus. (a) Pengukuran otot dari jarak 

insersi sebelumnya dan fiksasi otot pada sklera pada prosedur resesi. (b) 
Pengukuran batas reseksi dan tindakan detachmen otot pada reseksi. 
Dikutip dari: lambert dkk2 

 

     Penanganan eksotropia pada kasus ini menggunakan dua tahap operasi. Tahap 

pertama dengan  teknik tiga otot horizontal yang terdiri atas resesi bilateral rektus 

lateralis, dan reseksi unilateral rektus medialis mata kanan.Tahap kedua dengan 

prosedur reseksi unilateral rektus medialis mata kiri. Prosedur resesi dan reseksi 

dilakuan secara supramaksimal baik pada tahap pertama dan kedua, yaitu dengan 

pemunduran insersi rektus lateralis sebesar 9 mm dari insersi sebelumnya, dan 

pemotongan rektus medialis seluas 8 mm dari insersinya. Terdapat korelasi yang 

positif antara besarnya otot yang dimanipulasi dengan kejadian komplikasi operasi 
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berupa pengurangan kemampuan abduksi pada kedua mata. Beberapa literatur 

menyimpulkan bahwa 7 mm merupakan batas resesi dan reseksi yang masih bisa 

ditoleransi untuk tidak menimbulkan komplikasi. Pada kasus ini hambatan abduksi 

terlihat saat pemeriksaan paska tindakan operasi, namun hambatan abduksi hanya 

muncul pada rektus lateralis mata kanan. Gambaran prosedur teknik yang dilakukan 

pada pasien ini dapat dilihat pada gambar 3.1.5,12 

 
Tabel 3.1. Perbandingan angka kesuksesan penelitian raiyawa dkk dibandingkan penelitian   

sebelumnya 
  

 

 

 
 
Dikutip dari: Raiyawa dkk4 

 

     Angka keberhasilan tindakan pembedahan pada eksotropia derajat luas 

bervariasi dalam rentang 42,9% hingga 88,2%. Beberapa studi telah 

mempublikasikan angka keberhasilan tindakan dalam menangani eksotropia 

dengan sudut deviasi > 50 PD seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.1. Kriteria 

keberhasilan paska tindakan operasi bervariasi, dalam rentang 8 PD – 14 PD atau 

10 PD- 20 PD. Namun, secara psikososial target deviasi sebesar 16 PD hingga 20 

PD dikatakan cukup untuk meningkatkan kepercayaan diri dan perbaikan terhadap 

lingkungan sosial. Pada kasus ini hasil akhir paska tindakan operasi tahap pertama  

ditemukan deviasi sisa sebesar 40-50 PD. Kondisi ini dicurigai merupakan suatu 

bentuk komplikasi exodrift yang muncul pada penanganan eksotropia sudut deviasi 

besar. Hingga saat ini, penyebab terjadinya deviasi kembali paska tindakan operasi 

eksotropia (exodrift) masih belum jelas, namun diperkirakan korelasi positif antara 

besarnya sudut deviasi pre-operasi dan prevalensi exodrift disebabkan oleh adanya 

perbedaan anatomi otot dan fasia. Pada sudut deviasi yang besar terdapat ektensi 

anatomi jaringan otot dan fasia yang lebih luas dibandingkan sudut deviasi 

kecil.11,13-14  
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     Kim dkk melakukan sebuah studi untuk menilai kecepatan munculnya exodrift 

pada pasien paska tindakan bedah eksotropia. Hasil studi menyimpulkan exodrift 

dapat muncul dalam 12 bulan paska tindakan pembedahan dengan waktu paling 

cepat ditemukan 1-3 minggu. Peneliti juga mengatakan evaluasi 1 minggu paska 

tindakan operasi menjadi sangat krusial untuk menilai kemungkinan terjadinya 

exodrift. Pada kasus ini deviasi sebesar 15 PD pada fiksasi dekat dan 25 PD pada 

fiksasi jauh ditemukan kembali paska tindakan pembedahan tahap kedua. 

