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VISUAL FUNCTION ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF A PATIENT WITH 
MODERATE VISUAL IMPAIRMENT DUE TO STARGARDT DISEASE: A CASE 

REPORT 
 
Abstract 
Introduction: Stargardt disease is the most common macular dystrophy that leads to central 
visual loss in young adults. Visual function impairment in this condition affects visual acuity, 
central visual field, contrast sensitivity, color vision, and glare problem. Comprehensive 
assessment of those impaired visual function describes an accurate residual visual quality of 
the patient.     
Purpose: To report a case of visual function assessment and management in a patient with 
moderate visual impairment due to Stargardt disease. 
Case Report: A 27-year-old man presented in Low Vision unit of Cicendo Eye Hospital with 
chief complaint of gradual decreased of distance and near vision since 10 years ago. The 
symptom was accompanied with photofobia especially in outdoors during daylight. Best 
corrected visual acuity were 4/32 OD and 3/20 OS. Refractive error was myopic compound 
astigmatism OD and myopia OS. Contrast sensitivity was decreased in both eyes. Ishihara 
color vision test showed demoplate in both eyes. Humphrey Visual Field evaluation showed 
wide central scotoma of both eyes. Posterior segment examination showed bilateral macular 
dystrophy. The patient was advised to use spectacles with filter lenses, eccentric viewing 
training, strategies to manage glare, and adjusting lighting. Visual rehabilitation was planned 
in regard of his visual function and functional vision assessment. 
Conclusion: Stargardt disease can cause various visual function impairment that leads to 
blindness. Comprehensive assessment of visual functions is important to evaluate residual 
visual quality and consideration of visual rehabilitation plan that aims to optimize visual 
function. 
Keywords: Stargardt disease, visual function, visual impairment 
 

I. Pendahuluan 

Stargardt disease adalah salah satu jenis distrofi makula yang paling sering menyebabkan 

gangguan penglihatan sentral pada kelompok usia dewasa muda. Penyakit ini memiliki 

karakteristik berupa akumulasi lipofusin di dalam epitel pigmen retina. Stargardt disease 

memiliki prevalensi sebanyak 1:10.000 populasi. Stargardt disease merupakan distrofi makula 

yang dapat diturunkan melalui keturunan dan berkaitan dengan mutasi gen ABCA4. Onset 

penyakit ini muncul pada usia anak-anak hingga remaja dengan progresivitas lambat. Hal ini 

menyebabkan Stargardt disease merupakan salah satu penyebab kebutaan pada populasi usia 

produktif yaitu 16-64 tahun.1–3  

Kematian sel fotoreseptor akibat akumulasi lipofusin di daerah makula menyebabkan 

penurunan tajam penglihatan, gangguan penglihatan sentral dan persepsi warna pada pasien 

Stargardt disease. Pasien dengan kondisi ini juga mengalami keluhan silau terutama di luar 

ruangan saat siang hari. Gangguan berbagai fungsi visual pada kasus Stargardt disease 

menekankan pentingnya pemeriksaan fungsi visual secara komprehensif yang menjadi dasar 

perencanaan rehabilitasi visual pasien.3–5  
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Rehabilitasi visual pada pasien Stargardt disease sangat bergantung kepada tingkat 

keparahan gangguan fungsi visual pasien dan kebutuhan pasien dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. Upaya rehabilitasi visual mengoptimalkan kemampuan sisa fungsi visual yang 

terdapat pada pasien. Hal ini bertujuan untuk membangun kemandirian pasien Stargardt 

disease yang didominasi oleh kelompok usia produktif.5,6 Tujuan dari laporan kasus ini adalah 

memaparkan evaluasi fungsi visual dan tatalaksana pada seorang pasien yang mengalami 

moderate visual impairment akibat Stargardt disease. 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang laki-laki usia 27 tahun datang ke unit Low Vision PMN RS Mata Cicendo pada 

tanggal 19 Agustus 2021 dengan keluhan penglihatan buram pada kedua mata. Keluhan 

penglihatan buram kedua mata dirasakan pasien sejak 10 tahun yang lalu dan dirasakan 

semakin memberat sejak 4 tahun terakhir. Pasien mengatakan penglihatannya seperti ada 

bayangan yang menghalangi. Penglihatan buram terjadi pada saat melihat jauh maupun dekat 

dan tidak ada perbedaan saat siang maupun malam hari. Pasien mengalami silau saat berada di 

luar ruangan pada siang hari dan silau berkurang saat berada di dalam ruangan. Pasien 

mengatakan keluhan silau sering membuatnya kesulitan melihat benda di sekitarnya. 

