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I. Pendahuluan 

     Anisometropia adalah perbedaan kelainan refraksi antara kedua mata. Perbedaan 

kekuatan refraksi sebanyak 2.00 dioptri (D) dapat menyebabkan aniseikonia. 

Mekanisme terjadinya aniseikonia akibat anisometropia adalah terjadinya 

perbedaan bayangan yang terbentuk di retina. Perbedaan bayangan tersebut terjadi 

pada anisometropia tinggi yang tidak terkoreksi. Selain itu, koreksi kacamata yang 

asimetris pada anisometropia juga menimbulkan perbedaan magnifikasi bayangan. 

Perbedaan bayangan baik bentuk maupun ukuran menyebabkan kesulitan fusi 

sehingga terjadi aniseikonia.1-3 

     Prevalensi aniseikonia pada penelitian Furr di Michigan tahun 2019 mencapai 

7,8%. Manifestasi klinis aniseikonia pada umumnya berupa astenopia, nyeri kepala, 

fotofobia, kesulitan membaca dan diplopia. Gangguan visual tersebut menjadi 

tantangan untuk tatalaksana anisometropia dan aniseikonia. Pilihan tatalaksana 

tersebut di antaranya adalah penggunaan kacamata iseikonik dan lensa kontak. 

Sebagian pasien tidak dapat menggunakan lensa kontak. Oleh sebab itu, sari 

kepustakaan ini bertujuan untuk membahas kacamata iseikonik sebagai tatalaksana 

anisometropia.3-5 

 

II. Anisometropia dan Aniseikonia 

     Anisometropia adalah keadaan perbedaan kekuatan refraksi di antara kedua 

mata sebanyak 1 dioptri (D) atau lebih di salah satu atau lebih meridian. Perbedaan 

1D antara kedua mata menimbulkan perubahan ukuran bayangan sebesar 2%. 

Kedua mata harus memiliki bayangan isokonik untuk menghasilkan penglihatan 

binokular tunggal. Otak dapat mentoleransi perbedaan bayangan retina hingga 5% 

yang timbul pada anisometropia 2.5D. Perbedaan bayangan di retina pada 

anisometropia dapat menyebabkan aniseikonia.1,3,6 

 

2.1 Anisometropia 

     Klasifikasi anisometropia adalah anisometropia astigmatisma kompositus, 

anisometropia hiperopia kompositus, anisometropia miopia kompositus, 

anisometropia mikstus atau antimetropia, anisometropia astigmatisma sederhana, 

anisometropia hiperopia sederhana, anisometropia miopia sederhana, dan 
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anisometropia astigmatisma. Anisometropia astigmatisma kompositus, hiperopia 

kompositus, atau miopia kompositus memiliki pengertian bahwa kedua mata 

astigmatisma, hiperopia, atau miopia, tetapi salah satu mata memiliki perbedaan 

kekuatan 1D atau lebih dibandingkan mata lainnya. Anisometropia mikstus atau 

antimetropia terjadi pada kondisi salah satu mata hiperopia dan mata lainnya 

miopia. Anisometropia astigmatisma sederhana, hipermetropia sederhana, atau 

miopia sederhana berarti salah satu mata astigmatisma, hipermetropia, atau miopia, 

tetapi mata lainnya emetropia. Anisometropia astigmatisma terjadi jika besar 

astigmatisma mirip atau sama di kedua mata tetapi aksis pada setiap mata 

berbeda.1,2,6 

     Insidensi dan prevalensi anisometropia beragam pada populasi. Faktor yang 

mempengaruhi anisometropia kongenital adalah genetik. Etiologi anisometropia 

didapat adalah kondisi patologi, seperti afakia unilateral, ptosis, koreksi post 

operasi, postkeratoplasty, dan sklerosis nukleus asimetris. Anisometropia 

diklasifikasikan berdasarkan etiologi menjadi anisometropia refraktif dan aksial. 

