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I. Pendahuluan 

     Mata adalah instrumen optik alami yang dimiliki manusia. Susunan komponen 

optik pada mata manusia membentuk suatu sistem optik yang berkontribusi dalam 

pembentukan bayangan di retina beserta interpretasinya di otak. Sistem instrumen 

optik buatan manusia memiliki prinsip yang menyerupai sistem optik mata. Salah 

satu perbedaan kedua sistem optik ini terletak pada karakteristik dan mekanisme 

komponen optik dalam memfokuskan cahaya.1–4 

     Komponen optik pada mata merupakan suatu sistem yang kompleks. Susunan 

komponen optik mata terdiri dari kornea, humor akuos, pupil, lensa, dan humor 

vitreus. Setiap komponen optik memiliki indeks refraksi yang berbeda. Kornea dan 

lensa adalah dua komponen optik utama yang memiliki kontribusi kekuatan refraksi 

terbesar. Kornea berperan dalam proses refraksi cahaya yang masuk ke dalam mata 

dan lensa berperan membiaskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Batasan 

komponen optik mata normal secara skematis penting untuk diketahui dalam 

rangka memahami cara kerja sistem optik mata manusia.2,4,5 

     Schematic eye adalah suatu upaya untuk menggambarkan karakteristik mata 

normal yang terukur secara matematis sehingga dapat menjelaskan cara kerja 

sistem optik mata. Schematic eye dengan berbagai jenis kompleksitas bertujuan 

untuk menyederhanakan sistem optik mata manusia. Beberapa manfaat schematic 

eye adalah membantu pemahaman kemampuan refraksi mata, pembuatan alat 

koreksi gangguan refraksi, dan kalibrasi instrumen optik.5–7 Tujuan sari 

kepustakaan ini adalah untuk memahami mata manusia sebagai suatu sistem optik 

melalui karakteristik komponen optik mata dan beberapa jenis schematic eye. 

 
 
II. Komponen Optik Mata 

     Komponen optik yang menyusun sistem optik mata terdiri dari kornea, humor 

akuos, pupil, lensa, dan humor vitreus seperti yang tercantum pada gambar 1. 

Kornea merupakan lapisan transparan di bagian depan mata yang berperan sebagai 

permukaan refraksi pertama yang dilewati cahaya saat masuk ke dalam mata. 

Cahaya kemudian melewati bilik mata depan yang berisi cairan humor akuos dan 

berada tepat di belakang kornea. Pupil yang merupakan apertura iris berperan dalam 
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mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dengan mengubah 

diameternya. Lensa akan membiaskan cahaya yang melewati pupil menuju segmen 

posterior bola mata yang berisi humor vitreus hingga membentuk bayangan di 

permukaan retina.2,5,8  

 

 
Gambar 1. Potongan horizontal bola mata 

  Dikutip dari: Atchison3 
 
     Kornea dan lensa merupakan komponen optik utama yang menyusun permukaan 

refraksi sistem optik mata. Kornea memiliki kekuatan refraksi sebesar 43 Dioptri 

(D) sedangkan lensa sebesar 19 D. Kekuatan refraksi mata secara keseluruhan 

adalah 62 D. Mata manusia memiliki beberapa karakteristik dalam sistem optik 

yang dimilikinya, antara lain permukaan refraksi mata tidak berbentuk sferis, posisi 

lensa mata tidak tepat berada di tengah, dan komponen lensa yang tidak 

homogen.1,2,4 

 

2.1 Kornea 

     Kornea adalah jaringan avaskular dan transparan yang melapisi sebagian bola 

mata bagian depan. Kornea memiliki lima lapisan yang terdiri dari epitel, membran 