Penglihatan pasien lebih baik pada saat cuaca mendung dibandingkan saat siang hari dengan 

sinar matahari. Pasien mengalami kesulitan ketika membaca tulisan dan cenderung 

mendekatkan tulisan agar lebih mudah terlihat. 

Pasien belum pernah menggunakan kacamata atau lensa kontak sebelumnya. Tidak ada 

riwayat operasi pada kedua mata. Keluhan tidak disertai dengan sakit kepala, mata merah, mata 

nyeri, mual dan muntah. Tidak ada keluhan penglihatan ganda dan gangguan pendengaran pada 

pasien. Tidak ada riwayat trauma pada kedua mata sebelumnya. Pasien tidak memiliki riwayat 

merokok, konsumsi obat-obatan jangka panjang dan penggunaan obat tetes mata sebelumnya. 

Pasien belum pernah berobat untuk keluhan penglihatan yang dialaminya. Pasien mengatakan 

tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, diabetes melitus, dan alergi. Pasien adalah anak 

pertama dari tiga bersaudara. Pasien memiliki seorang adik laki-laki dan seorang adik 

perempuan. Pasien mengatakan tidak ada satupun keluarganya yang memiliki keluhan 

gangguan penglihatan serupa. 

Saat ini pasien tidak bekerja dan sehari-hari beraktivitas di rumah membantu keluarganya. 

Pasien sempat bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik beras di Kuningan namun berhenti 4 

bulan yang lalu akibat keluhan penglihatan yang dirasakan semakin memburuk. Pasien belum 

menikah hingga saat ini. Pendidikan terakhir yang didapatkan pasien adalah kelas tiga Sekolah 
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Menengah Pertama. Pasien merasakan keluarganya cukup pengertian dengan kondisi 

penglihatannya dengan tetap mendukung dan membantu pasien. Keluarga pasien membantu 

dalam hal perjalanan menggunakan transportasi umum, menyiapkan makanan dan tugas rumah 

tangga lainnya. Pasien menggunakan telepon genggam berbasis Android untuk berkomunikasi 

sehari-hari. 

Pasien berobat ke unit Vitreoretina PMN RS Mata Cicendo pada tanggal 2 Agustus 2021 

setelah mendapat rujukan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon. Pasien 

mendapat rujukan ke poli Low Vision dua minggu kemudian untuk mendapatkan 

penatalaksanaan rehabilitasi visual. Pemeriksaan oftalmologis pada tanggal 19 Agustus 2021 

menunjukkan tekanan intraokular kedua mata adalah 13 mmHg pada mata kanan dan 19 mmHg 

pada mata kiri. Posisi kedua bola mata ortotropia dan gerak bola mata baik ke segala arah. 

Pemeriksaan lampu celah menunjukkan palpebra dan konjungtiva bulbi tampak tenang dan 

tidak tampak adanya kekeruhan pada kornea. Bilik mata depan menunjukkan Van Herick 

derajat III tanpa disertai flare dan sel. Pemeriksaan pupil tampak bulat dengan refleks cahaya 

positif dan tidak disertai Relative Afferent Pupillary Defect (RAPD). Tidak ditemukan sinekia 

pada iris dan kekeruhan pada lensa. Pemeriksaan segmen posterior dengan funduskopi indirek 

menunjukkan media jernih, papil bulat batas tegas, rasio arteri vena 2/3, rasio cup disc 0,4, 

refleks fundus positif dan gambaran distrofi makula bilateral. 

 

 
Gambar 1. Foto fundus (A) mata kanan dan (B) mata kiri 

  Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 
 

Pemeriksaan refraktometer menunjukkan hasil S -3.50 C -1.75 x 160 pada mata kanan dan 

S- 4.25 C -2.25 x 15 pada mata kiri. Hasil pemeriksaan tajam penglihatan jauh dengan 

menggunakan Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) chart menunjukkan visus 

dasar mata kanan 2/40 dan pada mata kiri 1/32. Visus dasar kedua mata menjadi lebih baik 

dengan penggunaan pinhole yaitu 3/40 pada kedua mata. Koreksi penglihatan jauh pada mata 
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kanan yaitu S -3.00 C -1.50 x 160 menghasilkan visus 4/32, sedangkan pada mata kiri yaitu     

S -3.00 menghasilkan visus 3/40. Pemeriksaan tajam penglihatan dekat kedua mata dilakukan 

dengan menggunakan Bailey Lovie Word Reading Chart. Hasil pemeriksaan tajam penglihatan 

dekat kedua mata tanpa alat bantu adalah 2 M pada jarak 20 cm. Tajam penglihatan dekat kedua 

mata dengan alat bantu membaik menjadi 1 M pada jarak 15 cm.  

