
1 

GAMBARAN PANJANG AKSIAL PADA ANAK DENGAN MIOPIA RINGAN DAN 

SEDANG DI PMN RS MATA CICENDO  

Daniel Cevry Edi Maulana, Primawita Oktarima Amiruddin 

Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

 
Abstract 

Introduction: Uncorrected refractive error is a major visual impairment problem in children worldwide. 

It can lead to educational problem, reduced employment opportunities, lowering productivity and 

quality of life. Myopia is most common refractive error in school age children. Axial length is one of 

measurable factor in determining ocular development. 

Purpose: To describe axial length in children with mild and moderate myopia in Cicendo National Eye 

Hospital. 

Methods: This study reviewed medical records of children with mild and moderate myopia in Cicendo 

National Eye Hospital retrospectively from November 2020 to February 2021. Sex, age, refractive 

status, and axial length data were obtained and analysed statistically. Refractive status was defined as 

myopia and emmetropia. Axial length was defined as short, normal, and long. 

Result: In this study, 40 patients with 80 eyes were included. Many patients were female (67,5%). The 

mean age were 13.5 ± 2.49 years, with mean spherical equivalent in mild myopia were -2.36 ± 1.21 D 

and in moderate myopia were -3.87 ± 1.01 D. The mean axial length in mild myopia were 23.92 ± 0.72 

mm and in moderate myopia were 25.08 ± 0.81 mm. Mild myopia with normal axial length (53,26%) 

were commonly found in this study. Most of patient with myopia had mild degree (60,87%). 

Conclusion:  Normal axial length was commonly found in children with mild and moderate myopia. 
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PENDAHULUAN 

       Kelainan refraksi yang tidak 

terkoreksi merupakan penyebab utama 

dalam gangguan penglihatan menurut 

WHO. Prevalensi miopia secara global 

diproyeksikan mencapai angka 5 milyar 

jiwa pada tahun 2050. Terdapat tren 

peningkatan miopia di usia sekolah 

berdasarkan WHO, terutama di Asia 

Tenggara. Gangguan refraksi dapat 

menyebabkan gangguan dalam 

pendidikan dan kesempatan bekerja, 

penurunan produktivitas, dan gangguan 

dalam kualitas hidup.1-3  

     Berbagai studi menunjukkan 

kelainan refraksi cukup banyak 

ditemukan pada anak di Asia Tenggara. 

Studi oleh Hashemi dkk tahun 2017 

menunjukkan terdapat peningkatan 

prevalensi miopia dalam 3 dekade 

terakhir, dengan tren yang tidak 

signifikan pada astigmatisme dan 

hipermetropia. Berbagai faktor yang 

dapat menyebabkan peningkatan 

tersebut di antaranya perubahan gaya 

hidup, bekerja dekat, penggunaan 

komputer dan sistemnya, dan juga 

penurunan aktivitas outdoor. Studi di 

Bandung oleh Halim dkk menunjukkan 

kelainan refraksi yang tidak dikoreksi 

cukup tinggi ditemukan pada anak usia 

sekolah sebanyak 12,1%. Studi lain di 

Jogjakarta oleh Mahayana dkk. 

menunjukkan prevalensi kelainan 

refraksi yang tidak terkoreksi di usia 

sekolah pada wilayah urban dan 

suburban sebanyak 10,1% dan 12,3%.3–
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     Kelainan refraksi dapat terjadi 

ketika terdapat kelainan bentuk dari 

bola mata menyebabkan titik fokus 

tidak jatuh tepat pada retina. Variabel 

okular yang dapat diukur yaitu panjang 

aksial dengan menggunakan A-scan 

ultrasound atau modalitas pengukuran 

secara non-kontak, namun hal ini tidak 

rutin dilakukan dalam mendiagnosa 

kelainan refraksi. Penggunaan 

autorefractometer dapat dilakukan 

pada anak usia minimal 2 tahun dan 

kooperatif. Studi oleh Tideman dkk. 

menilai panjang aksial dengan risiko 

miopia di populasi anak Eropa. Studi 

lain di populasi anak usia sekolah di 

Tiongkok oleh Li dkk. membandingkan 

panjang aksial dengan sferikal 

ekuivalen dalam penilaian miopia. 

Penelitian lain oleh Jyoti dkk. pada 

populasi dewasa menunjukkan kelainan 

refraksi memiliki korelasi negatif yang 

signifikan dengan panjang aksial.6–10 

     Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran panjang aksial 

pada anak dengan miopia ringan dan 

sedang di Pusat Mata Nasional Rumah 

Sakit Mata Cicendo pada bulan 

November 2020 hingga Februari 2021. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

     Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif retrospektif secara potong 

lintang dengan mengambil data 

sekunder dari rekam medik pasien anak 

dengan miopia unit Pediatrik 

Oftalmologi di Pusat Mata Nasional 

(PMN) Rumah Sakit Mata Cicendo 

periode November 2020 hingga 

Februari 2021. Kriteria inklusi pada 

penelitian ini adalah pasien dengan 

miopia derajat ringan dan sedang 

dengan rentang usia 6-18 tahun, 

sedangkan kriteria eksklusinya yaitu 

pasien dengan kelainan struktural mata, 

pasien dengan ambliopia, dan pasien 

yang tidak kooperatif.  

