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I. Pendahuluan 

     Fungsi penglihatan membutuhkan stimulus cahaya yang berasal dari suatu objek 

untuk kemudian difokuskan ke retina. Proses ini melalui penghantaran berkas-

berkas cahaya melalui media refraksi untuk difokuskan di retina. Berkas-berkas 

cahaya yang sejajar aksis optik dari jarak tak terhingga akan dibiaskan tepat di 

retina oleh sistem optik mata dalam keadaan tanpa akomodasi. Kondisi ini terjadi 

pada mata normal yang disebut emetropia.1-3 

     Gangguan atau kelainan pada komponen sistem penglihatan dapat berupa 

kelainan patologis atau nonpatologis, salah satunya akibat defisiensi atau 

insufisiensi sistem optik mata. Kondisi defisiensi atau insufisiensi ini dapat tidak 

disertai kerusakan organ secara organik, tetapi menyebabkan sistem optik 

menghasilkan gambar yang mengalami distorsi karena cahaya tidak difokuskan 

tepat di retina. Kondisi kelainan refraksi tersebut menyebabkan berkas cahaya 

sejajar aksis optik dari jarak tak terhingga tidak dibiaskan tepat di retina oleh sistem 

optik mata tanpa akomodasi. Terdapat beberapa jenis gangguan refraksi atau 

ametropia antara lain miopia, hiperopia, dan astigmatisma. Hiperopia terjadi 

apabila berkas-berkas cahaya tersebut dibiaskan di belakang retina.1,2,4 

Berdasarkan data Rapid Assesment of Avoidable Blindness (RAAB) tahun 2018, 

tingkat kebutaan di Indonesia pada usia di atas 50 tahun sebesar 3 %; dengan 0,75 

% dari kasus kebutaan disebabkan oleh gangguan refraksi. Gangguan atau kelainan 

refraksi juga menjadi penyebab nomor satu gangguan penglihatan di dunia, yaitu 

sebanyak 48,99 % dari kasus gangguan penglihatan. Hiperopia sendiri memiliki 

presentase angka kejadian yang cukup signifikan, WHO menyatakan sebanyak 30,6 

% kasus pada orang dewasa dan 4,6% kasus pada anak-anak. Sehingga hiperopia 

merupakan salah satu gangguan refraksi yang perlu diperhatikan mulai dari deteksi 

dini dan penanganannya, agar dapat memberikan kualitas penglihatan maksimal 

yang baik bagi penderita. Oleh karena itu, pada sari kepustakaan ini saya akan 

membahas mengenai hiperopia mulai dari definisi, prevalensi, etiologi, klasifikasi, 

manifestasi klinis, diagnosis, hingga tatalaksana dan prognosis.5-7 
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II. Definisi, Prevalensi, Etiologi, dan Patogenesis Hiperopia 

     Ametropia adalah suatu kondisi mata tanpa akomodasi yang tidak dapat 

memfokuskan gelombang cahaya tepat di retina, seperti pada emetropia. Ametropia 

terbagi menjadi beberapa jenis yaitu miopia, hiperopia, astigmatisma, dan 

presbiopia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ametropia 

antara lain kelainan komponen sistem optik, kelainan permukaan refraksi, indeks 

refraksi, dan kehilangan salah satu komponen sistem optik. Suatu studi meta 

analisis menyatakan prevalensi hiperopia pada orang dewasa meningkat seiring 

dengan pertambahan usia yaitu sebanyak 5-10 % pada rentang usia 20-30 tahun, 

kemudian bertambah sebanyak 20% pada usia 40 tahun, dan meningkat menjadi 

40% pada rentang usia 60-70 tahun. Studi tersebut juga menyebutkan tidak terdapat 

adanya perbedaan presentase kasus pada jenis kelamin laki-laki dibandingkan 

perempuan.2,5,8 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

Gambar 1. Keadaan refraksi mata: A. Emetropia, B. Miopia C. Hiperopia 

D. Astigmatisma 
                         Dikutip dari: Cantor, Louis, dkk.1 

 