Anisometropia refraktif disebabkan oleh perbedaan komponen refraktif seperti 

kurvatura kornea atau kekuatan lensa. Anisometropia aksial disebabkan oleh 

perbedaan panjang aksial bola mata. Akan tetapi, pasien anisometropia pada 

umumnya memiliki kedua kondisi tersebut. Manifestasi anisometropia dapat 

berupa astenopia, diplopia, nyeri kepala, juling, atau tanpa gejala. Anisometropia 

yang tidak dikoreksi dapat menyebabkan ambliopia unilateral. Nilai anisometropia 

lebih dari 1.5D pada anisohiperopia, 2D pada anisoastigmatisma, dan 3D pada 

anisomiopia dapat menyebabkan ambliopia.3,6-8  

 

2.2 Aniseikonia 

     Aniseikonia merupakan disparitas ukuran dan bentuk bayangan yang 

dipresentasikan oleh kedua mata pada korteks visual.  Salah satu penyebab 

aniseikonia adalah anisometropia. Anisometropia dapat menginduksi aniseikonia 

akibat perbedaan anatomis dan optik. Anisometropia aksial yang tidak dikoreksi 

menghasilkan ukuran bayangan di retina yang berbeda. Mata yang lebih hiperopia 

akan membentuk bayangan yang lebih kecil dibandingkan mata yang kurang 
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ametropia. Koreksi lensa kacamata dapat mengubah fokus dan ukuran bayangan di 

retina. Lensa konkaf menimbulkan efek minifikasi, sedangkan lensa konveks 

menimbulkan efek magnifikasi.3,4,8  

     Aniseikonia yang diinduksi optik terdiri dari dua komponen, yaitu statis dan 

dinamis. Aniseikonia statis adalah perbedaan ukuran bayangan ketika mata 

statisioner dan melihat melalui pusat optik lensa kacamata. Aniseikonia dinamis 

merujuk pada efek prisma yang diinduksi lensa kacamata saat mata melirik atau 

melihat di luar pusat optik. Disparitas bayangan menyebabkan gangguan pada 

interpretasi stereoskopis binokular dan permasalahan fusi. Nilai aniseikonia 3-5% 

akan mengganggu fungsi visual binokular. Nilai aniseikonia lebih dari 5% dapat 

menimbulkan keluhan diplopia dan membutuhkan supresi. Gejala yang dirasakan 

pasien berupa astenopia (67%), nyeri kepala (67%), kesulitan membaca (27%) dan 

diplopia (11%).3,8,9 

 
Gambar 2.1 Aniseikonia dan anisoforia yang diinduksi optik 

   Dikutip dari: Kundart10 

 

2.3 Tatalaksana Anisometropia 

     Anisometropia pada anak perlu dikoreksi penuh agar terbentuk bayangan di 

retina dengan jelas untuk menstimulasi visual binokular normal yang tersisa dan 

mencegah progresivitas seperti ambliopia. Anisometropia yang terjadi pada semua 

rentang usia perlu dikoreksi untuk memperbaiki visus dan binokularitas. 

Tatalaksana anisometropia meliputi koreksi penuh dengan adaptasi, 
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undercorrection pada salah satu mata, lensa kontak, ortokeratologi, kacamata 

iseikonik, dan bedah refraktif.5-7 

     Hukum Knapp menyebutkan bahwa ketika lensa ditempatkan pada titik fokus 

anterior mata anisometropia aksial, ukuran bayangan retina akan sama dengan 

bayangan dari mata emetropia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kacamata dapat 

diberikan untuk aniseikonia aksial. Akan tetapi, lensa kontak dapat efektif 

mengatasi aniseikonia refraktif maupun aksial. Lensa kontak meminimalisir 

perbedaan magnifikasi karena tidak ada jarak vertex. Lensa kontak juga 

mengeliminasi efek prisma yang diinduksi kacamata. Penurunan aniseikonia lebih 

baik menggunakan lensa kontak (0.9%) dibandingkan kacamata iseikonik 

(1.4%).3,9,10 

     Pada beberapa kondisi, pasien tidak dapat menggunakan lensa kontak. Lensa 

kontak kurang praktis digunakan pada anak kecil atau orang tua. Risiko komplikasi 

lensa kontak meningkat pada pasien imunosupresi, diabetes mellitus atau pengguna 

kortikosteroid topikal jangka panjang. Kontraindikasi lensa kontak di antaranya 

adalah adanya infeksi okular, alergi, mata kering berat, abnormalitas fungsi 

kelopak, dan higienitas buruk untuk perawatan lensa kontak. Koreksi dengan 

kacamata standar pada beberapa pasien menimbulkan gejala aniseikonia. Solusi 

pada kondisi tersebut adalah kacamata iseikonik. Kacamata iseikonik menjadi 

alternatif untuk meminimalisir perbedaan magnifikasi. Penurunan gejala 

aniseikonia terjadi pada pasien yang diberikan lensa kontak atau kacamata iseikonik 

dibandingkan dengan desain kacamata standar.5,6,9,11 

 