    Subyek yang terhimpun sebanyak 40 

pasien dengan jumlah mata sebanyak 

80 mata. Data yang dikumpulkan di 

antaranya usia, jenis kelamin, panjang 

aksial, dan sferikal ekuivalen (SE). 

Kelainan refraksi miopia didefinisikan 

sebagai nilai koreksi sferis kurang dari 

atau sama dengan −0.50 Dioptri D, dan 

emetropia adalah nilai koreksi sferis 

−0.50 D hingga +0.50 D.  Derajat 

miopia didefinisikan sebagai ringan 

dengan rentang ≤-0.50 D hingga -3.00 

D, dan sedang dengan rentang <-3.00 D 

hingga -6.00 D. Panjang aksial 

didefinisikan sebagai normal dengan 

rentang nilai 22-25 mm, pendek dengan 

nilai kurang dari 22 mm, dan panjang 

dengan nilai lebih dari 25 mm. Panjang 

aksial diukur menggunakan alat Zeiss 

IOLMaster 700. Kelainan refraksi 

diukur setelah penggunaan sikloplegik 

menggunakan Topcon KR-8800 Auto 

kerato-refractometer.  

     Data diolah menggunakan software 

Microsoft Excel 2019 dan ditampilkan 

dalam bentuk tabel dan grafik.  

  

HASIL 

     Jumlah pasien dalam penelitian ini 

yaitu 40 pasien dengan total 80 mata.  

Jenis kelamin pasien sebanyak 13 orang 

(32,5%) adalah laki-laki dan 27 orang 

(67,5%) adalah perempuan. Rerata usia 

pasien adalah 13.5 ± 2.49 tahun. Rerata 

panjang aksial pasien miopia ringan 

adalah 23.92 ± 0.72 mm, sedangkan 

pada pasien miopia sedang sebanyak 

25.08 ± 0.81 mm. Rerata sferikal 

ekuivalen pada pasien miopia ringan 
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adalah -2.36 ± 1.21 D, sedangkan pada 

pasien miopia sedang -3.87 ± 1.01 D. 

Data dapat dilihat pada tabel 1. Gambar 

1 menunjukkan grafik distribusi miopia 

sesuai jenis kelamin, dimana jenis 

kelamin perempuan memiliki kelainan 

miopia tertinggi (78,26%). 

Tabel 1 Data Karakteristik Pasien 

*SE : Sferikal ekuivalen, D : Dioptri 
 

 
Gambar 1   Distribusi miopia berdasarkan 

jenis kelamin 

     Sebanyak 69 mata memiliki kondisi 

miopia. Berdasarkan data dari gambar 

2, derajat miopia ringan lebih banyak 

ditemukan (60,87%) dibandingkan 

dengan derajat sedang (39,13%). 

Gambar 3 menunjukkan grafik 

distribusi panjang aksial pada miopia. 

Panjang aksial normal lebih banyak 

ditemukan pada miopia ringan 

(53,26%). Sebanyak 5 mata (7,25%) 

pada miopia ringan memiliki aksial 

yang panjang. Aksial yang panjang 

ditemukan hampir sama dengan aksial 

normal pada miopia sedang (14 mata 

dan 13 mata). 

 
Gambar 2   Derajat miopia 

 
 Gambar 3   Distribusi panjang aksial 

pada miopia 
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Variabel  N 

Usia (tahun) 13.5 ± 2.49 

Jenis kelamin (%)  

   Laki-laki 13 (32,5) 

   Perempuan 27 (67,5) 

Kelainan refraksi (%)  

   Emetropia 11 (13,75) 

   Miopia 

      Ringan 

 

42 (52,5) 

      Sedang 27 (33,75) 

Panjang aksial (mm)  

      Miopia ringan 23.92 ± 0.72 

      Miopia sedang 25.08 ± 0.81 

Kekuatan refraksi (SE, D)*  

      Miopia ringan -2.36 ± 1.21 

      Miopia sedang -3.87 ± 1.01 
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DISKUSI 

     Kelainan refraksi adalah suatu 

kondisi dimana mata mengalami 

kegagalan untuk memfokuskan cahaya 

agar jatuh tepat di retina. Panjang 

aksial, kurvatura kornea, serta keadaan 

lensa kristalina adalah faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi status 

refraksi. Kelainan refraksi yang tidak 

terkoreksi pada anak dapat menjadi 

masalah dalam pencapaian belajar, 

kualitas hidup sehari-hari, dan fungsi 

visual. Miopia timbul akibat panjang 

aksial bola mata seseorang lebih 

panjang atau kekuatan dioptri dari 

komponen refraktif bola mata lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan orang 

normal. Pada kondisi miopia cahaya 

difokuskan pada satu titik di depan 

retina.4–6 

     Pada penelitian ini didapatkan 27 

orang (67,5%) adalah perempuan. 