Bowman, stroma, membran Descemet, dan endotel. Lapisan air mata melapisi 

bagian anterior kornea dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kekuatan refraksi kornea. Kornea memiliki radius kelengkungan sebesar 7,8 mm 

pada permukaan anterior dan 6,5 mm pada permukaan posterior. Nilai indeks 
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refraksi kornea adalah 1,376. Perbedaan indeks refraksi kornea dengan udara lebih 

besar dibandingkan dengan humor akuos sehingga permukaan anterior kornea 

berkontribusi dalam memberikan kekuatan refraksi terbesar. Lapisan kornea secara 

keseluruhan memiliki kekuatan refraksi sebesar 43 D yang mewakili dua per tiga 

total kekuatan refraksi mata.3,5,7,9 

     Permukaan posterior kornea memiliki kelengkungan lebih besar dibandingkan 

permukaan anterior. Hal ini menyebabkan bagian sentral kornea lebih tipis 

dibandingkan bagian perifer dengan perbandingan ketebalan 0,5 mm pada bagian 

sentral dan 1,0 mm pada bagian perifer. Permukaan anterior kornea yang bersifat 

asferis menyebabkan adanya astigmatisma pada setiap mata manusia normal 

sebesar 0,25-0,50 D. Kornea normal memiliki bagian yang lebih datar di perifer dan 

lebih curam di bagian sentral sehingga mempengaruhi asferisitas kornea. Bagian 

nasal dan superior kornea perifer lebih datar dibandingkan bagian temporal dan 

inferior. Sifat kornea yang berbentuk asferis ini mampu mengurangi aberasi sferis 

yang dihasilkan oleh kornea.3–5  

 

2.2 Humor Akuos 

     Cahaya yang telah dibiaskan oleh kornea akan melewati bilik mata depan yang 

berisi humor akuos. Bilik mata depan memiliki kedalaman rata-rata sebesar 3,11 

mm. Volume humor akuos yang mengisi bilik mata depan adalah 220 µL. Humor 

akuos adalah cairan transparan yang berperan dalam menyediakan nutrisi bagi 

kornea dan lensa. Epitel badan siliar yang terletak di bilik mata belakang berperan 

memproduksi cairan humor akuos.2,4,9 

     Humor akuos memiliki indeks refraksi sebesar 1,336. Perbedaan indeks refraksi 

humor akuos dengan kornea adalah 0,04. Perbedaan yang tidak signifikan tersebut 

menyebabkan kecilnya kekuatan refraksi pada permukaan posterior kornea. 

Kedalaman bilik mata depan memiliki pengaruh terhadap kekuatan refraksi mata 

secara keseluruhan. Pengurangan 1 mm pada kedalaman bilik mata depan akibat 

pergerakan lensa ke arah anterior akan meningkatkan kekuatan refraksi sebesar    

1,4 D.2,5,9  
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2.3 Pupil 

     Pupil adalah apertura berbentuk sirkular yang dibentuk oleh iris dan berperan 

meregulasi jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Diameter pupil berkisar 

antara 1,5 mm pada kondisi terang dan 8 mm pada kondisi pencahayaan redup. 

Aktivitas otot iris yang mengakibatkan perubahan diameter pupil dipengaruhi oleh 

aktivasi persarafan simpatik dan parasimpatik.5,7,9   

     Ukuran pupil menyesuaikan dengan intensitas cahaya untuk memberikan tajam 

penglihatan terbaik. Semakin kecil diameter pupil maka semakin kecil pula aberasi 

optik perifer yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan bayangan yang diterima oleh 

retina akan semakin jelas. Ukuran diameter pupil sebesar 2,4 mm memberikan 

kualitas bayangan terbaik di retina mata manusia pada umumnya.2,3,5,8  

 

2.4  Lensa  

     Lensa merupakan jaringan avaskular yang terletak di belakang pupil dan iris. 

