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PENATALAKSANAAN HIPERMETROPIA PADA ANISOMETROPIA 

 

ABSTRACT  
Introduction: Refractive errors are the leading cause of visual impairment, and the second 

leading cause of vision loss in the world. Refractive errors that are not corrected early can 

cause eye complications in the form of amblyopia or commonly known as lazy eye.  

Purpose : To briefly explain case series of hypermetropia with an anisometropia patients. 

Case Report: a 21 years old  female came to refraction unit, Low Vision and Contact Lens 

of National Eye Center Cicendo Eye Hospital with chief complain of blurring vision since 

childhood. On the examination, uncorrected visual acuity were 1.0 on the right eye and 0.1 

pinhole 0.2 on the left eye. The Worth’s Four Dot test showed examination showed 

suppression of the left eye. Near vision binocular reading was 0,8 M at 30 cm. Through 

examinations reveals hypermetropia simplex with an anisometropia amblyopia. Patient 

was recommended a monofocal spectacle and contact lenses.   

Conclusion : Anisometropia occurs when there is a difference in refractive error between 

the two eyes. Early detection of anisometropia can be prevented or cured and gets adequate 

treatment for better prognosis. 
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I. Pendahuluan 

   Kelainan refraksi merupakan penyebab utama gangguan penglihatan, dan 

penyebab tertinggi kedua dari kebutaan di dunia. Kelainan refraksi yang tidak 

terkoreksi menyebabkan timbulnya gangguan penglihatan pada lebih dari 100 juta 

orang dan kebutaan lebih dari 6 juta orang pada tahun 2010. Penyebab kelainan 

refraksi terdiri dari Miopia, Hiperopia dan Astigmatisme. Hiperopia terjadi apabila 

berkas-berkas cahaya tersebut dibiaskan di belakang retina.1 

 Hiperopia atau hipermetropia atau rabun dekat adalah suatu kondisi adanya 

insufisiensi kekuatan refraksi terhadap panjang aksial bola mata. Hiperopia terjadi 

karena panjang aksial bola mata yang pendek, kekuatan refraksi media yang rendah, 

dan kelengkungan atau kurvatura kornea yang datar. WHO menyatakan kasus 

hiperopia terjadi sebanyak 30,6 % kasus pada orang dewasa dan 4,6% kasus pada 

anak-anak.1,3 
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Anisemetropia merupakan kondisi gangguan penglihatan akibat perbedaan 

kekuatan refraksi antara mata kanan dan kiri lebih dari 1.00 D. Masalah yang umum 

terjadi akibat anisometropia adalah ambliopia dan strabismus. Ambliopia 

merupakan penyebab kehilangan penglihatan permanen pada 2.9% orang dewasa. 
1,2,3 

Kelainan refraksi yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan 

kerusakan permanen sampai kehilangan tajam penglihatan atau kebutaan.6 Laporan 

kasus ini bertujuan untuk memaparkan kasus kelainan refraksi hipermetropia 

disertai anisometropia. 

 
II. Laporan Kasus 

Seorang perempuan, Nn. S, berusia 21 tahun datang ke poli Refraksi, Low 

vision dan Lensa Kontak Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo dengan 

keluhan penglihatan jauh terasa buram sejak ± 6 bulan yang lalu. Pasien 

menggunakan kacamata namun kacamata dirasa tidak nyaman sejak 5 bulan 

sehingga pasien tidak lagi menggunakan kacamatanya. Pasien menggunakan 

kacamata sejak pasien sekolah dasar. Ketika sekolah menengah atas, pernah di 

koreksi optik dekat rumah pasien, tetapi pasien tidak ingat ukuran kacamatanya. 

Tidak ada keluhan mata merah dan penglihatan ganda. riwayat trauma, riwayat 

operasi mata, riwayat penggunaan obat tetes mata dalam waktu lama, riwayat 

kencing manis, riwayat konsumsi obat dalam waktu lama. Tidak ada riwayat 

penggunaan kacamata tebal pada keluarga. Pasien adalah mahasiswa, saat ini 

bersekolah online menggunakan komputer dan telepon genggam ± 5 jam per hari.  

Visus dasar mata kanan adalah 1.0 dan mata kiri adalah 0.1 pinhole 0.2 . 

Hasil pemeriksaan refraktometer tanpa sikloplegik menunjukkan hasil S 0.00 pada 

mata kanan dan S+ 4.25 pada mata kiri. Koreksi visus plano pada mata kanan, tajam 

penglihatan 1.0 dan dengan koreksi visus mata kiri S +4.75 tajam penglihatan 0,63. 

