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I. Pendahuluan  

     Penglihatan binokular merupakan penglihatan dengan dua mata. Penglihatan 

binokular tunggal terbentuk dari proses koordinasi simultan kedua mata. 

Penglihatan binokular tunggal normal memerlukan kejernihan aksis visual serta 

proses fusi binokular yang baik. Bayangan yang berbeda dan terpisah pada kedua 

mata dapat dibentuk menjadi suatu gambaran tunggal melalui proses fusi. Dua 

aspek penting dalam pembentukan fusi binokular adalah fusi sensorik dan fusi 

motorik.1,2,3 

     Perkembangan dari aspek anatomi dan fisiologi penglihatan binokular tunggal 

terjadi sejak masa gestasi hingga usia sepuluh tahun. Penglihatan binokular 

memberikan beberapa keuntungan yakni ketajaman visual, sensitivitas kontras, dan 

lapang pandang penglihatan yang lebih baik dibandingkan dengan penglihatan 

monokular. Manusia dapat melihat dunia dalam bentuk tiga dimensi meskipun 

bayangan yang jatuh pada kedua retina merupakan bayangan dua dimensi dengan 

penglihatan binokular. Kemampuan visual dasar seperti deteksi, resolusi, dan 

diskriminasi akan terlihat lebih baik jika kita melihat dengan menggunakan kedua 

mata.1,3,4 Sari kepustakaan ini membahas mengenai pemahaman dasar fisiologi 

penglihatan binokular tunggal normal yang menjadi dasar dalam aplikasi klinis. 

 

II. Fisiologi Penglihatan Binokular Tunggal 

     Penglihatan binokular tunggal normal dapat terbentuk dengan adanya koordinasi 

jaras penglihatan mulai dari retina hingga korteks visual. Elemen-elemen 

retinokortikal pada jaras penglihatan berperan penting dalam terbentuknya 

penglihatan binokular tunggal. Jaras retinogenikulo-kortikal dari retina hingga 

Korpus Genikulatum Lateral (KGL) mengirimkan impuls visual menuju korteks 

striata sampai korteks penglihatan asosiasi untuk diproses menjadi suatu informasi 

persepsi visual. Penglihatan binokular tunggal terbentuk melalui tiga tahapan, yakni 

persepsi simultan, fusi, dan stereoskopis.2,3,4 
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2.1 Definisi Penglihatan Binokular Tunggal 

     Penglihatan binokular tunggal merupakan penglihatan simultan yang dihasilkan 

dari koordinasi kedua mata sehingga objek yang terpisah dan berbeda jatuh di kedua 

mata untuk diproyeksikan sebagai bayangan tunggal oleh proses fusi. Penglihatan 

binokular normal terjadi jika bayangan jatuh tepat pada kedua fovea retina serta jika 

tidak terdapat deviasi manifes. Melihat dengan dua mata lebih baik daripada dengan 

satu mata karena dengan dua mata dapat memberikan lebih banyak manfaat. 

Manfaat utama penglihatan binokular tunggal adalah terbentuknya persepsi 

kedalaman, atau stereopsis. Manfaat kedua dari penglihatan binokular tunggal 

adalah sumasi binokular, yaitu ambang batas deteksi visual untuk suatu stimulus 

lebih rendah dengan penglihatan binokular, sehingga kemampuan untuk 

mendeteksi objek yang samar dapat meningkat. Ketajaman visual binokular 

memberikan ambang batas deteksi kontras yang lebih baik daripada penglihatan 

monokular. 1,10,14 

     Manfaat ketiga, lapang pandang pada penglihatan binokular lebih besar daripada 

lapangan pandang penglihatan monokular. Manusia memiliki lapang pandang 

horizontal sebesar 200 derajat. Kedua lapang pandang bertumpang tindih sekitar 

110 derajat ketika kedua mata digunakan bersama. Manusia dapat melihat objek 

yang bayangannya terbentuk pada kedua fovea seakan-akan bayangannya jatuh 

pada suatu titik tunggal, seperti terlihat oleh satu mata tunggal imajiner di tengah-

tengah dahi yang disebut dengan “Cyclopean Eye” sehingga memberikan suatu 

penglihatan tunggal. 1,2,10 

 