Lensa memiliki bentuk bikonveks dengan diameter sebesar 9 mm. Radius 

kelengkungan permukaan anterior 1,7 kali lebih besar dibandingkan permukaan 

posterior. Lensa terdiri dari lapisan-lapisan yang tersusun secara radial dan terus 

melanjutkan pertumbuhan lapisan baru seiring dengan bertambahnya usia. Keadaan 

ini menjadikan lensa sebagai komponen optik yang tidak homogen. Nukleus 

merupakan lapisan paling dalam lensa sedangkan korteks merupakan lapisan luar 

yang mengelilingi nukleus lensa.2,3,9   

     Lensa memiliki peran penting dalam dua hal, yaitu dalam proses akomodasi dan 

refraksi. Akomodasi adalah suatu mekanisme lensa yang mampu mengubah 

kekuatan refraksinya dalam dioptri melalui perubahan bentuk lensa akibat kerja 

muskulus siliaris pada serat zonula. Otot siliaris yang berkontraksi dan serabut 

zonula yang berelaksasi akan mengubah bentuk lensa. Permukaan anterior dan 

posterior lensa akan menjadi lebih cembung saat akomodasi terjadi. Permukaan 

anterior yang lebih maju juga akan mengurangi kedalaman bilik mata depan. Hal 

ini akan berakibat pada meningkatnya kekuatan refraksi lensa ketika mata melihat 

benda dengan jarak dekat. Lensa memiliki kekuatan refraksi sebesar 16 D hingga 

20 D saat relaksasi dan mencapai 30 D saat berakomodasi.2–5        



 

 

5 

 

     Selain berperan dalam proses akomodasi, lensa juga berperan dalam proses 

refraksi. Lensa berkontribusi terhadap kekuatan refraksi sebesar 20 D. Lensa 

diasumsikan memiliki permukaan yang bersifat sferis untuk mempermudah 

perhitungan kekuatan refraksi. Hal ini tidak sesuai dengan bentuk lensa yang 

sebenarnya yaitu bagian perifer lensa memiliki bentuk yang lebih datar terutama di 

permukaan anterior saat keadaan berakomodasi. Indeks refraksi lensa tidak bersifat 

konstan melainkan berbentuk gradien indeks refraksi yang semakin meningkat pada 

bagian nukleus lensa. Besaran indeks refraksi nukleus lensa mencapai nilai 

maksimal sebesar 1,41 dan semakin berkurang ketika mendekati perifer lensa yaitu 

sebesar 1,38. Variasi indeks refraksi pada lapisan lensa berperan untuk mengurangi 

aberasi sferis pada mata. Aberasi sferis mata manusia akan semakin positif seiring 

dengan bertambahnya usia akibat penuaan lensa. Kekuatan refraksi lensa akan 

berkurang seiring dengan proses penuaan akibat perubahan pada fleksibilitas dan 

transparansi lensa.3,5,8,9  

 

2.5 Humor Vitreus 

     Permukaan posterior lensa memiliki kontak langsung dengan humor vitreus. 

Humor vitreus merupakan gel transparan yang mengisi segmen posterior bola mata 

dengan volume sekitar 4,0 ml. Komposisi humor vitreus menyerupai humor akuos 

yaitu terdiri dari 99% air dan makromolekul seperti kolagen, hialuronan, dan 

protein.2,4,9  

     Humor vitreus berkontribusi dalam metabolisme jaringan intraokular dan 

refraksi cahaya yang dibiaskan oleh lensa. Gel transparan ini akan membiaskan 

cahaya yang masuk ke segmen posterior bola mata sebelum mencapai permukaan 

retina. Indeks refraksi humor vitreus menyerupai indeks refraksi humor akuos yaitu 

sebesar 1,336.5,8,9  

 
 

III. Schematic Eye 

     Schematic eye adalah model mata yang disederhanakan sehingga dapat 

menjelaskan karakteristik mata normal yang terukur secara matematis. Model mata 

ini merepresentasikan karakteristik komponen optik mata sebenarnya sehingga 
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dapat menjelaskan cara kerja sistem optik mata. Banyak ahli telah berusaha 

menciptakan schematic eye dengan berbagai jenis kompleksitas pada permukaan 

refraksinya. Dua kategori utama schematic eye adalah paraxial schematic eye dan 

finite schematic eye. Paraxial schematic eye memiliki indeks refraksi yang tetap 

dengan permukaan refraksi sferis dan titik pusat terletak pada aksis optik. Finite 

schematic eye menyajikan karakteristik optik mata yang lebih kompleks dan 

mendekati mata manusia normal dengan memperhitungkan asferisitas permukaan 

refraksi, variasi indeks refraksi lensa, dan kelengkungan retina. Kedua kategori 

schematic eye ini bermanfaat dalam menjelaskan karakteristik sistem optik mata 

manusia.3,6,8,10  

 