Hiperopia atau hipermetropia atau rabun dekat adalah suatu kondisi adanya 

insufisiensi kekuatan refraksi terhadap panjang aksial bola mata. Hiperopia terjadi 

karena panjang aksial bola mata yang pendek, kekuatan refraksi media yang rendah, 

dan kelengkungan atau kurvatura kornea yang datar. Kombinasi faktor tersebut 
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pada mata yang tidak berakomodasi menghasilkan bayangan yang terbentuk jatuh 

di belakang retina, sehingga bayangan yang terbentuk menjadi buram. Secara 

umum, penyebab hiperopia lebih dominan karena faktor genetik atau herediter, dan 

sebagian kecil faktor lainnya. Sehingga sebagian besar kasus hiperopia terjadi sejak 

lahir, tetapi baru menimbulkan gejala pada rentang usia tertentu terutama rentang 

usia produktif atau dewasa muda.1,2,8 

     Perjalanan kelainan refraksi pada anak sejak lahir dimulai dengan adanya 

kondisi hiperopia rata-rata sebesar 3 dioptri, yang akan berangsur menurun 

mendekati ukuran 1 dioptri pada usia 1 tahun. Proses emetropisasi ini merupakan 

suatu proses yang melibatkan perkembangan panjang aksial bola mata dan kekuatan 

refraksi media misalnya penipisan lensa. Terdapat sekitar 5% anak-anak memiliki 

ukuran refraksi melebihi 3 dioptri pada anak usia 1 tahun, disertai kecenderungan 

hiperopia yang menetap.2,3,9 

 

III. Klasifikasi Hiperopia 

     Gangguan hiperopia terbagi dalam beberapa klasifikasi antara lain berdasarkan 

struktur anatomis, kekuatan refraksi, keterlibatan akomodasi, dan penyebab 

kelainan refraksi. Klasifikasi berdasarkan struktur anatomis membagi hiperopia 

menjadi hiperopia aksial karena adanya panjang aksial bola mata yang pendek dan 

hiperopia refraktif disebabkan kekuatan refraksi media yang rendah. Hiperopia juga 

dapat diklasifikasikan berdasarkan derajat kekuatan refraksi, yaitu: 

1. Hiperopia ringan-sedang (≤+3 dioptri) 

2. Hiperopia tinggi (>+3 dioptri)2-4 

     Hiperopia juga dapat dikategorikan berdasarkan etiologinya menjadi hiperopia 

fisiologis, patologis, dan fungsional. Hiperopia fisiologis disebabkan oleh 

penurunan panjang aksial bola mata atau penurunan kekuatan refraksi media, 

misalnya karena adanya kornea yang datar, ketebalan lensa yang meningkat atau 

kekuatan refraksi lensa uang turun. Terdapat literarur yang menyatakan adanya 

faktor ras tertentu seperti Hispanic, riwayat merokok saat ibu hamil, dan riwayat 

hiperopia, strabismus, atau ambliopia di keluarga yang dapat meningkatkan faktor 
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risiko terjadinya hiperopia. Sebagian besar kasus hiperopia tergolong pada jenis 

hiperopia fisiologis ini.2,8,10 

     Hiperopia patologis dapat terjadi karena gangguan kongenital bola mata seperti 

aniridia, sindrom Down, dan mikroftalmia atau nanoftalmia, serta malformasi 

segmen anterior misalnya pada sklerokornea, limbal dermoid, atau kornea plana. 

Kelainan bola mata karena adanya trauma mekanik atau kimia, katarak, ectopia 

lentis, tumor orbital, atau degenerasi retina seperti sindrom Leber juga dapat 

menyebabkan hiperopia patologis. Adanya gangguan sistemik seperti pada diabetes 

melitus juga dapat menjadi faktor risiko berkembangnya hiperopia patologis. 

Hiperopia juga diklasifikasikan berdasarkan keterlibatan akomodasi menjadi: 