2.2 Perkembangan Penglihatan Binokular Tunggal 

     Penglihatan binokular tunggal tidak didapat sejak lahir namun diperoleh selama 

enam bulan pertama kehidupan dan mencapai puncak perkembangan pada usia satu 

hingga tiga tahun. Penglihatan binokular tunggal berkembang sempurna pada usia 

empat tahun dan berhenti berkembang pada usia sembilan tahun. Perkembangan 

visual paling aktif dan rentan terjadi selama tiga bulan pertama kehidupan, disebut 

sebagai periode kritis perkembangan visual. Penglihatan binokular dan fusi 

terbentuk antara usia satu setengah bulan hingga dua bulan, sedangkan penglihatan 
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stereoskopis terbentuk pada usia tiga hingga enam bulan. Kondisi anatomis dan 

fisiologis berperan dalam perkembangan penglihatan binokular pada beberapa 

tahun pertama kehidupan. Faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan 

penglihatan binokular meliputi faktor anatomis dan faktor fisiologis.3,8,10 

     Faktor anatomis dipengaruhi oleh letak kedua mata di dalam orbita pada satu 

posisi, sehingga aksis visual dari kedua mata disejajarkan pada posisi dan arah yang 

sama. Letak kedua mata dipengaruhi oleh bentuk dari orbita, ligamen, otot dan 

jaringan-jaringan ikat yang ada di sekitar bola mata. Otot-otot ekstraokular 

berperan dalam korespondensi motorik. Posisi kedua bola mata pada bayi baru lahir 

pada umumnya masih kurang baik. Pergantian posisi dari esotropia menjadi 

eksotropia terjadi selama beberapa minggu pertama. Posisi kedua bola mata 

dipengaruhi oleh input visual dan maturitas dari sistem vergensi. Kesejajaran posisi 

bola mata terjadi pada usia tiga hingga empat bulan, namun dapat terlambat hingga 

usia lima bulan. Faktor kedua yang mempengaruhi penglihatan binokular tunggal 

adalah faktor fisiologis. Perkembangan penglihatan binokular bergantung pada 

refleks-refleks fisiologis binokular tertentu. Refleks-refleks tersebut dapat berupa 

bawaan atau didapat sebagai hasil dari stimulus yang normal, diantaranya refleks 

fiksasi, refleks refiksasi, dan refleks pupil.1,5,10,11 

 

2.2.1 Perkembangan Refleks Fusi 

     Refleks fusi adalah refleks yang didapat dan dipertahankan oleh aktivitas otak. 

Refleks tersebut berkembang pada seseorang berdasarkan pengalaman atau 

stimulus. Elemen-elemen dari mekanisme refleks fusi terdiri dari refleks fiksasi, 

refleks refiksasi, refleks fusional konjugasi, refleks disjungtif konvergensi dan 

divergensi. Refleks fikasi belum berkembang dengan baik pada masa kelahiran, 

anak hanya dapat menggerakan bola matanya secara acak, tidak terkonjugasi dan 

tidak tentu arah. Refleks fiksasi terdiri dari refleks fiksasi terkompensasi, refleks 

fiksasi orientasi, dan refleks konvergensi akomodasi.2,11,12 

     Refleks fiksasi terkompensasi berfungsi untuk mempertahankan mata dalam 

suatu posisi tertentu, seperti gerakan bola mata ketika melihat ke arah yang 

diperlukan sebagai kompensasi dari pergerakan tubuh, kepala, tungkai, dan bagian 
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tubuh lain. Hal ini terjadi karena adanya pergerakan dari organ otolit telinga yang 