Dalam berbagai penelitian disebutkan 

bahwa perempuan memiliki risiko lebih 

tinggi mengalami kelainan refraksi 

yang tidak terkoreksi. Secara global 

prevalensi kelainan refraksi lebih 

banyak ditemukan pada perempuan. 

Tidak ditemukan korelasi signifikan 

antara jenis kelamin dengan kelainan 

refraksi dalam studi oleh Halim dkk dan 

Mahayana dkk, diduga faktor 

preferensi personal dan sosial budaya 

dapat menjadi faktor penyebab dalam 

mendapatkan pelayanan mata yang 

terjangkau.3-5,11,12 

     Berdasarkan penelitian meta-

analisis oleh Hashemi dkk, prevalensi 

miopia pada dewasa diketahui lebih 

tinggi di Asia Tenggara dibandingkan 

dengan wilayah lain di dunia, pada anak 

berkisar pada angka 4,9% di Asia 

Tenggara hingga 18,2% di wilayah 

Pasifik Barat. Pada penelitian ini 

sejumlah 69 mata (86,25%) adalah 

miopia dan didominasi oleh perempuan 

(78,26%). Hal ini bersesuaian dengan 

perjalanan penyakit miopia dan usia 

muda yang memiliki aktivitas jarak 

dekat tinggi dengan risiko miopia lebih 

besar dibanding usia tua. Rerata usia 

pada penelitian ini adalah 13.5 ± 2.49 

tahun, sesuai dalam rentang prevalensi 

miopia pada berbagai penelitian. 

Prevalensi miopia paling banyak 

ditemukan pada usia sekolah terutama 

di wilayah Asia Timur, Singapura, 

China, Taiwan, dan Korea Selatan.2,4,5,7 

     Panjang aksial menjadi salah satu 

faktor penentu kelainan refraksi. 

Pengukuran pada penelitian ini 

menggunakan alat yang bersifat 

nonkontak, sehingga mudah 

diaplikasikan pada anak, sejalan 

dengan penelitian lain yang 

menyatakan bahwa biometri optikal 

dapat direproduksi dan ditoleransi pada 

populasi anak tanpa anastesi dan rasa 

tidak nyaman. Panjang aksial pasien 

miopia pada penelitian ini (72,46%) 

lebih banyak ditemukan pada rentang 

normal. Hal ini bersesuaian dengan data 

normatif yang diteliti oleh Tideman 

dkk. dan McCullough dkk. pada 

populasi anak Eropa serta penelitian 

lain di populasi Asia. Penilaian panjang 

aksial bermakna secara biologis namun 

kelainan refraksi lebih memiliki fungsi 

klinis, di mana koreksi optikal tidak 

merubah panjang aksial namun 

memperbaiki titik fokus cahaya tepat ke 

retina.4,8,10–15  

     Faktor lingkungan dapat 

mempengaruhi proses pemanjangan 

dari aksial dan insidensi miopia. 

Penelitian yang dilakukan di Belanda 
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oleh Tideman dkk. menunjukkan 

prediktor seperti waktu outdoor, 

aktivitas dekat seperti belajar dan 

membaca, serta penggunaan komputer 

berasosiasi dengan pemanjangan aksial. 

Pada penelitian yang dilakukan di 

Tiongkok oleh Wang dkk. 

menunjukkan terdapat faktor pubertas 

diduga dapat meregulasi peran antara 

waktu outdoor dengan perkembangan 

refraksi pada anak dan remaja. 

Hipotesis yang diajukan yaitu 

peningkatan intensitas paparan cahaya, 

paparan sinar ultraviolet dan penurunan 

akomodasi dapat mempengaruhi 

perkembangan refraksi. Faktor lain 

yang dapat mempengaruhi 

perkembangan miopia adalah riwayat 

orangtua dengan miopia. Diduga 

terdapat faktor genetik yang berperan, 

namun hal ini masih menjadi 

perdebatan. Dalam studi oleh Morgan 

dan Rose, disebutkan bahwa faktor 

genetik dan lingkungan bervariasi pada 

etnis dan populasi yang berbeda, 

sehingga dari penelitian ditemukan 

faktor lingkungan berperan besar 

terutama pada populasi anak Asia yang 

memiliki tekanan pendidikan lebih 

tinggi dibanding populasi Amerika dan 

Eropa, hal ini dapat disebut juga dengan 

school myopia. Intervensi pada onset 

usia muda diharapkan dapat menekan 

laju progresivitas miopia.16–18  

     Keterbatasan penelitian ini yaitu 

ukuran sampel yang terbatas, variasi 

derajat kelainan refraksi dan usia tidak 

merata. Penelitian selanjutnya 

disarankan untuk menganalisis secara 

prospektif dengan jumlah data yang 

lebih besar, dan memasukkan 

parameter biometri seperti keratometri, 

dan status antropometri seperti berat 

badan dan tinggi badan. 

 

SIMPULAN 

Anak dengan miopia ringan dan sedang 

memiliki panjang aksial bola mata yang 

normal. 
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