1. Hiperopia laten, ditandai tanpa adanya gejala karena adanya kompensasi 

akomodasi dan diperlukan sikloplegik untuk koreksi refraktif 

2. Hiperopia manifes, ditandai dengan hiperopia yang mendapatkan koreksi lensa 

konkaf atau spheris positif yang memberikan hasil visus jauh maksimal 

3. Hiperopia total, adalah total penjumlahan dari hipermetropia laten dan manifes 

4. Hiperopia fakultatif, adalah hiperopia yang terkompensasi akomodasi tetapi 

dapat dikoreksi tanpa menggunakan sikloplegik 

5. Hiperopia absolut, adalah hiperopia yang tidak dapat terkompensasi oleh 

akomodasi.2,6,10 

     Sebagai gambaran klasifikasi hiperopia tersebut, pasien dengan pemeriksaan 

refraksi siklopegik +6.0 D menunjukkan hiperopia total. Koreksi menggunakan 

lensa spheris positif maksimal untuk mendapatkan tajam penglihatan terbaik 

didapatkan ukuran +4.0 D, yang merupakan hiperopia manifest. Selisih antara 

hiperopia total dan manifest adalah hiperopia laten sebesar +2.0 D. Berdasarkan 

hiperopia manifest dengan ukuran +4.0 D, pasien melakukan akomodasi untuk 

kompensasi koreksi tersebut dan hanya membutuhkan +1.0 D untuk mendapatkan 

tajam penglihatan terbaik. Ukuran koreksi +1.0 D ini disebut dengan hiperopia 

absolut yang sama sekali tidak dapat dikompensasi dengan akomodasi, sedangkan 

selisih antara hiperopia manifest dan absolut adalah hiperopia fakultatif. Hiperopia 

fakultatif sebesar +3.0 D adalah ukuran yang masih dapat dikompensasi oleh 

akomodasi pasien.3,11,12 
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IV. Manifestasi Klinis Hiperopia 

Hiperopia dapat mempengaruhi baik penglihatan jauh maupun dekat, tetapi 

lebih dominan mengganggu penglihatan dekat, serta dipengaruhi kemampuan 

akomodasi setiap individu. Kondisi ini menyebabkan seseorang harus selalu 

berakomodasi sebagai kompensasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas. 

Akomodasi terus-menerus dalam jangka panjang akan memicu kelelahan pada mata 

dan menyebabkan gejala hiperopia muncul.1-3 

 

4.1 Manifestasi Klinis pada Dewasa 

     Orang dewasa dengan gangguan refraksi hiperopia akan mengalami kesulitan 

untuk konsentrasi dan fokus pada objek yang dekat sehingga mengeluh pandangan 

buram, astenopia, hingga nyeri kepala. Keluhan akan semakin terasa apabila 

melakukan kegiatan dalam jarak dekat selama jangka waktu lama seperti membaca, 

menulis, atau melihat layar komputer maupun laptop. Keluhan penyerta lainnya 

seperti mata mudah merah atau berair, dan sering berkedip dapat dirasakan oleh 

pasien.4,8,10 

     Pasien dengan hiperopia ringan-sedang dapat belum menunjukkan gejala karena 

adanya kompensasi akomodasi yang masih baik, terutama pada rentang usia muda 

antara 15-25 tahun. Terdapat suatu literatur yang menyatakan hiperopia dapat 

terdeteksi sebagai miopia pada saat pemeriksaan refraksi non-siklopegik. Hiperopia 

derajat berat akan menyebabkan gangguan penglihatan baik pada penglihatan jarak 

jauh maupun dekat, dan dapat ditemukan adanya keluhan pandangan yang buram 

terutama saat di malam hari. Pada jangka waktu lama, hiperopia juga dapat memicu 

munculnya gangguan penglihatan binokular, ambliopia dan strabismus. Hiperopia 

sendiri adalah kelainan refraksi yang lebih tinggi berisiko menyebabkan ambliopia 

dibandingkan miopia, karena keterlibatan baik gangguan penglihatan jauh maupun 

dekat.2,4,10 

 

4.2 Manifestasi Klinis pada Anak 

     Anak-anak memiliki kondisi refraksi hiperopia saat lahir, yang kemudian akan 

mengalami proses emetropisasi hingga usia 5-8 tahun. Manifestasi gejala hiperopia 

yang muncul antara lain astenopia, sering menggosok atau mengucek mata, dan 
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kesulitan atau minat membaca yang rendah. Sehingga anak-anak tersebut dapat 

memiliki hambatan dalam proses belajar, terutama kegiatan membaca dan menulis, 

yang kemudian mempengaruhi prestasi akademik. Terdapat sebuah literatur yang 

menyatakan apabila kondisi tersebut tidak ditangani dalam jangka waktu lama 

dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan kemampuan persepsi visual.4,6,10 

     Gejala hiperopia tersebut biasanya muncul pada anak-anak dengan derajat 

hiperopia sedang-berat, dan pada derajat ringan-sedang gejala belum dirasakan 

karena fungsi akomodasi yang masih baik pada anak. Fleksibilitas tinggi dari 

panjang aksial bola mata anak dan kemampuan akomodasi yang maksimal pada 

anak memberikan kontribusi kompensasi gejala hiperopia tersebut. Gangguan pada 

hiperopia sedang-berat juga dapat menurunkan fungsi visual termasuk tajam 

penglihatan, penglihatan dekat, respon akomodasi, dan penglihatan binokular. 

