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I. Pendahuluan 

     Topografi kornea adalah teknik non-invasif untuk menganalisis morfologi 

kornea secara kualitatif dan kuantitatif. Pertama kali ditemukan pada tahun 1619, 

Scheiner mengamati bentuk kornea dengan menggunakan cermin cembung 

berbagai ukuran dan membandingkannya, sampai ditemukan cermin yang 

memberikan bayangan yang sama ukurannya dengan bayangan di kornea. Pada 

tahun 1820 Cuignet mengembangkan keratoskop dengan memperhatikan bayangan 

sebuah target bercahaya yang diletakkan di depan mata, dan memperhatikan 

refleksinya di kornea. Placido pada tahun 1982 menyempurnakan teknik Cuignet 

dengan  menggunakan cakram konsentris berwarna hitam dan putih atau Placido 

disc yang menjadi basis dari berbagai sistem topografi yang masih digunakan 

hingga saat ini.  Teknik topografi era modern pada abad 20 mengutamakan 

teknologi komputer untuk menganalisis data, hal ini didapat pada videokeratoskopi, 

topografi pemindaian celah (slit scanning) dan gambaran Scheimpflug.1,2,7 

     Perkembangan ilmu dan teknologi pada operasi kornea, bedah refraktif, dan 

kontak lensa meningkatkan kebutuhan terhadap pemeriksaan permukaan kornea 

yang presisi dan akurat.1,2 Tujuan sari kepustakaan ini adalah untuk membahas 

topografi kornea khususnya gambaran Scheimpflug, sebagai pemeriksaan 

penunjang dalam berbagai keadaan klinis mata. 

 
II. Permukaan Kornea 

     Topografi kornea menyajikan data berupa parameter-parameter pada permukaan 

kornea. Permukaan kornea dibagi menjadi empat zona. Zona sentral adalah regio 

pada 1-3 milimeter (mm) sentral kornea, zona ini memiliki permukaan yang lebih 

curam (steep) dibandingkan regio perifer. Zona parasentral memiliki ukuran 3-4 

mm, dengan diameter luar 7-8 mm yang permukaannya secara progresif menjadi 

lebih datar (flat). Bersama dengan zona parasentral, zona sentral membentuk zona 

apikal atau zona optik yang menghasilkan kekuatan refraksi kornea. Zona perifer 

atau transisi memiliki diameter luar 11 mm. Zona terluar adalah zona limbal dengan 
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diameter luar 12 mm, pada zona ini kornea lebih curam dan selanjutnya bergabung 

dengan sklera pada sulkus limbus.1,3 

Gambar 2.1  Zona topografi kornea 
                                    Dikutip dari : Weisenthal RW, dkk3 

 

     Titik kurvatura maksimum kornea terletak pada apeks kornea yang umumnya 

terletak di sisi temporal dari bagian tengah pupil. Titik lainnya adalah verteks 

kornea yang menggambarkan pertemuan line of sight dan permukaan kornea seperti 

pada gambar 2.2. Verteks kornea adalah titik yang diobservasi pada pemeriksaan 

refleks cahaya kornea, dan menjadi titik pusat pada pemeriksaan keratoskopi.3,4 

Gambar 2.2 Apeks dan verteks kornea 
                               Dikutip dari : Weisenthal RW, dkk3 
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III. Topografi Kornea 

     Morfologi kornea didapat dari penilaian parameter utama yaitu elevasi kornea, 

surface slope, kurvatur radius, dan kekuatan kornea. Parameter yang lebih spesifik 

didapat dari jenis topografi tertentu. Keuntungan topografi kornea adalah teknik 

yang non-invasif dan mudah untuk digunakan, sedangkan kekurangannya adalah 

biaya tinggi yang diperlukan untuk mendapatkan layanan pemeriksaan.1,2 

 
3.1 Jenis Topografi Kornea 

     Dua metode topografi kornea yang digunakan adalah metode berbasis refleksi 

dan proyeksi. Keratometer, keratoskop, dan videokeratoskopi menggunakan 

metode berbasis refleksi, yang merupakan metode pertama yang dtemukan dalam 

teknik topografi kornea. Aplikasi metode berbasis proyeksi didapat pada gambaran 

Scheimpflug, topografi pemindaian celah (slit-scanning), dan inferometri laser. 