III. Kacamata Iseikonik 

     Kacamata iseikonik bertujuan untuk meminimalisir perbedaan ukuran bayangan 

dengan memanipulasi magnifikasi kacamata. Indikasi pemberian kacamata 

iseikonik adalah pada pasien anisometropia yang tidak dapat menggunakan lensa 

kontak atau bedah refraktif, atau tidak dapat dikoreksi dengan kacamata standar 

karena terjadi aniseikonia. Keuntungan kacamata iseikonik adalah dapat 

mengurangi gejala aniseikonia dan tidak mengurangi koreksi penglihatan bagian 
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sentral. Kerugian kacamata iseikonik adalah desain lebih kompleks, dan membuat 

salah satu mata terlihat lebih besar sehingga kurang estetis.3,9,11 

 

3.1  Desain Kacamata Iseikonik 

     Koreksi dengan lensa konveks dapat memberi efek magnifikasi pada bayangan, 

sedangkan lensa konkaf memberi efek minifikasi. Setiap koreksi dengan 1D, terjadi 

perbedaan magnifikasi sebesar 1%. Magnifikasi kacamata bergantung pada dua 

faktor, yaitu faktor bentuk dan kekuatan lensa. Faktor bentuk lensa terdiri dari base 

curve, ketebalan dan indeks bias. Faktor kekuatan lensa terdiri dari jarak verteks 

dan kekuatan verteks posterior lensa.1,3,9,11  

 
Gambar 3.1 Magnifikasi kacamata 

                    Dikutip dari: Benjamin1 

      

     Gambar 1 menunjukkan formula untuk menghitung magnifikasi kacamata. F1 

adalah kekuatan lensa bagian anterior, t adalah ketebalan lensa, n’ adalah indeks 

bias. FBVP adalah kekuatan verteks posterior dan h adalah jarak antara verteks 

posterior lensa ke bukaan pupil (jarak verteks + 3 mm). Magnifikasi kacamata 

menunjukkan rasio antara ukuran bayangan retina pada mata yang dikoreksi 

dibandingkan dengan ukuran bayangan pada mata tersebut jika tidak dikoreksi. 1,3,9 

     Beberapa modifikasi pada kacamata dapat diterapkan untuk meminimalisir 

perbedaan magnifikasi antara kedua lensa kacamata. Parameter yang dapat 

dimanipulasi adalah base curve, ketebalan lensa dan jarak verteks. Manipulasi 

indeks bias dapat dilakukan dengan mengubah material lensa.1,3,6  

     Base curve adalah kelengkungan permukaan anterior lensa yang menjadi basis 

dari semua perhitungan kekuatan permukaan lensa. Peningkatan kurvatura anterior 

dan posterior lensa agar lebih steep akan meningkatkan magnifikasi oleh lensa 

positif atau negatif dengan kekuatan rendah (kurang dari 2.00D). Mengurangi 

kurvatura anterior dan posterior agar lebih flat akan mengurangi magnifikasi. 
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Sebagai contoh, lensa minus 4D yang memiliki kurvatura anterior +8D dan 

kurvatura posterior –4D akan menghasilkan bayangan lebih besar dibandingkan 

lensa minus 4D yang memiliki kurvatura anterior +6D dan kurvatura posterior -2D 

(Gambar 3.3).3,5,6 

 
Gambar 3.2 Faktor bentuk lensa yang mempengaruhi magnifikasi kacamata 

                               Dikutip dari: Benjamin1 

 

 
Gambar 3.3 Perbandingan base curve pada lensa +4.00D 

                                                  Dikutip dari: Benjamin1 

 