Anak-anak dengan hiperopia juga dapat mengalami gangguan esotropia akomodatif 

karena fungsi akomodasi terus-menerus. Hiperopia berat, terutama apabila disertai 

dengan anisometropia atau astigmatisma akan meningkatkan munculnya ambliopia 

pada anak. Literatur menyebutkan adanya bilateral hiperopia sebesar +3.0 dioptri 

atau anisometropia sebesar +1.50 dioptri, dapat mengarah pada ambliopia.4,6,12 

 

V. Pemeriksaan dan Diagnosis Hiperopia 

Pemeriksaan pada hiperopia meliputi pemeriksaan ametropia lainnya mulai dari 

anamnesis, pemeriksaan visus baik visus jauh maupun dekat, serta pemeriksaan 

refraksi baik refraksi subjektif maupun objektif. Pemeriksaan refraksi subjektif 

menggunakan chart yang terstandar, sedangkan pemeriksaan refraksi objektif dapat 

dilakukan menggunakan autorefraktometer atau retinoskopi. Autorefraktometer 

dapat memberikan gambaran jenis kelainan refraksi dan ukuran refraksi ke arah 

hiperopia atau kelainan refraksi lainnya. Retinoskopi dapat dilakukan baik pada 

orang dewasa atau anak-anak, tetapi metode ini lebih sering digunakan pada 

anak.1,11,12  

Pemeriksaan standar yang harus dilakukan pada kelainan hiperopia adalah 

refraksi siklopegik. Refraksi siklopegik akan menghilangkan akomodasi pada 

pasien yang memiliki gejala atau hasil pemeriksaan refraksi yang mengarah pada 
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hiperopia. Penggunaan siklopegik bertujuan mendeteksi hipermetropia laten 

terutama pada individu degan usia di bawah 40 tahun saat kemampuan akomodasi 

masih cukup baik. Pemeriksaan refraksi siklopegik pada anak merupakan 

pemeriksaan standar emas untuk pemeriksaan kelainan refraksi termasuk hiperopia. 

Terdapat jurnal yang membahas mengenai metode lain untuk mendeteksi hiperopia 

pada anak yaitu dengan menggunakan tes foging. Tes foging menggunakan lensa 

spheris positif sebesar +2.0 D untuk menciptakan efek seperti pada pemberian 

siklopegik. Walaupun metode refraksi siklopegik dipaparkan memiliki akurasi hasil 

yang lebih baik dibandingkan tes foging.4,14,15 

Pemeriksaan visus dekat juga disertai pengukuran amplitudo akomodasi untuk 

menilai fungsi akomodasi pasien. Apabila ditemukan pasien dengan nilai amplitudo 

akomodasi rendah di bawah nilai amplitudo akomodasi pada rentang usianya, maka 

perlu dicurigai kelainan refraksi hipermetropia dibandingkan kelainan refraksi 

lainnya. Sedangkan pada pasien dengan usia di atas 40 tahun, hipermetropia laten 

menjadi minimal atau bahkan hilang karena daya akomodasi yang semakin rendah. 