mempengaruhi gerakan otot-otot rektus dan oblik. Refleks fiksasi orientasi terjadi 

saat mata bergerak mengikuti suatu objek atau panorama yang bergerak. Refleks 

ini berhubungan dengan aksis horizontal yang menghasilkan gerakan fiksasi 

lambat. Refleks konvergensi akomodasi bertujuan untuk menyejajarkan mata 

secara tepat dan menjaganya agar tetap fokus pada suatu objek. Refleks fiksasi 

akomodasi dan refleks fusi vergensi adalah contoh dari refleks konvergensi 

akomodasi. Refleks refiksasi berfungsi untuk mengembalikan mata ke titik 

orientasi awal atau ke titik orientasi baru. Refleks fusional konjugasi berfungsi 

mempertahankan kesejajaran dari kedua mata pada semua posisi pandangan. 

Refleks disjungtif yaitu refleks konvergensi dan divergensi.2,11,12  

2.3 Neurofisiologi Jaras Penglihatan 

     Media refraksi memfokuskan cahaya di retina, tepatnya pada fovea yang 

bertanggung jawab untuk penglihatan sentral. Lapisan fotoreseptor retina berfungsi 

sebagai tempat terjadinya fototransduksi untuk mengubah energi cahaya menjadi 

impuls saraf. Sinyal dari fotoreseptor akan diteruskan menuju sel ganglion retina. 

Sel ganglion retina memiliki dua jenis sel, yaitu sel M dan sel P. Sel M banyak 

terdistribusi di daerah perifer retina dan sedikit berada di area fovea, sedangkan sel 

P banyak terdistibusi di fovea. Serabut-serabut sel ganglion retina selanjutnya akan 

menjadi nervus optikus.3,5,7 

     Nervus optikus kedua mata yang keluar dari retina bagian nasal akan menyilang 

dan bersatu di kiasma optikus, sedangkan nervus optikus yang keluar dari bagian 

temporal retina akan berjalan ipsilateral. Keduanya kemudian menuju traktus 

optikus dan KGL. Korpus genikulatum lateral merupakan nukleus penglihatan 

talamik utama yang menghubungkan retina dengan korteks visual dan tersusun atas 

enam lapisan monokular. Lapisan KGL terdiri dari empat lapisan dorsal 

parvoselular dan dua lapisan ventral magnoselular. Lamina 1M, 4P, dan 6P 

menerima akson dari retina nasal kontralateral. Lamina 2M, 3P, dan 5P menerima 

akson dari retina temporal ipsilateral seperti pada gambar 1. Sistem parvoselular 

hanya menerima akson dari sel P yang penting untuk persepsi warna, bentuk dan 
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kemampuan untuk melihat benda secara detail. Sistem magnoselular menerima 

akson dari sel M yang penting dalam persepsi gerak.3,5,6      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Skema struktur Korpus Genikulatum Lateral. Enam lapisan sel yang  

menyusun korpus genikulatum lateral terdiri dari sel Magnoselular (M) 
dan sel Parvoselular (P) yang menerima akson dari retina temporal 
Ipsilateral (I) dan Kontralateral (K).  

        Dikutip dari: Joukal M5 
 

     Impuls saraf yang diterima oleh KGL akan mengaktifkan unit di korteks 

penglihatan primer. Korteks penglihatan primer berada pada korteks striata 

tepatnya di area V1 atau area Brodmann 17 di lobus oksipital. Korteks striata terdiri 

dari enam lapisan yang membentuk kolom-kolom dominasi okular seperti pada 

gambar 2. Sel monokular dan sel binokular menyusun enam lapisan korteks striata. 

