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I. Pendahuluan 

     Penglihatan adalah kemampuan sensoris utama pada manusia. Kejernihan media 

refraktif dan hantaran saraf yang baik akan mempengaruhi penglihatan. Media 

refraktif dimulai dari kornea, akuos humor, lensa, badan vitreus, dan retina. 

Gangguan pada media refraktif menyebabkan bayangan tidak fokus pada makula, 

sehingga pandangan yang dihasilkan menjadi kabur.1-3 

     Sel fotoreseptor pada retina akan mengubah cahaya menjadi impuls saraf 

melalui proses fototransduksi. Sel fotoreseptor akan meneruskan impuls saraf 

melalui sel bipolar dan sel ganglion pada retina. Akson sel ganglion akan menjadi 

nervus optikus yang masuk melalui diskus optikus pada bagian posterior mata 

menuju kiasma optikus. Pada kiasma optikus terjadi persilangan kedua nervus 

optikus nasal retina menuju sisi kontralateralnya.1,3,4 

     Traktus optikus akan membawa impuls saraf dari kiasma optikus dan berakhir 

pada badan genikulatum lateralis. Impul saraf kemudian akan dibawa oleh radiasi 

optik dan berakhir di korteks visual. Korteks visual merupakan pusat proses 

penglihatan yang menerima hantaran saraf retina dan menghasilkan persepsi 

visual.2-4 Tujuan sari kepustakaan ini adalah menjelaskan tentang jaras visual aferen 

dan komponen-komponen yang berperan di dalamnya.1–3 

 

II. Jaras Visual Aferen 

     Jaras visual aferen dimulai dari retina dan berakhir pada korteks visual. Impuls 

saraf pada retina berjalan mulai dari sel fotoreseptor, sel bipolar, dan sel ganglion. 

Sel bipolar merupakan serabut saraf neuron tingkat pertama, sel ganglion sebagai 

serabut saraf neuron tingkat kedua, dan badan genikulatum lateralis sebagai serabut 

saraf neuron tingkat ketiga. Impuls akan berakhir di korteks visual dan berlanjut 

pada area visual ekstrastriata di lobus oksipital, parietal, dan temporal untuk proses 

pemahaman visual lanjutan.1,3,4  

 

2.1 Retina 

     Retina dibatasi oleh ora serrata di bagian anterior dan diskus optik di bagian 

posterior. Retina terdiri dari lapisan neurosensoris dan lapisan epitel pigmen retina 

(RPE). Lapisan retina terdiri dari membran limitan interna, lapisan serabut saraf, 
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lapisan sel ganglion, lapisan pleksiform dalam, lapisan nuklear dalam, membran 

limitan media, lapisan pleksiform luar, lapisan nuklear luar, membran limitan 

dalam, segmen dalam, dan segmen luar fotoreseptor. Sel retina terdiri dari sel saraf 

retina, sel interneuron, dan sel pendukung. Sel saraf retina terdiri dari sel 

fotoreseptor, sel bipolar, dan sel ganglion. Sel interneuron terdiri dari sel horizontal, 

sel interpleksiform, dan sel amakrin. Sel pendukung terdiri dari sel Muller, astrosit, 

dan mikroglia.2,5,62,3,5,6  

 
Gambar 2.1 Lapisan Neurosensoris Retina 

       Dikutip dari: Orth dkk.4 

 

     Sel fotoreseptor terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Sel batang berperan pada 

penglihatan skotopik, sedangkan sel kerucut berperan pada penglihatan fotopik dan 

persepsi warna. Makula memiliki jumlah fotoreseptor kerucut terbanyak dan 

merupakan daerah dengan ketajaman penglihatan yang terbaik. Fototransduksi 

yang terjadi pada sel fotoreseptor merupakan proses perubahan energi cahaya 

menjadi impuls saraf yang diteruskan ke otak. Segmen luar fotoreseptor 

mempunyai cyclic nucleotide gated channel (CNG) yang diaktivasi oleh cyclic 

guanosine monophosphate (cGMP). Kanal ini berfungsi untuk memasukkan 

sodium dan kalsium ke dalam sel fotoreseptor. Aliran ion menyebabkan 

fotoreseptor terdepolarisasi dan mengeluarkan glutamat untuk hiperpolarisasi sel 

bipolar.2–4,7  

     Fototransduksi dimulai dengan aktivasi rodopsin oleh cahaya. Opsin akan 

diaktivasi menjadi metarhodopsin dan 11-cis-retinal akan diubah menjadi all trans 

retinal. Hal ini akan menyebabkan transdusin teraktivasi dan menyebabkan 
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perubahan guanosine diphosphate (GDP) menjadi guanosine triphosphate (GTP). 