 
Gambar 2. Beragam jenis paraxial schematic eye dan finite schematic eye 

  Dikutip dari: Taboada dkk.6  
 
3.1 Paraxial Schematic Eye 

     Paraxial schematic eye memiliki permukaan refraksi yang bersifat sferis dan 

terletak tepat di tengah aksis optik. Schematic eye ini memberikan prediksi kualitas 

bayangan retina yang akurat terbatas pada objek yang terletak di daerah paraksial 

atau mendekati aksis optik. Hal tersebut menyebabkan schematic eye ini lebih 

cocok merepresentasikan karakteristik pada mata dengan pupil kecil. Kategori 

paraxial schematic eye dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu reduced schematic eye, 
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simplified schematic eye, dan exact schematic eye. Perbedaan ketiga kelompok 

schematic eye ini terletak pada jumlah permukaan refraksi mata.5,6,10  

 

3.1.1 Reduced Schematic Eye 

     Reduced schematic eye adalah model schematic eye paling sederhana di antara 

paraxial schematic eye lainnya. Prinsip schematic eye ini adalah menyatukan titik 

nodal kornea dan lensa menjadi satu titik. Reduced schematic eye memiliki satu 

permukaan refraksi yang bertanggung jawab terhadap kekuatan refraksi mata 

secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan representasi reduced schematic eye tidak 

akurat secara anatomis akibat tidak adanya peran lensa dalam proses refraksi. 

Emsley schematic eye merupakan salah satu contoh reduced schematic eye yang 

ditampilkan dalam gambar 3. Permukaan refraksi schematic eye ini bersifat sferis 

dan memisahkan dua media dengan indeks refraksi berbeda, yaitu 1,000 untuk 

udara dan 1,333 untuk mata.1,5,6  

 

 
Gambar 3. Reduced schematic eye 

 Dikutip dari: Brodie dkk.1  
 
     Reduced schematic eye bermanfaat dalam perhitungan ukuran bayangan yang 

dihasilkan di permukaan retina. Tinggi objek huruf Snellen, jarak antara objek 

dengan mata, dan jarak antara titik nodal dengan retina yang sudah diketahui dapat 

memperkirakan tinggi bayangan objek yang dihasilkan di retina. Perbandingan 

tinggi bayangan di retina dengan tinggi huruf Snellen memiliki nilai yang sama 

dengan perbandingan jarak titik nodal ke retina dengan jarak papan Snellen ke mata. 

Gambar 3 menunjukkan jarak antara huruf Snellen dengan titik nodal dan jarak 
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antara huruf Snellen dengan permukaan kornea hanya memiliki perbedaan 5,6 mm 

sehingga dianggap tidak signifikan untuk mengubah hasil perhitungan tinggi 

bayangan di retina. Jika jarak antara titik nodal dengan retina adalah 17,0 mm, jarak 

antara papan Snellen dengan mata adalah 6000 mm, dan tinggi huruf Snellen adalah 

60 mm, maka tinggi bayangan yang dihasilkan di retina adalah 0,17 mm.1,2,11  

 

3.1.2 Simplified Schematic Eye 

     Simplified schematic eye memiliki tiga permukaan refraksi yaitu satu permukaan 

pada kornea dan dua permukaan pada lensa. Kornea memiliki kelengkungan yang 

sedikit lebih kecil dibandingkan mata sebenarnya karena merepresentasikan 

sebagai satu permukaan refraksi. Schematic eye ini mampu menampilkan model 

mata dalam keadaan relaksasi dan akomodasi. Hal ini berbeda dengan reduced 

schematic eye yang hanya menjelaskan kondisi relaksasi. Permukaan lensa mata 

tampak lebih cembung dan bergeser ke anterior pada saat berakomodasi. Salah satu 

contoh simplified schematic eye yaitu Gullstrand-Emsley schematic eye.5,6,10  

 