Sel monokular menyusun lapisan 4Cα dan lapisan 4Cβ. Lapisan 4Cα menerima 

impuls dari akson genikulatum magnoselular. Saraf pada sistem ini memiliki respon 

yang cepat dan bertanggung jawab terhadap stimulus gerak namun tidak sensitif 

terhadap bayangan statis dan kurang sensitif terhadap warna. Lapisan 4Cβ 

menerima impuls dari akson genikulatum parvoselular yang memberikan respon 

tonik lambat terhadap stimulasi visual serta memberikan informasi resolusi tinggi 

mengenai batas dan kontras warna. Sel binokular menyusun lapisan kedua dan 

ketiga yang menerima impuls dari akson genikulatum parvoselular untuk persepsi 
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kedalaman serta menyusun lapisan 4B yang menerima akson genikulatum 

magnoselular. Lapisan 4B bertanggung jawab terhadap pergerakan bola mata. 1,3,5, 

    Korteks penglihatan primer meneruskan impuls menuju korteks penglihatan 

sekunder di area V2 (Brodmann 18) dan area V3 (Brodmann 19) untuk 

mengirimkan impuls menuju korteks penglihatan asosiasi. Korteks penglihatan 

asosiasi secara anatomi maupun fisiologis terbagi menjadi jaras dorsal dan jaras 

ventral seperti pada gambar 3. Jaras ventral berada pada lobus oksipitotemporal dan 

bertanggung jawab terhadap pengenalan objek dan merepresentasikan jaras 

parvoselular. Jaras ventral pada area V4 yang terletak di girus lingual dan fusiformis 

bertanggung jawab terhadap persepsi warna. Jaras dorsal yang terletak di lobus 

parietal bertanggung jawab terhadap orientasi spasial dan merepresentasikan jaras 

magnoselular. Jaras dorsal pada area V5 penting untuk persepsi gerak dan arah.13,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Elemen neurosensoris jaras penglihatan 
                                   Dikutip dari: Schiefer U4 

 

     Proses-proses yang melibatkan sel ganglion retina, KGL dan korteks striata pada 

jaras penglihatan disebut sebagai jaras retinogenikulo-kortikal. Proses 

perkembangan pada jaras ini berlangsung sejak masa gestasi minggu ke-8 sampai 

anak berusia 10 tahun. Pembentukan dan pematangan dari ganglion retina 

membentuk 1-1,5 juta sel terjadi pada minggu ke-8 sampai minggu ke-18. Korpus 
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genikulatum lateral terbentuk pada gestasi minggu ke-8 sampai minggu ke-12. 

Ukuran serabut saraf KGL pada saat lahir hanya 60% dari ukuran normal, dan 

berkembang membentuk ukuran normal pada usia dua hingga sepuluh tahun. 

Gangguan pada masa usia tersebut dapat menyebabkan terjadinya masalah 

anatomis pada jaras retinogenikulokortikal.11,12,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Jaras dorsal dan ventral korteks penglihatan asosiasi 

       Dikutip dari: Liu dkk.17 

 

2.4 Korespondensi Retina 

Korespondensi retina merupakan salah satu elemen penting dalam proses 

terbentuknya penglihatan binokular. Korespondensi retina ditentukan oleh arah 

visual yang sama pada kedua fovea mata. Korespondensi retina normal terjadi saat 

kedua fovea memiliki arah penglihatan subjektif yang sama, dimana area retina 

yang terletak pada nasal fovea pada satu mata berkorespondensi dengan area 

temporal fovea pada mata yang lain. Korespondensi retina abnormal terjadi ketika 

fovea pada satu mata memiliki arah visual yang sama dengan area ektstrafovea pada 

mata yang lain. Hal ini dapat terjadi pada keadaan strabismus manifes.1,2,3 
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     Area dengan jarak fiksasi tertentu dimana objek diproyeksikan pada titik 

korespondensi retina disebut dengan horopter seperti pada gambar 4. Lokasi dari 

horopter ditentukan oleh titik fiksasi. Objek yang tidak terletak pada titik fiksasi 

horopter akan diproyeksikan menuju area retina yang tidak berkorespondensi dan 

akan menghasilkan penglihatan ganda. Hal ini merupakan dasar terjadinya diplopia 

fisiologis. Manusia tidak selalu mengalami diplopia fisiologis karena terdapat area 

fusional panum yang merupakan area horizontal disekitar horopter. Disparitas 

stimulus-stimulus pada area fusional panum akan diteruskan menuju area 

korespondensi retina sehingga pada mata normal tidak menghasilkan penglihatan 

ganda.2,8,17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Horopter empiris 