     Perubahan base curve juga mempengaruhi jarak verteks. Base curve yang lebih 

flat tidak hanya mengurangi magnifikasi, juga memendekkan jarak verteks. Kondisi 

tersebut akan lebih mengurangi magnifikasi. Base curve yang lebih steep 

meningkatkan jarak verteks, karena kedalaman sagital meningkat. Kedua efek 

tersebut memberikan efek magnifikasi yang sejalan untuk lensa positif. 1,2,12  

     Efek base curve yang lebih curam dan jarak verteks yang bertambah akan saling 

menghilangkan jika diaplikasikan pada lensa negatif. Menambah ketebalan lensa 

dan menjaga bevel dekat dengan permukaan anterior dapat meminimalisir efek 

Magnifikasi 

Base curve 

Ketebalan lensa (mm) 
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penurunan magnifikasi akibat peningkatan jarak verteks yang terjadi seiring 

peningkatan base curve.1,2,12 

     Indeks bias adalah rasio kecepatan cahaya pada vakum terhadap kecepatan 

cahaya di suatu media. Cahaya yang berasal dari media kurang padat (indeks bias 

lebih rendah) ke media yang lebih padat (indeks bias lebih tinggi) akan menuju 

garis tegak lurus permukaan. Indeks bias rendah meningkatkan magnifikasi 

kacamata. Indeks bias yang lebih tinggi akan mengurangi ketebalan lensa dan 

membuat base curve lebih datar, sehingga magnifikasi berkurang. Semakin tebal 

lensa, maka akan semakin besar magnifikasi.1,5 

 

Gambar 3.4 Faktor kekuatan lensa yang mempengaruhi magnifikasi kacamata 
                             Dikutip dari: Benjamin1 

 

     Jarak verteks adalah jarak antara permukaan posterior lensa ke kornea dengan 

kelopak mata tertutup. Alat ukur jarak verteks adalah distometer atau vertexometer. 

Jarak verteks memiliki efek signifikan pada kacamata dengan kekuatan lensa tinggi. 

Memindahkan jarak verteks mendekati mata akan memindahkan bayangan 

posterior dari fovea, sedangkan menjauhkan jarak verteks akan memindahkan 

bayangan anterior dari fovea. Mengurangi jarak verteks dapat meningkatkan 

magnifikasi pada miopia dan mengurangi magnifikasi pada hipermetropia, 

sehingga perbedaan magnifikasi antara kedua lensa berkurang. Perubahan jarak 

verteks dilakukan dengan cara mengubah lokasi bevel lensa, mengatur nose pads, 

dan mengatur bingkai kacamata.2,5,6  

     Gambar 3.5 menunjukkan contoh perubahan dimensi lensa kacamata iseikonik 

pada lensa negatif untuk meningkatkan magnifikasi. Lensa A adalah suatu lensa 

Magnifikasi 

Jarak henti (mm ke bukaan pupil) 
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negatif dengan ketebalan sentral (CT), jarak veteks (VD0) dan base curve tertentu. 

Lensa B memiliki CT yang sama namun base curve lebih curam, sehingga terjadi 

peningkatan jarak verteks. Lensa C memiliki base curve yang sama dengan lensa B 

disertai penambahan CT. Desain tersebut menghasilkan permukaan belakang lebih 

dekat dengan mata jika bevel kacamata tetap ada di permukaan anterior. Jarak 

verteks akibat peningkatan base curve dinyatakan dalam ΔS1 dan jarak verteks 

akibat peningkatan ketebalan sentral dinyatakan dalam ΔCT. Resultan jarak verteks 

menjadi (VD0 + ΔS1) – ΔCT atau mendekati jarak verteks awal (VD0).
12 

 

Gambar 3.5 Contoh perubahan dimensi lensa 
  Dikutip dari : Brown12 

 

3.2  Efek Prisma pada Koreksi Kacamata 

     Lensa kacamata dapat menginduksi efek prisma ketika melihat eksentrik atau 

melirik dari pusat optik. Pasien anisometropia akan mengalami foria yang diinduksi 
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oleh pergeseran prisma yang tidak sama di antara dua lensa. Anisoforia 

simptomatik dapat terjadi ketika pasien dengan presbiopia dini yang baru pertama 

kali menggunakan lensa bifokal atau ketika anisometropia didapat atau baru terjadi. 