Literatur menyatakan kemampuan akomodasi menurun sebanyak 1.0 dioptri setiap 

4 tahun hingga usia 40 tahun dan semakin besar penurunannya mulai usia 40 

tahun.1,2,10  

 

VI. Tatalaksana, Prognosis, dan Evaluasi Hipermetropia 

     Penanganan hiperopia terbagi menjadi tatalaksana non-bedah dan tatalaksana 

pembedahan. Tatalaksana non-bedah meliputi koreksi lensa spheris positif, 

cyclotherapy atau terapi sikopegik, dan modifikasi kebiasaan serta lingkungan 

pasien. Beberapa pilihan terapi bedah refraktif dapat dipilih untuk penanganan 

hiperopia dengan kondisi tertentu.3,8,16 

 

6.1 Tatalaksana Hiperopia 

    Tatalaksana hiperopia bergantung pada beberapa faktor, antara lain derajat 

refraksi hiperopia, gejala yang muncul, dan visus. Secara umum, hiperopia ringan 

biasanya belum membutuhkan penanganan terutama pada anak-anak, tetapi 

hiperopia sedang-berat akan membutuhkan penanganan koreksi refraksi. 

Tatalaksana pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan koreksi lensa 
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spheris positif maksimal yang menghasilkan tajam penglihatan terbaik. Lensa 

konkaf atau sferis positif akan menghasilkan efek konvergensi sehingga bayangan 

jatuh ke retina. Pemberian koreksi lensa ini perlu memperhatikan kondisi pasien, 

karena sebagian pasien hiperopia tidak nyaman dengan pemberian lensa sferis 

positif maksimal karena telah terbiasa menggunakan akomodasi dalam fungsi 

penglihatannya sehari-hari sehingga pemeriksa dapat menurunkan ukuran koreksi 

lensa sferis positifnya.1,4,10 

 

Gambar 2. Koreksi lensa spheris positif (konkaf) pada hiperopia 
                                     Dikutip dari: Cantor, Louis, dkk.1 

 

     Anak-anak hingga usia 10 tahun dengan hiperopia ringan-sedang tanpa adanya 

gejala strabismus, ambliopia, atau masalah penglihatan visual lainnya biasanya 

belum membutuhkan terapi. Beberapa literatur juga menyatakan pemberian koreksi 

maksimal akan mempengaruhi proses emetropisasi pada anak-anak hiperopia 

ringan, sehingga hanya disarankan koreksi sepertiga hingga dua pertiga dari ukuran 

koreksi maksimal. Pada hiperopia sedang-berat disertai gejala ambliopia, 

strabismus, atau esotropia dianjurkan pemberian koreksi lensa sferis positif penuh 

atau maksimal. Terapi untuk ambliopia, strabismus, atau esotropia akomodatif juga 

perlu dilakukan bersamaan dengan koreksi lensa spheris positif seperti pemberian 

lensa kontak, patching atau oklusi, dan terapi visual.4,9,11 

     Suatu panduan pemeriksaan dan tatalaksana kelainan refraksi pada anak 

menyatakan pada kondisi hiperopia isometropia tanpa adanya deviasi ukuran 

refraksi yang membutuhkan koreksi adalah sebesar +6.0 dioptri atau lebih pada 

anak-anak di bawah 1 tahun, +5.0 dioptri atau lebih pada usia 1-2 tahun, +4.50 

dioptri atau lebih pada usia 2-3 tahun, dan +3.50 dioptri atau lebih pada usia 3-4 

tahun. Literatur lain menyebutkan pada anak-anak berusia 5-10 tahun dapat 
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diberikan koreksi apabila memiliki ukuran refraksi mulai dari +3.0 dioptri. 

Sedangkan pada kondisi hiperopia isometropia tanpa adanya strabismus ukuran 

refraksi yang membutuhkan koreksi adalah sebesar +2.50 dioptri atau lebih pada 

anak-anak di bawah 1 tahun, +2.0 dioptri atau lebih pada usia 1-2 tahun, +1.50 

dioptri atau lebih pada usia 2-3 tahun, dan +1.50 dioptri atau lebih pada usia 3-4 

tahun.11-13 

     Pada rentang usia 10-40 tahun, sebagian pasien belum mengalami keluhan 

astenopia karena kompensasi akomodasi yang masih cukup baik. Apabila hiperopia 

tergolong ringan dan hasil pemeriksaan amplitudo akomodasi sesuai usia, maka 

tidak akan diberikan lensa koreksi sferis positif tetapi diperlukan evaluasi berkala 

setiap 3-6 bulan sekali. Saat memasuki usia 20-30 tahun dan pre-presbiopia pada 

rentang 30-40 tahun, kemampuan akomodasi mulai menurun sehingga gejala 

astenopia akan mulai signifikan, sehingga koreksi akan diberikan. Tetapi pemberian 

koreksi penuh tidak langsung dilakukan karena pasien akan merasa tidak nyaman. 