Keunggulan metode berbasis proyeksi adalah dapat menilai kornea posterior, 

sedangkan pada metode refleksi hanya menilai kornea anterior.2,3,5 

 
3.1.1 Metode Berbasis Refleksi 

3.1.1.1 Keratometer  

     Keratometer digunakan untuk menilai kekuatan refraksi dan radius kurvatura. 

Lapang pemeriksaan keratometri terbatas pada 2.8 mm sampai dengan 4.0 mm 

kornea sentral. Terdapat dua jenis keratometer yaitu Helmholtz dan Javal Schiotz. 

Keratometer Helmholtz lebih sering digunakan, dengan mensejajarkan tanda plus 

dan minus pada mires sehingga tampilan akhir tampak seperti pada gambar 3.1. 

Penggunaan klinis keratometer adalah pada fitting lensa kontak, untuk mendeteksi 

astigmat ireguler, dan keratokonus.3,4 

Gambar 3.1 (A) Tampilan mires keratometer Helmholtz  
                                        (B) Tampilan mires keratometer  Javal Schiotz 
                                        Dikutip dari : Rosenfield M, Logan N11 

(A) (B) 
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3.1.1.2 Keratoskopi  

     Pemeriksaan keratoskopi didasari oleh prototipe yang ditemukan oleh Placido, 

cakram Placido memancarkan cahaya sirkular dan konsentris, berwarna hitam dan 

putih ke permukaan kornea. Jumlah cincin Placido yang direfleksikan pada 

keratoskopi adalah 0 - 12 cincin. Lapang pemeriksaan keratoskopi meliputi area 

perifer kornea, lebih luas dibandingkan dengan keratometer.2,6,7 

     Lapisan air mata menentukan kualitas refleksi cahaya kornea sehingga 

diperlukan lapisan air mata yang baik pada pemeriksaan ini. Kekurangan 

keratoskopi yaitu hanya menilai kornea secara kualitatif. Perkembangan teknik 

topografi menghasilkan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga 

pemeriksaan ini mulai ditinggalkan.2,4,7 

     Interpretasi hasil keratoskopi didapat dari observasi terhadap refleksi cakram 

pada kornea. Distorsi pada proyeksi cakram menunjukkan adanya iregularitas 

permukaan kornea. Pada permukaan  yang lebih curam jarak antara cakram lebih 

dekat dan garis cakram lebih tipis, sedangkan pada permukaan yang datar, jarak 

antara cakram dan ketebalan garis cakram meningkat.2,3 

Gambar 3.2  Keratoskopi pada post-keratoplasti. Panah menunjukkan jarak   
antara cakram yang lebih sempit pada area yang lebih curam, 
jarak yang lebih lebar menandakan area yang lebih datar 
Dikutip dari : Weisenthal RW, dkk3 

 

 3.1.1.3 Videokeratoskopi  

     Prinsip pemeriksaan videokeratoskopi adalah menangkap refleksi dari cakram 

di permukaan anterior kornea secara digital. Perangkat lunak komputer selanjutnya 

menganalisis refleksi kornea. Hasil yang didapat adalah kualitatif dan kuantitatif, 

menjadi metode standar untuk menilai kurvatura dan kekuatan permukaan 

kornea.2,6 
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     Jumlah cincin Placido pada pemeriksaan ini adalah 25-32 cincin. Gambaran 

yang didapat adalah gambaran dua dimensi dan dipetakan dalam skala warna. Skala 

warna menggambarkan kurvatur kornea, Louisiana state university menyusun peta 

kode warna untuk mempermudah  interpretasi skala warna seperti pada tabel 3.2,7 

Gambar 3.3 Tampilan mires topografi berbasis refleksi 
          Dikutip dari : Corbett M, dkk2 