Aktivasi transdusin akan mengaktivasi cGMP fosfodiesterase dan merubah cGMP 

menjadi 5’-noncyclic GMP. Penurunan konsentrasi cGMP akan menyebabkan 

penutupan kanal CNG, dan mencegah sodium dan kalsium masuk ke dalam 

fotoreseptor. Hal ini menyebabkan hiperpolarisasi sel fotoreseptor.4,5,8 

 
Gambar 2.2 Proses Fototransduksi 

                  Dikutip dari: Molday dkk.4 

 

     Fotoreseptor akan mengirimkan impuls saraf pada sel bipolar, dan sel ganglion 

retina. Makula merupakan pusat penglihatan utama, dimana satu sel kerucut akan 

mengirimkan impuls pada satu sel bipolar dan satu sel ganglion. Hal ini 

mempengaruhi kecepatan dan akurasi dari penglihatan makula. Sel ganglion dapat 

dibagi menjadi sel besar atau sel magnoselular, dan sel kecil atau sel parvoselular. 

Sel parvoselular akan mengeluarkan respon yang bergantung dari panjang 

gelombang cahaya yang masuk. Akson sel parvoselular dan sel magnoselular 

berakhir pada neuron parvoselular dan neuron magnoselular dari badan 

genikulatum lateralis.3–5,9,10 

     Vaskularisasi lapisan retina dikelompokkan menjadi dua perdarahan utama. 

Pembuluh darah retina sentral terbagi menjadi pleksus superfisial yang 

memperdarahi lapisan sel ganglion dan pleksus dalam untuk lapisan nukleus dalam. 

Koriokapiler memperdarahi lapisan pleksiform luar hingga segmen luar 

fotoreseptor.3,4,83-4  

2.2 Nervus Optikus 

     Nervus optikus mempunyai panjang sekitar lima cm dan dilapisi oleh 

oligodendrosit. Nervus optikus terdiri dari satu juta akson yang berasal dari akson 

sel ganglion retina menuju badan genikulatum lateralis. Topografi membagi nervus 
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optikus menjadi empat bagian, yaitu bagian intraokular, intraorbital, 

intrakanalikular, dan intrakranial.1,4,51,3–5 

     Bagian intraokular mempunyai panjang sekitar 1 mm. Akson sel ganglion akan 

berpindah dari area bertekanan tinggi dalam bola mata ke area bertekanan rendah 

di belakang bola mata. Vaskularisasi nervus optikus berasal dari percabangan arteri 

oftalmika. Mielin akan melapisi akson pada bagian ini. Lamina kribrosa berfungsi 

sebagai tempat keluarnya akson sel ganglion retina.2,5,112,4,5,11 

 
Gambar 2.3 Bagian Nervus Optikus 

                  Dikutip dari: Cascone dkk.4 

     Area intraokular dibagi menjadi empat area, yaitu lapisan serabut saraf 

superfisial, area prelaminar, area laminar, dan area retrolaminar. Lapisan serabut 

saraf superfisial tersusun berdasarkan pengaturan retinotopik dan mempunyai tiga 

kompartemen fungsional. Bundel papilomakular dari makula, berkas arkuata 

superior dan inferior dari retina temporal, serta berkas nasal. Astrosit akan 

membungkus dan mengelompokkan akson sel ganglion menjadi tabung-tabung 

kecil pada area prelaminar. Lamina kribrosa berfungsi sebagai rangka untuk akson 

nervus optikus, tempat fiksasi arteri dan vena retina sentral, serta memperkuat 
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segmen posterior bola mata. Akson sel ganglion akan dilapisi oleh mielin dan 

diameternya bertambah pada area retrolaminar. Vaskularisasi bagian intraokular 

melalui Circle of Zinn-Haller, yang terdiri dari arteri silier posterior brevis, cabang 

arteri koroidal, dan pleksus pial. Drainase vena melalu vena retinal sentral.2,4,12 

     Bagian intraorbital mempunyai panjang 25-30 mm. Annulus of Zinn 

mengelilingi nervus optikus bagian intraorbital. Selubung meningen melapisi 

nervus optikus dan terhubung dengan selubung meningen otak. Lapisan paling 

dalam atau piamater terdiri dari jaringan ikat tervaskularisasi dan sel 

meningoepithelial. Lapisan tengah merupakan lapisan arakhnoid yang terdiri dari 

jaringan kolagen dan jaringan elastin. Rongga subarakhnoid berada di antara 

lapisan piamater dan lapisan arakhnoid. Rongga tersebut dilalui oleh pembuluh 

darah retina sentral. Lapisan paling luar atau duramater merupakan lapisan paling 

tebal yang terdiri dari kolagen dan jaringan elastin. Vaskularisasi bagian intraorbital 

berasal dari percabangan arteri retinal sentral dan arteri siliaris posterior.1,11,121,2,11,12 