Kemungkinan munculnya kembali exodrift pada operasi kedua masih belum dapat 

disingkarkan. Namun, beberapa literatur mengatakaan bahwa exodrift pada operasi 

kedua bisa saja terjadi dengan besar deviasi yang umumnya lebih kecil dari operasi 

tahap pertama. Perbedaan besar sudut deviasi antara fiksasi jauh dan dekat paska 

tindakan pembedahan pada pasien ini juga perlu menjadi perhatian khusus. Cho dkk 

meneliti adanya perubahan komposisi tipe eksotropia paska tindakan resesi bilateral 

rektus lateralis, yang mana prosedur ini meningkatkan proporsi terjadinya 

eksotropia tipe  divergent excess yang sebelumnya merupakan tipe basic.13-15 

     Komplikasi tindakan pembedahan eksotropia sudut deviasi besar tidak  hanya 

berupa hambatan abduksi bola mata. Underkoreksi, overkoreksi, enopthalmos, dan 

pengecilan tinggi fisura palpebralis pernah dilaporkan sebagai kompliksi yang 

muncul akibat manipulasi otot horizontal. Terkait hambatan abduksi, sebuah studi 

novel yang dilakukan oleh Elkamshoushy dkk merekomenadsikan teknik reseksi 

bilateral rektus medialis sebagi tindakn primer yang memberikan resiko yang kecil 

terjadinya hambatan abduksi. Studi ini dilakukan pada 64 pasien dengan eksotropia 

sudut deviasi antara  60 PD hingga 140 PD dengan hasil 64% pasien tidak 

mengalami hambatan pada abduksi. Pemeriksaan sudut deviasi pre-operasi 

merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebelum tindakan pembedahan. 

Beberapa operator memilih untuk menunda tindakan apabila ketidakstabilan besar 

sudut deviasi masih ditemukan pada pasien. Besar sudut deviasi dikatakan stabil 

apabila tidak terdapat perbedaan melebihi 10 PD dalam setiap kunjungan.6,10  

     Perbaikan fungsi sensorik dijumpai dengan munculnya fusi pada pemeriksaan 

TNO dan test Bagolini. Perubahan ini memerlukan evaluasi lebih lanjut, mengingat 

supresi sudah terjadi sangat lama. Feng dkk menyimpulkan dalam penelitiannya 
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bahwa perbaikan fusi mungkin saja dapat terjadi dalam 3 minggu paska tindakan, 

dan pada penelitiannya lebih dari 50% sampel mengalami perbaikan fungsi 

stereopsis dalam 6 minggu. Pada kasus ini pasien cukup puas dengan hasil yang 

didapatkan namun inform konsen dan follow up lebih jauh perlu dilakukan untuk 

melihat stabilitas deviasi yang terjadi. Inform consent munculnya rekurensi juga 

harus disampaikan secara berulang pada pasien meskipun manipulasi sudah 

dilakukan pada 4 otot horizontal,  harapan pasien harus disesuaikan dengan kondisi 

hasil pemeriksaan fungsi motorik dan sensorik yang dievaluasi dalam jangka waktu 

yang panjang. Untuk mengurangi resiko rekurensi, beberapa operator memilih 

untuk melakukan overkoreksi sebesar  0 – 10 PD, 4- 14 PD, atau 10-20 PD pada 

saat dilakukan tindakan pembedahan. Namun, pada pasien ini tidak dilakukan 

prosedur tersebut.16,17 
 

IV. Kesimpulan 

     Penanganan eksotropia dengan sudut deviasi yang besar tidak hanya bergantung 

atas teknik operasi yang digunakan. Pemilihan teknik bedah dengan dua tahap 

pembedahan dapat direkomendasikan untuk hasil yang baik, namun keberhasilan 

sangat bergantung atas analisa yang baik terhadap faktor faktor yang 

mempengaruhui tindakan operasi serta follow up jangka panjang yang disertai 

dengan pemeriksan detail terhadap fungsi sensoris dan motoris pasien. 
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