 

     Sebelum dilakukan interpretasi peta warna, skala warna dievaluasi terlebih 

dahulu karena akan mempengaruhi hasil interpretasi. Peningkatan nilai dioptri (step 

interval) pada skala warna yang umum digunakan adalah 1.00 - 1.50 dioptri, 

pengaturan ini dapat diubah disesuaikan dengan kebutuhan klinis. Semakin kecil 

nilai peningkatan skala maka semakin tinggi sensitivitas topografi.2,4,7 

 
Tabel 3. Peta kode warna Lousiana state Univesity 
 

Warna Kurvatur Kekuatan 
Cool colors (violet, biru) Lebih datar Lebih rendah 

Hijau dan kuning Normal  
Warm or hot colors (oranye, 

merah) 
Lebih curam Lebih tinggi 

 Dikutip dari : Agarwal7 
 

     Terdapat tiga tipe peta topografi warna yaitu peta kurvatura aksial, peta 

tangensial, dan peta rerata kurvatura. Peta kurvatura aksial menggambarkan 

kekuatan kornea dalam dioptri pada 1-2 mm sentral. Peta tangensial mencakup area 

perifer kornea. Peta rerata kurvatura menyajikan angka-angka yang menentukan 

kurvatura rerata dari permukaan kornea regio tertentu.2,3 
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           Gambar 3.4 Peta aksial dan tangensial 
                    Dikutip dari : Weisenthal RW, dkk3 

 
3.1.2 Metode Berbasis Proyeksi  

     Gambaran Scheimpflug dikembangkan dari prinsip objek yang tidak paralel 

terhadap kamera dan lensa, dapat menghasilkan gambaran yang fokus dan tajam. 

Tangen oblik dapat digambar dari bidang bayangan, sehingga objek, dan lensa 

bertemu pada perpotongan Scheimpflug.2,4,7 

Gambar 3.5 Prinsip kamera biasa dan prinsip kamera Scheimpflug 
                     Dikutip dari :Corbett M, dkk2 
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     Gambaran Scheimpflug menghasilkan peta kornea tiga dimensi dengan 

penambahan pengukuran elevasi atau koordinat Z, yang tidak didapatkan dari 

pemeriksaan topografi kornea berbasis cakram Placido. Pentacam (Oculus) adalah 

instrumen yang paling banyak digunakan, dengan cara kerja menggunakan dua 

kamera seperti gambar 3.6. Satu kamera di bagian tengah berfungsi untuk kontrol 

fiksasi dan deteksi ukuran pupil dan satu kamera Scheimpflug berputar 180°. 

Kamera Scheimpflug menangkap 25 sampai 50 gambar, menganalisis sekitar 

25.000 titik elevasi permukaan kornea dalam waktu dua detik. Selain topografi 

permukaan anterior dan posterior kornea, parameter lain yang dapat dinilai adalah 

axial length, ketebalan kornea, anterior chamber depth, diameter pupil, kekeruhan 

dan ketebalan lensa.2,7,8 

Gambar 3.6 Pentacam. Panah biru menunjukkan titik fiksasi sentral pasien,  
     panah putih menunjukkan kamera Scheimplug yang berputar 

   Dikutip dari : Corbett M, dkk2 
 

     Kamera Scheimpflug menangkap potongan lintang dua dimensi dari anterior dan 

posterior kornea. Perangkat lunak selanjutnya menganalisis dan menghasilkan nilai 

dari parameter- parameter tertentu. Hasil pengolahan data ditampilkan dalam 

gambaran tiga dimensi.2,4,7 

              Gambar 3.7 Potongan lintang dari gambaran Scheimpflug 
                                                  Dikutip dari : Corbett M, dkk2 
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     Tampilan tetap (default) Pentacam adalah overview display yang menampilkan 