 
Gambar 2.4 Pengaturan Serabut Saraf pada Nervus Optikus 

      Dikutip dari: Agarwal dkk.1 

     Nervus optikus masuk pada kanal optik melalui foramen optik. Bagian 

intrakanalikular mempunyai panjang sekitar 8-10 mm. Lapisan duramater pada 

bagian ini menempel pada periosteum kanal sehingga nervus optikus tidak dapat 

bergerak bebas. Vaskularisasi bagian intrakanalikular berasal dari percabangan 

arteri oftalmika. Panjang bagian intrakranial sangat bervariasi dari 3 mm hingga 16 

mm, dan mempengaruhi posisi terhadap kelenjar pituitari. Vaskularisasi bagian 
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intrakranial berasal dari pleksus pial yang terdiri dari arteri serebri anterior, arteri 

komunis anterior, arteri oftalmika, dan arteri karotis interna. Pengaturan saraf sesuai 

dengan pengaturan retinoskopiknya, dengan akson sel ganglion makula berpindah 

ke bagian tengah.4,5,121,2,4,5,12 

 
Gambar 2.5 Vaskularisasi pada Nervus Optikus 

                   Dikutip dari: Miller dkk.21 

2.3 Kiasma Optikus 

     Kiasma optikus terletak pada bagian anteroinferior dari ventrikel ketiga. Kiasma 

optikus mempunyai ukuran 8mm x 12mm dan dikelilingi oleh lapisan piamater dan 

arakhnoidmater. Kelenjar pituitari akan membagi letak kiasma berdasarkan 

posisinya menjadi sentral (80%), prefiks (10%), dan postfiks (10%).1,4,5  

 
Gambar 2.6 Posisi Kiasma Optikus 

                           Dikutip dari: Horton dkk.5 

     Kiasma optikus merupakan komisura yang dibentuk oleh persilangan nervus 

optikus. Nervus optikus yang berasal dari nasal makula sebanyak 53% akan 

menyilang di bagian paling belakang kiasma optikus. Nervus optikus bagian 
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inferonasal diluar makula akan menyilang di bagian infero-anterior optik kiasma 

dan berputar ke anterior sekitar 1-2 mm, membentuk Willbrand Knee. Bagian 

superonasal akan menyilang di bagian supero-posterior optik kiasma. Vaskularisasi 

utama dari kiasma optikus berasal dari arteri serebri anterior, arteri komunikans 

anterior, dan cabang arteri karotis interna, sedangkan venanya oleh vena serebri 

anterior dan vena basalis.1–3,5,6 

                  
Gambar 2.7 Pengaturan Serabut Saraf Nervus Optikus 

Dikutip dari: Agarwal A dkk.1 

2.4 Traktus Optikus 

     Traktus optikus merupakan selubung saraf silindris yang berasal dari kiasma 

optikus. Traktus optikus lateral akan berakhir pada badan genikulatum lateralis dan 

berjalan ke visual korteks, sedangkan traktus optikus medial yang berasal dari sel 

ganglion fotosensitif intrinsik akan berakhir pada nukleus pretektal menuju jaras 

konstriksi pupil. Traktus optikus terdiri dari akson sel ganglion temporal retina 

ipsilateral, dan akson sel ganglion nasal retina kontralateral. Traktus optikus 

superior akan berjalan di bagian medial, sedangkan traktus optikus inferior akan 

berjalan di bagian lateral. Akson sel ganglion makula akan berjalan pada bagian 

dorsolateral traktus optikus. Vaskularisasi traktus optikus berasal dari arteri 

koroidal anterior dan arteri komunis posterior, sedangkan vena traktus optikus 

berasal dari vena serebri anterior dan vena basalis.1,3,4,6  

 