  Dikutip dari: Hered R16 

 

 

2.5 Proses Penglihatan Binokular Tunggal 

     Penglihatan binokular tunggal normal terdiri dari tiga tahapan, yakni persepsi 

simultan, fusi dan stereoskopis. Proses fusi terdiri atas fusi sensorik dan fusi 

motorik. Fusi sensorik terjadi karena adanya koordinasi antar kemampuan elemen-

elemen retinokortikal untuk mendorong fusi dari dua bayangan yang sedikit 

berbeda. Fusi motorik memerlukan koordinasi yang tepat dari kedua mata ke segala 

Poin Fiksasi 

Horopter Empiris 

Area Panum 

Lingkaran Vieth 
Muller 
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arah pandangan sehingga elemen retinokortikal yang berkorespondensi terletak 

pada suatu posisi untuk mengatur dua bayangan.1,2,16 

 

2.5.1 Persepsi Simultan 

     Persepsi simultan adalah kemampuan kedua retina mata untuk menerima dua 

bayangan yang berbeda secara simultan. Persepsi simultan terjadi saat sinyal yang 

ditransmisikan kedua retina menuju korteks visual diterima pada saat yang 

bersamaan. Penglihatan binokular normal mempunyai titik fiksasi yang sama, yaitu 

fovea sentralis pada tiap mata. Bayangan dari suatu objek akan selalu terletak pada 

area korespondensi retina. Objek yang terletak pada horopter diproyeksikan ke 

titik-titik korespondensi retina.2,10,11 

Bayangan dari kedua retina akan menghasilkan bayangan identik pada 

penglihatan binokular normal. Istilah persepsi simultan tidak selalu menunjukkan 

terdapatnya fiksasi bifoveal karena dapat terjadi pada korespondensi retina 

abnormal. Korespondensi retina abnormal terjadi saat fovea satu mata yang 

melakukan fiksasi memperoleh suatu arah visual bersama dengan elemen retina 

perifer pada mata yang deviasi. Persepsi simultan dapat menunjukkan ada tidaknya 

suatu supresi.9,13,16 
 

2.5.2 Fusi 

     Fusi terjadi ketika kedua retina menyampaikan gambaran visual yang sama 

dengan cara mentransmisikan bayangan dari titik korespondensi retina menuju 

korteks visual. Kedua bayangan retina tersebut akan tergabung untuk membentuk 

suatu persepsi tunggal. Fusi yang terganggu dapat mengakibatkan penglihatan 

ganda atau diplopia. Fusi diartikan sebagai penyatuan eksitasi visual dari bayangan 

retina yang berkorespondensi menjadi suatu persepsi visual tunggal. Fusi terjadi 

ketika bayangan berada di dalam area panum dan merupakan suatu refleks 

sensorimotor otomatis. Persepsi bayangan di luar area panum menyebabkan 

diplopia fisiologis yang dapat secara sadar diabaikan, keadaan ini disebut sebagai 

supresi fisiologis. Fusi mempunyai dua komponen yaitu fusi sensorik dan fusi 

motorik.10,11,15  
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     Fusi sensorik adalah suatu proses penyatuan bayangan dari tiap mata menjadi 

gambaran stereopsis binokular tunggal yang merupakan persepsi kedalaman derajat 

tinggi. Fusi sensorik dapat terjadi ketika suatu bayangan memiliki ukuran, 

kecerahan dan ketajaman yang sama serta terletak pada titik korespondensi retina. 