3.1.3 Exact Schematic Eye 

     Exact schematic eye memiliki minimal empat permukaan refraksi yaitu dua pada 

permukaan kornea dan dua pada permukaan lensa. Keempat permukaan refraksi ini 

memiliki radius kelengkungan dan indeks refraksi masing-masing sehingga 

mendekati nilai pada mata sesungguhnya. Beberapa contoh klasik exact schematic 

eye adalah Gullstrand schematic eye dan Le Grand schematic eye. 5,6,10  

     Gullstrand schematic eye adalah salah satu contoh paraxial schematic eye yang 

diciptakan oleh seorang ahli oftalmologi berkebangsaan Swedia bernama Allvar 

Gullstrand (1862 - 1930). Permukaan refraksi pada Gullstrand schematic eye 

memiliki indeks refraksi yang berbeda seperti yang tercantum pada gambar 4. 

Gullstrand menyediakan perhitungan schematic eye baik dalam kondisi relaksasi 

dan akomodasi. Gullstrand schematic eye mendefinisikan indeks refraksi lensa 

yang berubah dengan proses akomodasi. Kekurangan Gullstrand schematic eye 

adalah perhitungannya yang dianggap rumit dan tidak mampu mengestimasi efek 

perubahan komponen optik yang dihasilkan oleh prosedur operasi mata seperti 
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operasi katarak dan prosedur keratorefraktif. Model schematic eye ini masih 

digunakan oleh banyak ahli sebagai acuan untuk mengembangkan berbagai jenis 

schematic eye yang lebih merepresentasikan mata manusia sebenarnya.1,6,7,10  

 

 
Gambar 4.  Indeks refraksi komponen optik Gullstrand schematic eye  

Dikutip dari: Brodie dkk.1  
 

     Le Grand schematic eye merupakan contoh lain exact schematic eye. Alonso 

dkk berpendapat bahwa Le Grand schematic eye adalah model schematic eye paling 

sederhana yang paling merepresentasikan struktur optik mata yang sebenarnya. 

Schematic eye ini menampilkan kondisi mata dalam keadaan relaksasi dan 

berakomodasi sebesar 7,1 D. Kekuatan refraksi mata secara keseluruhan pada 

schematic eye ini adalah 60 D. Perubahan yang terjadi saat mata berakomodasi dari 

keadaan relaksasi adalah kedua permukaan lensa menjadi lebih cembung dengan 

permukaan anterior yang maju sejauh 0,4 mm dan permukaan posterior bergerak 

sejauh 0,1 mm. Le Grand schematic eye memiliki kemiripan dengan Gullstrand 

schematic eye yaitu sama-sama memiliki enam titik kardinal. Perbedaan kedua 

schematic eye ini terletak pada jumlah permukaan refraksi, yaitu Gullstrand 

schematic eye memiliki enam permukaan refraksi sedangkan Le Grand schematic 

eye hanya terdiri dari empat permukaan refraksi. Perbedaan permukaan refraksi 

yang dimiliki Emsley reduced schematic eye, Gullstrand-Emsley simplified 
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schematic eye, Gullstrand exact schematic eye dan Le Grand exact schematic eye 

ditampilkan pada gambar 5.3,6,8 

 

 
 Gambar 5.  Paraxial schematic eye. A) Emsley reduced schematic eye,  

 B) Gullstrand-Emsley simplified schematic eye, C) Le Grand  
 exact schematic eye dan D) Gullstrand exact schematic eye.  
 (F = titik fokal pertama; F’ = titik fokal kedua; P = titik  
 prinsipal pertama; P’ = titik prinsipal kedua; N = titik nodal  
 pertama; N’ = titik nodal kedua) 
 Dikutip dari: Atchison dkk.10 

 