2.5 Badan Genikulatum Lateralis 

     Badan genikulatum lateralis adalah bagian posterior talamus yang mempunyai 6 

lapisan. Nervus optikus kontralateral terhubung pada lapisan pertama, keempat, dan 

keenam. Nervus optikus ipsilateral terhubung pada lapisan kedua, ketiga, dan 
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kelima. Lapisan pertama dan kedua adalah lapisan magnoselular, sedangkan empat 

lapisan lainnya adalah lapisan parvoselular. Jalur magnoselular berfungsi untuk 

mendeteksi pergerakan, sedangkan jalur parvoselular berhubungan dengan 

penglihatan warna dan ketajaman penglihatan. Akson sel ganglion retina superior 

akan berakhir pada bagian medial, retina inferior pada bagian lateral, dan daerah 

makula pada bagian tengah. Vaskularisasi badan genikulatum lateralis berasal dari 

arteri koroidal anterior dan posterior, sedangkan vena berasal dari vena basalis.3–5 

 
Gambar 2.8 Badan Genikulatum Lateralis 

        Dikutip dari: Liu dkk.4 

2.6 Radiasi Optik 

     Radiasi optik inferior akan berputar ke depan melalui lobus temporal sebelum 

berputar ke lobus oksipital sebagai lengkungan Meyer. Radiasi optik superior 

melewati lobus parietal menuju lobus oksipital. Vaskularisasi radiasi optik berasal 
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dari arteri koroidal anterior, arteri serebri media, dan arteri serebri posterior. Vena 

berasal dari vena basalis dan vena serebri media.5,6,10 

 
Gambar 2.9 Perjalan Serabut Saraf pada Radiasi Optik 

           Dikutip dari: Mark dkk.4 

 

2.7 Korteks Visual Primer 

     Korteks visual primer terletak pada bagian superior dan inferior dari sulkus 

kalkarina. Bagian makula berakhir pada sisi belakang dan tengah korteks. Area 

bagian atas merupakan proyeksi retina superior dan area bagian bawah merupakan 

proyeksi retina inferior.1,4,5 

 
Gambar 2.10 Korteks Visual Primer 

    Dikutip dari: Christine dkk.5 

     Area ini memiliki 6 lapisan yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Akson 

badan genikulatum lateralis akan berakhir pada lapisan keempat. Lapisan pertama 

dan kedua memproyeksikan rangsangan saraf ke korteks visual sekunder. Lapisan 
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keempat dan kelima memproyeksikan ke kolikulus superior. Lapisan keenam 

diproyeksikan ke badan genikulatum lateralis. Vaskularisasi lobus oksipital berasal 

dari arteri serebri medial dan posterior akan bercabang menjadi arteri kalkarina dan 

arteri parieto-oksipital. Vena berasal dari vena oksipital interna dan vena serebri 

inferior.1,4–6 

 
Gambar 2.11 Korteks Striata dan Ekstrastriata 

   Dikutip dari: Horton dkk.5 

     Area ekstrastriata terdiri dari V2-V5 dan berkaitan dengan area Brodmann 18 

dan 19. Serabut saraf korteks striata terbagi menjadi jaras dorsal dan jaras ventral. 

Jaras dorsal disebut sebagai jaras where, berakhir di lobus parietal dan membawa 

informasi mengenai pergerakan dan kemampuan spasial. Jaras ventral disebut 

sebagai jaras what, berakhir di lobus temporal dan membawa informasi mengenai 

suatu objek. Korteks parastriata (area V2 atau Brodmann area 18) dan area V3 

menerima impuls saraf dari area V1. Kedua area ini tidak mempunyai batas 

histologis yang jelas dan mengirimkan impuls saraf ke ganglia basalis dan otak 

tengah untuk integrasi visual. Area V4 terletak pada girus lingual dan fusiform, 

yang berperan pada penglihatan warna. Area V5 terletak secara anterolateral dari 

V4 dan sensitif terhadap gerakan dan arah. Area ini mendapatkan stimulus dari V1 

dan merupakan pusat smooth pursuit movement. Kolikulus superior mendapatkan 

impuls saraf dari jaras penglihatan dan korteks kalkarina, area ini berhubungan 

dengan pergerakan sakadik.10,13,14  
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III. Simpulan 

     Jaras penglihatan sentral melibatkan proses fototransduksi di retina dan 

pengiriman impuls saraf hingga sampai pada korteks visual. Impuls saraf ini akan 

melalui sel fotoreseptor, sel bipolar dan sel ganglion retina. Akson sel ganglion 

akan melewati nervus optikus, kiasma optikus, traktus optikus, badan genikulatum 

lateralis, radiasi optik dan berakhir di korteks visual. Korteks visual akan 

memproses impuls saraf tersebut hingga menghasilkan gambaran penglihatan dan 

lapang pandang. Pengertian jaras visual dan komponen pembentuknya dapat 

bermanfaat dalam menentukan etiologi kerusakan lapang pandang. 
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