Fusi sensorik terjadi ketika serabut saraf optik dari retina nasal menyilang di kiasma 

untuk menyatu dengan serabut saraf retina temporal yang tidak menyilang dari mata 

yang lain. Serabut temporal ipsilateral dan serabut nasal kontralateral bersama-

sama menuju nukleus genikulatum lateral dan selanjutnya menuju korteks striata. 

Sel-sel kortikal binokular yang berada di korteks striata bersama dengan neuron-

neuron di area korteks visual asosiasi menghasilkan penglihatan binokular tunggal 

dengan penglihatan stereopsis. 1,2,16 

     Faktor utama yang mengatur fusi motorik adalah koordinasi neuromuskular 

yang akurat untuk menyejajarkan kedua mata di setiap arah pandangan agar 

bayangan dari kedua mata jatuh di elemen retinokortikal yang tepat. Fusi motorik 

distimulasi oleh disparitas retina di luar area panum. Fusi motorik bekerja sebagai 

suatu mekanisme utama untuk menjaga mata agar sejajar pada target visual ketika 

target tersebut bergerak dalam ruang, serta saat mata bergerak pada arah yang 

berbeda (vergensi). Fusi motorik merupakan fungsi khusus dari retina perifer 

ekstrafovea yang tidak memerlukan stimulus ketika bayangan dari suatu objek 

fiksasi visual sudah jatuh pada fovea tiap-tiap mata. Fusi motorik dapat dianggap 

sebagai salah satu mekanisme untuk mencegah terjadinya diplopia.1,2,16 
 

2.5.3 Stereoskopis  

     Penglihatan stereoskopis atau persepsi kedalaman merupakan tingkat tertinggi 

dari proses penglihatan binokular. Stereoskopis memerlukan keseimbangan dari 

seluruh proses penglihatan binokular tunggal mulai dari retina hingga korteks 

visual. Stereoskopis tidak didapat sejak lahir namun baru akan berkembang pada 

usia tiga hingga empat bulan. Gambar 5 menunjukan stereoskopis didapat saat suatu 

objek terletak pada horopter maupun area fusional panum yang diproyeksikan pada 

titik korespondensi retina, sehingga menghasilkan persepsi tiga dimensi atau 

stereoskopis. Stimulasi elemen-elemen retina yang berbeda secara vertikal tidak 
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akan menghasilkan stereoskopis. Penglihatan stereoskopis normal adalah kurang 

dari 60 detik busur. Rentang antara 15-30 detik busur dianggap sebagai penglihatan 

stereoskopis yang sangat baik. Ketajaman visual yang menurun dapat berpengaruh 

pada ketajaman stereoskopis, meskipun hal ini tidak berkorelasi secara 

langsung.2,9,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Gambar 5. Simulasi penglihatan stereoskopis. 
  Dikutip dari: Wright11 

III. Simpulan 

Penglihatan binokular tunggal dimulai pada usia tiga bulan, mencapai 

puncaknya pada usia dua tahun dan terbentuk sempurna pada usia Sembilan 

tahun. Penglihatan binokular tunggal bertujuan untuk membentuk bayangan 

tunggal dari kedua mata. Tiga tingkatan penglihatan binokular meliputi persepsi 

simultan, fusi, dan stereoskopis. Keselarasan antara seluruh tingkatan 

penglihatan binokular serta korespondensi retina yang normal diperlukan untuk 

medapatkan penglihatan binokular tunggal yang baik. Penglihatan binokular 

tunggal dengan kedua mata memiliki sejumlah manfaat, diantaranya sumasi 

binokular, lapang pandang penglihatan yang lebih luas, bayangan yang jatuh 

pada kedua fovea dapat terlihat seolah-olah didapat dari satu mata, dan 

didapatnya penglihatan stereoskopis atau persepsi kedalaman.
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