gambaran Scheimpflug, model tiga dimensi, keratometri, pupil, anterior chamber 

depth, dan pakimetri seperti pada gambar 3.8. Pemeriksa dapat memilih tampilan 

lain menyesuaikan dengan keperluan pemeriksaan. Penapisan pre-operasi refraktif, 

deteksi ektasia kornea termasuk keratokonus dapat menggunakan tampilan Belin 

Ambrosio.1,7,8 

Gambar 3.8 Pentacam overview display 
         Dikutip dari : Agarwal7 

 
3.2 Pemilihan Jenis Topografi 

     Pertimbangan dalam menentukan jenis topografi diantaranya ditentukan oleh 

situasi pemakaian, area kornea dan parameter yang diperlukan. Tujuan topografi 

untuk kepentingan klinis atau penelitian juga mendasari pemilihan instrumen. 

Pasien yang kesulitan untuk melakukan fiksasi pada sebuah target akan 

dimudahkan dengan metode topografi proyeksi, pada keadaan intra-operasi 

keratoskop handheld dapat menjadi pilihan. Kornea sentral dapat dinilai dengan 

keratometer, sedangkan untuk penilaian regio perifer topografi metode proyeksi 

menjadi pilihan yang lebih tepat. Parameter kurvatura dan kekuatan kornea dapat 

dinilai oleh semua metode topografi, namun elevasi kornea hanya dapat dinilai 

menggunakan topografi metode proyeksi.2,4,7 
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3.3 Interpretasi Hasil Topografi  

     Hasil topografi memiliki berbagai format tampilan, sehingga diperlukan 

penelaahan secara terstruktur untuk membaca hasilnya. Tahap pertama adalah 

memastikan identitas pasien, tanggal pemeriksaan dan mata yang diperiksa (kanan 

atau kiri). Pemeriksa perlu memperhatikan skala warna, berapa interval kenaikan 

(step interval) yang digunakan karena menentukan sensitivitas hasil pemeriksaan. 

Parameter yang didapatkan dari masing-masing jenis topografi berbeda, begitu pula 

dengan tipe peta yang digunakan. Pemeriksa dapat membandingkan hasil topografi 

dengan hasil sebelumnya atau dengan mata lainnya untuk melihat progresi kelainan 

permukaan kornea.1,2,7 

 
3.4 Topografi Kornea Normal 

     Bentuk normal kornea memiliki variasi, pada pola bulat ditemukan rasio 

diameter terpendek dan terpanjang adalah 2 : 3 atau lebih, dan warna hangat 

terdapat pada 3 mm kornea sentral atau lebih. Pola oval menggambarkan rasio 

diameter terpendek dan terpanjang kurang dari 2 : 3, warna hangat pada 3 mm 

kornea sentral atau lebih.2,4 

Gambar 3.9 Variasi normal topografi kornea, gambar (A) pola bulat, (B) pola oval 
                         Dikutip dari : Corbett M, dkk2 

 
3.5 Topografi Pada Keratokonus dan Lensa Kontak 

     Topografi memiliki kegunaan dalam berbagai keadaan klinis. Keratokonus 

adalah keadaan yang ditandai dengan penipisan dan penonjolan dari regio kornea 

sentral dan parasentral. Pasien dengan keratokonus adalah kandidat yang buruk 

untuk operasi refraktif. Topografi memiliki peranan dalam mendeteksi hal tersebut, 
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begitu juga dengan proses fitting lensa kontak, topografi merupakan modalitas yang 

dapat menjadi pilihan.2,7,10 

      
 3.5.1 Keratokonus  

     Pilihan peta pada keratokonus dengan topografi jenis Pentacam adalah Belin 

Ambrosio. Gambar 3.10 menunjukkan gambaran keratokonus, tahap membaca 

hasil Pentacam pertama pastikan identitas pasien, tanggal pemeriksaan, dan mata 

yang diperiksa, pada contoh ini adalah mata kanan. Selanjutnya perhatikan step 

interval warna, pada gambar tertera interval adalah 5 mikrometer (µm).2,7,8 

Gambar 3.10 Peta  Belin Ambrosio pada keratokonus ringan 
    Dikutip dari : Belin8 
 