Tajam penglihatan dekat dengan menggunakan koreksi terbaik adalah 0.8 M/30 cm. 

Pasien kemudian diberikan tetes mata siklopentolat 1% sebanyak 1 tetes 

pada kedua mata. Tajam penglihatan dengan sikloplegik adalah 0.4 pada mata 

kanan dan 0.05 pada mata kiri. Pemeriksaan refraktometer dengan sikloplegik 
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menunjukkan S +1.00 mata kanan dan S+ 6.00 pada mata kiri. Koreksi tajam 

penglihatan dengan sikloplegik pada mata kanan dengan S+1.00 didapatkan tajam 

penglihatan 1.0 dan koreksi tajam penglihatan mata kiri dengan S+5.00 tajam 

penglihatan menjadi 0.63 dengan interpupillary distance 62/60.  

Pemeriksaan gerak bola mata didapatkan posisi kedua bola mata 

orthotropia, gerak bola mata baik ke segala arah. Pada cover and uncover test tidak 

ditemukan adanya deviasi tropia maupun foria. Pemeriksaan Worth’s Four Dot Test 

(WFDT) menunjukkan terdapat supresi pada mata kiri. Tekanan intraokular dengan 

Non Contact Tonometry (NCT) mata kanan 15 mmHG, dan mata kiri 12 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior kedua mata dalam batas normal. Pemeriksaan segmen 

posterior kedua mata dalam batas normal. 

Pasien kemudian didiagnosis dengan Hipermetropia Simpleks ODS + 

Ambliopia anisometropia OS. Pasien disarankan untuk menggunakan kacamata 

monofokal dan apabila kacamata pusing, tidak nyaman digunakan dapat disarankan 

penggunaan kontak lensa. Prognosis pada pasien quo ad vitam ad bonam  dan quo 

ad functionam dubia. 

 
III. Diskusi 

Hipermetropia adalah kelainan refraksi saat mata tidak berakomodasi sinar 

masuk sejajar jatuh tidak tepat pada retina, melainkan jatuh dibelakang retina, 

sehingga gambar yang dibentuk menjadi buram. Hipermetropia digolongkan 

berdasarkan dari kelainan refraksinya, menjadi hipermetropia ringan +0.00 hingga 

+3.00 D, hipermetropia sedang +3.12 hingga +5.00 D, dan hipermetropia berat 

yaitu di atas +5.00 D.  Hipermetropia yang dipengaruhi akomodasi menjadi 

hipermetropia total dan hipermetropia manifes. Hipermetropia total dapat 

dibedakan setelah refraksi sikloplegik dan terbagi menjadi hipermetropia laten dan 

hipermetropia manifes. Hipermetropia laten kemampuan akomodasi, dapat 

diketahui setelah pemberian sikloplegik.3,10 
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Gambar 1.  Bayangan jatuh di belakang retina pada hipermetropia. 

 Dikutip dari: Cantor dkk1 
 
‘ 

Hipermetropia manifes adalah hipermetropia yang tidak terkoreksi dengan 

tonus otot siliar dan terbagi menjadi hipermetropia fakultatif dan absolut. 

Hipermetropia fakultatif dapat terkoreksi dengan usaha akomodasi, sementara 

hipermetropia absolut tidak dapat terkoreksi walaupun dengan usaha akomodasi. 

Gambar 2 menunjukkan bahwa komponen manifes (M) dan laten (L) dari 

hipermetropia tidak membutuhkan koreksi, karena proses akomodasi akan 

membawa titik fokus lebih ke depan sehingga jatuh di retina. Hal tersebut tidak 

terjadi pada hipermetropia absolut, sehingga pasien dengan hipermetropia absolut 

membutuhkan koreksi dengan lensa sferis positif. Ketiganya dapat dibedakan 

dengan menggunakan cycloplegic refraction (CR).2,3,10 

Gejala klinis dari hipermetropia pada usia muda dapat timbul keluhan sakit 

kepala, penglihatan buram, sulit membaca. Pasien hipermetropia akan kesulitan 

melihat dekat, tetapi pada usia muda tidak banyak menimbulkan masalah karena 

masih dapat terkoreksi dengan akomodasi mata. Komplikasi hipermetropia antara 

lain adalah esotropia dan ambliopia.2,8,10
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Gambar 2. Skema hipermetropia absolut, manifes, dan laten. 