3.2 Finite Schematic Eye 

     Finite schematic eye memiliki kompleksitas karakteristik optik yang dibuat 

mendekati mata manusia sebenarnya. Schematic eye ini dapat menyajikan 

perhitungan bayangan retina yang akurat pada pupil besar disertai aberasi optik 

yang dihasilkan. Beberapa finite schematic eye merupakan adaptasi dari bentuk 

paraxial schematic eye. Salah satu jenis finite schematic eye adalah Navarro 

schematic eye.3,5,6 

     Konsep model finite schematic eye memperhitungkan permukaan refraksi mata 

yang bersifat asferis, variasi gradien indeks refraksi pada lensa, kelengkungan 

retina, dan permukaan refraksi yang tidak tepat berada di tengah aksis optik. Nilai 

asferisitas permukaan kornea yang diperhitungkan dalam finite schematic eye 

berkisar antara -0,18 hingga -0,26. Gradien indeks refraksi lensa menggambarkan 

indeks refraksi bagian nukleus lensa yang lebih tinggi dan semakin berkurang ke 
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bagian perifer. Thomas Young menjelaskan gradien indeks refraksi lensa terhadap 

jarak dari nukleus lensa pada gambar 6. Kelengkungan retina yang terlibat pada 

schematic eye ini berperan dalam menentukan kualitas bayangan retina perifer yang 

lebih akurat. Finite schematic eye melibatkan posisi permukaan refraksi yang tidak 

berada di tengah aksis optik, yaitu posisi fovea yang memiliki jarak 5 derajat dari 

aksis optik mata.5,6,10,12  

 

 
Gambar 6.  Grafik distribusi indeks refraksi lensa dengan  

jarak terhadap nukleus lensa 
  Dikutip dari: Atchison dkk.10 

 

3.3 Aplikasi Schematic Eye 

     Paraxial schematic eye dan finite schematic eye bermanfaat untuk menjelaskan 

cara kerja sistem optik mata. Paraxial schematic eye berkontribusi dalam 

perhitungan ukuran bayangan di retina, penentuan derajat gangguan refraksi, 

pengukuran aberasi optik, dan pembuatan alat koreksi optik mata. Paraxial 

schematic eye dapat memprediksi gangguan refraksi dengan memperhitungkan 

perubahan pada kelengkungan kornea dan panjang aksial bola mata. Peran paraxial 

schematic eye dalam pembuatan alat koreksi optik mata meliputi perhitungan 

kekuatan lensa intraokular yang digunakan pada operasi katarak. Beberapa contoh 

instrumen optik yang menggunakan schematic eye untuk proses kalibrasi optik 

adalah keratometer dan autorefraktometer.3,6,10 

     Finite schematic eye menyediakan perhitungan kemampuan optik mata yang 

lebih akurat dibandingkan dengan paraxial schematic eye. Schematic eye yang 

merepresentasikan variasi pada populasi tertentu semakin dikembangkan sesuai 
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dengan kebutuhan. Wang dkk menggunakan Navarro schematic eye dalam 

mengembangkan schematic eye yang dapat memprediksi dan mengevaluasi 

perubahan kemampuan refraksi mata setelah prosedur bedah refraktif. Kim dkk 

menyesuaikan Navarro schematic eye terhadap kelompok usia dan jenis kelamin 

pada populasi tertentu untuk mengevaluasi perubahan fungsi visual akibat 

presbiopia.11,13–16  

 
 
IV. Simpulan 

     Mata manusia merupakan sebuah sistem optik yang memiliki kompleksitas 

tinggi pada komponen optiknya. Komponen optik mata manusia terdiri dari kornea, 

humor akuos, pupil, lensa, dan humor vitreus. Kornea dan lensa berperan sebagai 

permukaan refraksi utama pada mata dengan total kekuatan refraksi sebesar 62 D. 

Schematic eye menyediakan penjelasan karakteristik permukaan refraksi mata 

manusia yang terukur secara matematis sehingga dapat menyederhanakan mata 

manusia sebagai suatu sistem optik. Schematic eye terdiri dari dua kategori yaitu 

paraxial schematic eye dan finite schematic eye. Kedua schematic eye ini 

berkontribusi terhadap pemahaman bagaimana cahaya memasuki mata, mengalami 

proses refraksi, dan menghasilkan bayangan di permukaan retina. 
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