Efek prisma tersebut dapat diukur dengan mengikuti Hukum Prentice (Δ = hD). Δ 

adalah efek prisma dalam prisma dioptri, h adalah jarak dari pusat optik dalam cm 

dan D adalah kekuatan lensa dalam dioptri. Jarak lirikan mata dari pusat optik saat 

membaca adalah 8-10 mm ke bawah dan 1.5-3.0 mm ke nasal (Gambar 3.6).1,2,5 

 

 

 

Gambar 3.6 Efek prisma pada anisometropia 
   Dikutip dari: Brodie5 

 

     Besar foria yang diinduksi bergantung pada kemampuan vergensi dan efek 

prisma. Foria vertikal lebih dari 1.5Δ perlu dikoreksi, karena foria lebih kecil dari 

1.5Δ masih dapat terkompensasi dengan kemampuan vergensi. Anisoforia di 

meridian horizontal juga dapat dikompensasi oleh kemampuan vergensi. Cara 

sederhana untuk mengatasi foria pada anisometropia ringan adalah menggerakkan 

kepala untuk membawa aksis visual mendekati titik pusat optik. Kacamata dengan 

bingkai kecil lebih direkomendasikan untuk mengurangi efek prisma. Kompensasi 

parsial untuk anisometropia ringan dapat dilakukan dengan memberikan kacamata 

baca monofokal dengan pusat optik 3-4 mm di bawah pupil saat posisi primer. 1,2,5  

     Alternatif lain untuk pasien anisometropia disertai presbiopia yang 

menggunakan kacamata bifokal, kompensasi foria vertikal dapat dilakukan dengan 

menempatkan segmen bawah lebih tinggi, sejajar dengan batas bawah pupil. Selain 

itu, lensa bifokal dengan segmen round-top dipakai dengan lensa positif dan 

Vertikal: OD 0,8 x +2 = 1,6Δ BU 

Horizontal: OD 0,2 x +2 = 0,4Δ BO 

Foria yang diinduksi: OD 1,6Δ + 1,6Δ = 3,2Δ BU 

OD 0,4Δ BO – OS 0,4Δ BI = 0 

(tidak ada induksi foria horizontal) 

OS 0,8 x -2 = 1,6Δ BD 

OS 0,2 x -2 = 0,4Δ BI 
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segmen flat-top digunakan dengan lensa negatif (Gambar 3.7). Segmen bifokal 

yang berbeda menghasilkan tinggi pusat optik yang berbeda. Pusat optik pada 

segmen round-top berada di 8 mm di bawah posisi membaca, sedangkan pada 

segmen flat-top tepat pada posisi membaca. (Gambar 3.8).1,2,5  

 

 

Gambar 3.7 Pergeseran bayangan melalui segmen bifokal 
                                                 Dikutip dari: Brodie5 

 

 
Gambar 3.8 Segmen bifokal yang berbeda untuk mengompensasi anisoforia 

   Dikutip dari: Brodie5 

 

     Metode lain untuk mengompensasi anisoforia pada pasien anisometropia yang 

diresepkan kacamata bifokal adalah dengan teknik slab-off. Slab-off adalah proses 

melepaskan sepotong kaca yang berbentuk seperti prisma base-down sehingga 

memberikan efek prisma base-up tanpa mengubah kekuatan lensa (Gambar 8). 

Proses slab-off dapat dilakukan pada lensa negatif yang lebih besar atau lensa positif 

Dengan lensa positif 

Dengan lensa positif 

Round-top 

Flat-top 
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yang lebih kecil. Cara lain adalah teknik reverse slab-off dengan menambahkan 

prisma base-down pada lensa yang lebih plus. Koreksi sebesar separuh atau 

sepertiga efek prisma dapat mengurangi foria.1,2,5 

 

 

Gambar 3.9 Slab-off. A, Bentuk lensa dengan lensa dummy di permukaan depan. B, 

Menghilangkan prisma base-up dari segmen atas permukaan anterior 

dan menghilangkan prisma base-down dari seluruh permukaan 

posterior. C, Menghilangkan prisma base-down dari segmen bawah. 
Dikutip dari: Brodie5 

 

IV. Simpulan 

     Kacamata iseikonik dapat menjadi alternatif untuk tatalaksana anisometropia. 

Prinsip kerjanya adalah meminimalisir perbedaan magnifikasi kacamata dengan 

memodifikasi faktor bentuk atau kekuatan lensa. Parameter yang dapat 

dimanipulasi adalah kelengkungan permukaan anterior lensa (base curve), 

ketebalan, indeks bias, dan jarak verteks. Pasien anisometropia yang mengalami 

presbiopia dapat mengalami anisoforia yang diinduksi efek prisma bila 

menggunakan kacamata. Beberapa metode dapat diterapkan untuk 

mengkompensasi efek prisma tersebut. Penting untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan penggunaan kacamata iseikonik agar dapat memberikan tatalaksana 

terbaik sesuai kebutuhan dan kondisi pasien anisometropia. 
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