Salah satu literatur menyebutkan pemberian koreksi setengah atau sepertiga dari 

koreksi maksimal, kemudian diikuti dengan pemberian koreksi maksimal pada 

kontrol berikutnya akan memberikan hasil yang baik.3,10,11 

    Orang dewasa di atas usia 40 tahun sudah tidak lagi memiliki kompensasi 

akomodasi, sehingga hiperopia laten perlahan hilang dan menjadi hiperopia absolut. 

Keluhan astenopia akan disertai dengan keluhan saat membaca atau melihat dekat 

karena tidak adanya akomodasi yang diperlukan untuk penglihatan dekat. Rentang 

usia ini akan lebih baik diberikan baik koreksi hiperopia dan presbiopia yang 

menghasilkan tajam penglihatan maksimal. Apabila pada kontrol selanjutnya 

pasien merasa nyaman, koreksi dapat terus ditingkatkan hingga mencapai koreksi 

maksimal. Koreksi pada semua rentang usia juga perlu memperhatikan penglihatan 

binokular dan aspek esodeviasi agar menghasilkan penglihatan yang baik dan 

nyaman bagi pasien.3,10,11 

Penggunaan alternative koreksi lensa kontak untuk kasus hiperopia dapat 

dipertimbangkan pada hiperopia berat, atau yang disertai dengan anisometropia dan 

anisekonia. Tatalaksana siklopegik atau cyclotherapy bertujuan untuk 

menghilangkan atau merelaksasi akomodasi pasien sehingga penggunaan kacamata 
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akan lebih nyaman. Hal ini terutama karena beberapa pasien mengalami 

peningkatan tonus akomodasi sehingga pemberian korekasi lensa sferis positif 

belum sepenuhnya merelaksasi akomodasi dan menimbulkan ketidaknyamanan dan 

pandangan buram walaupun sudah diberikan koreksi kacamata. Penggunaan terapi 

siklopegik ini direkomendasikan untuk meningkatkan relaksasi akomodasi yang 

bekerja maksimal pada anak.4,11,14 

Agen siklopegik yang diberikan dapat berupa atropine, siklopentolat, atau 

tropicamide. Literatur menyatakan atropin memiliki efek relaksasi akomodasi yang 

paling kuat dibandingkan agen lainnya dengan durasi kerja dapat mencapai 10-15 

hari, tetapi memiliki toksisitas cukup tinggi dan memiliki efek samping pada sistem 

saraf pusat. Sedangkan agen sikloplegik short-acting seperti siklopentolat dan 

tropicamide lebih disarankan penggunaannya dengan durasi efek relaksasi 

mencapai 12-24 jam pada siklopentolat atau 4-5 jam pada tropicamide. 

Siklopentolat sendiri hanya memiliki efek samping adanya sensasi menyengat yang 

dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien dan efek sistemik yang relatif 

rendah.12-14 

Siklopentolat lebih sering digunakan dengan dosis berdasarkan kondisi mata 

seperti iris dan pupil, berat badan pasien, dan ukuran refraksi pasien. Panduan 

pemeriksaan dan penilaian kelainan refraksi serta ambliopia pada anak menyatakan 

pemberian siklopentolat selama 1 atau 2 hari dalam 1 minggu dan diuatamakan pada 

hari libur selama 3-4 minggu. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu waktu 

belajar atau sekolah anak. Kondisi refraksi dievaluasi kembali pada saat kontrol 

untuk menilai hasil.12-14  

Tindakan bedah refraktif dapat menjadi pilihan tatalaksana hiperopia, walaupun 

penanganan pada hiperopia lebih menantang dibandingkan pada miopia karena 

adanya risiko regresi kekuatan refraksi post-operasi. Tetapi suatu literatur 

menyatakan tindakan bedah sebaiknya dilakukan pada hiperopia yang stabil atau 

non-progresif. Pilihan tindakan bedah refraktif yang sering dipilih antara lain Laser-