       Dikutip dari Shukla.3 
 

Penanganan hipermetropia sangat individual karena berdasarkan pada usia, 

gangguan otot bola mata, dan besarnya hipermetropia. Pasien hipermetropi dewasa 

dengan hipermetropia ringan tanpa komplikasi dapat diberikan koreksi refraksi 

paling maksimal. Koreksi maksimal yang diberikan juga berdasarkan pada gejala 

klinis, pekerjaan pasien, serta kemampuan pasien dalam kompensasi 

hipermetropia.2,3,5 

 

Gambar 3. Skema Pemberian Lensa Sferis Positif pada Tatalaksana 
Hipermetropia 
Dikutip dari: Cantor dkk1 

 

Pasien hipermetropia membutuhkan koreksi oleh lensa sferis positif dengan 

kekuatan terbesar yang memberikan visus terbaik agar bayangan ditarik ke retina 

tanpa  mata berakomodasi.  Contohnya apabila pasien mencapai visus 1.0 dengan 

lensa sferis +4.75 dan +5.00,  maka diberikan resep kacamata sferis +5.00.2,6,10 

Pada pasien ini memiliki perbedaan refraksi lebih dari 3.00 D antara kedua 

mata dan lama tidak terkoreksi. Sesuai pada diskusi, keadaan tersebut menyebabkan 

Laten 

{L=CR – (A+M)} 

  Lensa plus tidak dibutuhkan  Lensa plus dibutuhkan 

Berkas cahaya 

Manifes 
(M = +1) 

Absolut 
(A=+2) 
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anisometropia. Anisometropia merupakan gangguan penglihatan akibat adanya 

perbedaan kekuatan refraksi lensa sferis atau silinder antara mata kanan dan mata 

kiri lebih dari 1.00 D. Perbedaan bayangan di retina pada anisometropia dapat 

menyebabkan aniseikonia. Aniseikonia adalah gangguan penglihatan binokuler 

yang ditandai dengan adanya perbedaan ukuran dan bentuk bayangan yang diterima 

oleh kedua mata. Kelainan ini dapat menimbulkan terjadinya efek penglihatan 

ganda atau diplopia, menyebabkan supresi mata dengan kekuatan refraksi lebih 

besar sehingga menimbulkan efek ambliopia.3 

Ambliopia adalah penurunan koreksi tajam penglihatan terbaik yang 

disebabkan oleh penurunan pola penglihatan atau abnormalitas interaksi 

binokular. Ambliopia disebabkan oleh: strabismus, kelainan refraksi, dan 

deprivasi visual. Ambliopia karena kelainan refraksi terbagi menjadi ambliopia 

isoametropia dan ambliopia anisometropia. Ambliopia anisometropia adalah 

ambliopia yang disebabkan oleh kelainan refraksi yang tidak sama besar pada 

kedua mata sehingga tidak terdapat fokus bayangan pada retina. Pasien 

hipermetropia dengan perbedaan lebih dari 1.50 D pada kedua mata memiliki 

risiko mengalami ambliopia anisometropia seperti pada kasus.12 

Tatalaksana penanganan hipermetropia pada anisometropia bertujuan 

untuk ntuk memperbaiki visus dan binokularitas. Tatalaksana anisometropia 

meliputi koreksi penuh dengan adaptasi, undercorrection pada salah satu mata, 

lensa kontak dan kacamata. Terapi hipermetropia pada anisometropia yang dapat 

diberikan berdasarkan kasus ini antara lain adalah: 

1. Koreksi kacamata maksimal memiliki peran penting dalam pengobatan semua 

ambliopia. Ambliopia anisometropia, isoametropia, dan bahkan strabismus 

dapat membaik dengan koreksi kelainan refraksi. 9-12 

2. Terapi kontak lensa, lensa kontak akan mengurangi aniseikonia, 

meminimalkan efek prismatik selama gerakan mata, dan meningkatkan lapang 

pandang.15,16 

Pada  pasien  ini, tatalakasana yang diberikan berupa koreksi kacamata 

maksimal  dengan pemberian lensa   S +1.00  pada mata kanan dan lensa  S + 5.00 

untuk mata kiri. Saran untuk menggunakan kontak lensa. Prognosis pada pasien 
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ini adalah quo ad vitam ad bonam dan quo ad functionam dubia. Kelainan pada 

pasien ini tidak mengancam jiwa dan terapi yang diberikan diharapkan 

memberikan perbaikan fungsi visual. 

 

IV. Simpulan 

Tatalaksana kelainan refraksi hipermetropia dengan anisometropia dilakukan 

dengan pemberian koreksi kelainan refraksi secara maksimal untuk meningkatkan 

penggunaan mata yang mengalami ambliopia. Pasien dapat disarankan untuk 

menggunakan kontak lensa. Pasien ini diberikan resep kacamata S+1.00 untuk 

mata kanan dan S+5.00 untuk mata kiri.
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