     Gambar pada baris atas menunjukkan peta elevasi baseline anterior dan 

posterior dengan diameter sentral 8 mm. Nilai elevasi yang tertera pada peta elevasi 

posterior adalah lebih dari 12 µm, dimana nilai rujukan elevasi kornea adalah 

kurang dari 12 µm, tampak warna peta yang lebih hangat yaitu oranye. Baris tengah 

adalah gambaran peta eksklusi elevasi yang menilai titik 4 mm di luar elevasi 

baseline.7,8 
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     Gambar pada baris bawah menunjukkan peta difference elevation yang menilai 

perubahan elevasi dari peta elevasi baseline (gambar baris atas) dan peta eksklusi 

elevasi. Interpretasi yang didapat adalah peta warna dengan 3 kemungkinan warna, 

warna hijau menggambarkan perubahan elevasi yang normal yaitu kurang dari 6 

µm untuk kornea anterior, dan kurang dari 8 µm untuk kornea posterior. Warna 

kuning menggambarkan perubahan antara 6-12 µm pada kornea anterior dan 8-20 

µm pada kornea posterior, termasuk dalam kategori zona suspek keratokonus. 

Warna merah menunjukkan perubahan lebih dari 12 µm pada kornea anterior dan 

20 µm pada kornea posterior, yang masuk dalam kategori keratokonus. Topografi 

berbasis Placido menunjukkan gambaran curam pada regio inferior kornea seperti 

pada gambar 3.11, yg disebut dengan asymmetric bow tie dan crab claw.3,8 

Gambar 3.11 Gambaran assymetric bow tie dan crab claw  
                       Dikutip dari : Weisenthal RW, dkk3 

 
3.5.2 Topografi pada Fitting Lensa Kontak Rigid Gas Permeable dan 

Ortokeratologi 

     Keratometri merupakan prosedur yang rutin dilakukan dalam fitting lensa 

kontak. Videokeratoskopi dapat menjadi pilihan dalam fitting lensa kontak jenis  

rigid gas permeable (RGP). Ffektivitas klinis dari fitting lensa kontak salah satunya 

dinilai dari hasil fitting pertama kali (first fit). Tingkat keberhasilan pada first fit 

dengan menggunakan keratometer adalah 25-60%, sedangkan pada 

videokeratoskopi sebesar 77%.2,9,10 
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     Dalam penggunaannya, lensa kontak RGP berkembang dan menghasilkan 

metode ortokeratologi yang dinilai memiliki keunggulan dapat menghentikan 

progresi myopia. Fitting ortokeratologi yang ideal menggambarkan pola bull’s eye 

pada topografi, dimana terdapat area sentral yang datar dikelilingi area merah. 

Fitting ortokeratologi yang tidak tepat yaitu flat fitting, menggambarkan tampilan 

smiley face dimana terdapat area datar yang tergeser ke atas. Keadaan steep fitting 

menandakan sentrasi yang baik, namun tekanan yang dihasilkan pada regio sentral 

tidak rata dan dikelilingi regio yang lebih datar di bagian perifernya, gambaran ini 

disebut dengan tampilan small island.9,10  

 (A) 

 

 

 
 
 

             
 (B)                                  (C) 

 
Gambar 3.12  Pola fitting lensa ortokeratologi. (A) Pola bull’s eye  

      (B) Pola smiley face (C) Pola small island 
                                         Dikutip dari : Efron N10 

 
 

IV. Simpulan 

    Topografi kornea berkembang menjadi pemeriksaan penunjang yang digunakan 

tidak hanya untuk menilai permukaan kornea namun parameter lain pada kornea, 

bilik mata depan, dan lensa. Parameter-parameter tersebut bisa didapatkan salah 

satunya dari gambaran Scheimpflug. Perkembangan teknologi dalam topografi 

membantu dalam penegakkan diagnosis, penapisan, dan kontrol tatalaksana. 
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