Assisted in Situ Keratomileusis (LASIK), refractive lens exchange (RLE), phakic 

intraocular lenses, dan photorefractive keratectomy (PRK). Saat ini terdapat 

metode lain untuk penanganan hiperopia yaitu SMILE (Small Incision Lenticule 
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Extraction) yang penurunan efek penipisan kornea dan lebih menjaga stabilitas 

kornea paska operasi, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.16-18 

 

 
Gambar 3. Skema tindakan bedah refraktif pada hiperopia 

                                          Dikutip dari: Tsubota Kazue, dkk.16 

 

LASIK hingga saat ini menjadi alternatif yang dapat dipilih karena hasil visus 

post-operasi yang cukup baik, proses penyembuhan yang relatif cepat, dan nyaman 

bagi pasien. Metode lainnya memiliki kelebihan masing-masing, contohnya PRK 

yang lebih bermanfaat pada kondisi kornea yang tipis, tetapi memiliki efek samping 

mata kering. Sedangkan phakic IOL dan RLE memberikan stabilitas preservasi 

akomodasi, sehingga lebih dipertimbangkan pada pasien dengan kondisi pre-

presbiopia hiperopia. Literatur lain menyatakan LASIK dapat digunakan pada 

kondisi hiperopia dengan atan tanpa astigmatisma dengan ukuran refraksi mulai 

+0.5 D hingga +6.0 D, dengan astigmat mencapai +3.0 atau -3.0. Sedangkan PRK 

dapat digunakan pada ukuran refraksi hiperopia yang sama tetapi dengan ukuran 

astigmat yang lebih rendah yaitu kurang dari +1.0 atau -1.0 D.4,16,17 

Gambar 4. Contoh jenis tindakan bedah refraktif untuk hiperopia, A. LASIK (Lase-

Assisted in Situ Keratomileusis) B. SMILE (Small Incision Lenticule Extraction 

C. PRK (Photorefractive keratectomy) 
       Dikutip dari:Williams, Gerraint, dkk.1 
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6.2 Prognosis dan Evaluasi Hiperopia 

Prognosis pasien hiperopia fisiologis tanpa penyerta kelainan mata adalah 

cukup dan baik dan tidak progresif, dengan hasil penglihatan binokular yang baik. 

Hiperopia disertai ambliopia atau strabismus memiliki prognosis yang belum dapat 

ditentukan, bergantung pada derajat refraksi hiperopia, ambliopia dan strabismus. 

Sedangkan hiperopia patologis memerlukan penanganan untuk etiologi penyakit 

atau kondisi struktur mata yang menyebabkan hiperopia, sehingga prognosis 

tergantung pada faktor tersebut.4,10,11 

Pasien dengan hiperopia dianjurkan untuk kontrol secara rutin dengan frekuensi 

dan durasi yang bervariasi tergantung dari usia, ukuran refraksi, pilihan terapi atau 

koreksi yang diberikan, dan apakah ada kondisi penyerta lainnya. Berdasarkan 

panduan penanganan pasien hiperopia, disarankan pemeriksaan menyeluruh mulai 

dari visus, refraksi, akomodasi, dan pemeriksaan okular selama 3-18 bulan dari 

pemeriksaan awal. Kondisi penyerta misalnya glaukoma, ambliopia, atau 

strabismus juga memerlukan evaluasi rutin untuk memantau 

perkembangannya.8,10,11 

 

VII. Simpulan 

     Hiperopia adalah salah satu gangguan refraksi yang menyebabkan sistem optik 

menghantarkan berkas cahaya yang dipantulkan dari suatu objek jatuh di belakang 

retina. Sebagian besar kasus hiperopia adalah hiperopia fisiologis, dan sisanya 

termasuk hiperopia patologis. Hiperopia dapat terbagi menjadi hiperopia ringan dan 

sedang berat berdasarkan derajat ukuran refraksinya. Pasien dengan hiperopia dapat 

mengalami keluhan pandangan buram pada jarak dekat dan jauh, astenopia, mata 

sering berkedip, hingga mempengaruhi minta baca pada anak-anak. Diagnosis 

hiperopia ditegakkan melalui pemeriksaan visus jauh dan dekat, pemeriksaan 

refraksi baik yang subjektif, objektif, sikloplegik, dan pengukuran amplitudo 

akomodasi. Tatalaksana hiperopia meliputi pemberian lensa sferis positif terbaik, 

agen sikloplegik, dan tindakan bedah refraktif.
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