Pemeriksaan sensitivitas kontras dengan contrast sensitivity chart kedua mata adalah 5% 

pada mata kanan dan 10% pada mata kiri. Pemeriksaan Mars contrast sensitivity menunjukkan 

nilai 1.44 Log CS pada mata kanan dan 1.36 Log CS pada mata kiri. Hasil pemeriksaan Amsler 

grid pada mata kanan dan kiri menunjukkan adanya skotoma dan tidak adanya metamorfopsia. 

Pemeriksaan penglihatan warna dengan Ishihara menunjukkan hasil demoplate pada kedua 

mata. Pemeriksaan lapang pandang Bernell handheld disc perimeter menunjukkan luas lapang 

pandang superior 15o, inferior 20o, temporal 30o, dan nasal 25o pada mata kanan. Pemeriksaan 

yang sama pada mata kiri menunjukkan lapang pandang superior 15o, inferior 40o, temporal 

35o, dan nasal 30o.  

 

 
Gambar 2. OCT Makula (A) mata kanan dan (B) mata kiri 

  Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 
 

Pasien menjalani pemeriksaan penunjang pada kedua mata berupa Humphrey Visual Field 

30-2, OCT makula, OCT angiografi fundus, foto fundus, mikroperimetri, elektroretinogram 

(ERG) full-field dan multifokal. Pemeriksaan foto fundus menunjukkan media jernih, papil 

bulat batas tegas, rasio arteri vena 2/3, rasio cup disc 0,4, refleks fundus positif dan gambaran 

distrofi makula pada kedua mata. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan OCT makula pasien 
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yang menunjukkan penipisan lapisan fotoreseptor dan gambaran atrofi makula pada kedua 

mata. OCT angiografi fundus menunjukkan gambaran bull’s eye pada makula kedua mata. 

Pemeriksaan lapang pandang dengan Humphrey Visual Field 30-2 menunjukkan gambaran 

gangguan lapang pandang sentral yang luas pada kedua mata namun dengan reliabilitas hasil 

yang rendah. Hal ini disebabkan oleh stabilitas fiksasi kedua mata pasien yang kurang baik 

akibat skotoma sentral pasien. Pasien menjalani pemeriksaan full-field elektroretinogram yang 

menunjukkan tidak adanya respon fotopik disertai penurunan respon skotopik. 

Elektroretinogram multifokal (mfERG) pada pasien menunjukkan peta topografi respon 

elektrik retina pada area makula mengalami penurunan. Amplitudo gelombang P1 yang tidak 

signifikan sesuai dengan skotoma sentral yang dialami oleh pasien.  

 

 
Gambar 3. Humphrey visual field (HVF) pada (A) mata kanan dan (B) mata kiri 

  Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 
 

 

Pemeriksaan mikroperimetri MP-3 pada pasien menunjukkan tidak adanya sensitivitas 

retina pada fovea kedua mata. Pada area superior fovea kedua mata masih menunjukkan 

sensitivitas retina yang cukup baik yang merupakan area Preferential Retinal Locus (PRL) 

pada pasien ini. Hal ini menunjukkan pasien melakukan fiksasi ekstrafoveal pada kedua mata 

dan dapat dijadikan sebagai target rehabilitasi visual pasien.  
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Gambar 4. Mikroperimetri MP-3 pada (A) mata kanan dan (B) mata kiri 

   Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 
 

 
Gambar 6. Full-field ERG menunjukkan penurunan respon fotopik dan skotopik 

    Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 
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Gambar 7. Multifocal ERG pada (A) mata kanan dan (B) mata kiri 

    Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo 
 

Hasil pemeriksaan diatas menyimpulkan diagnosis pasien adalah Moderate visual 

impairment, Astigmatisma miopia kompositus OD, Miopia simpleks OS, dan Stargardt 

disease. Pasien mendapatkan tatalaksana berupa alat bantu optik yaitu kacamata monofokal 

untuk penglihatan jauh. Penambahan addisi sferis +3.00 memberikan tajam penglihatan dekat 

0.8 M pada jarak 20 cm. Pasien tidak mendapat addisi lensa untuk penglihatan dekat karena 

pasien masih memiliki akomodasi yang baik dan lebih memilih mendekatkan objek ke mata 

atau menggunakan magnifier elektronik. Pasien mendapatkan kacamata dengan lensa filter 

amber dengan transmisi rendah dan berbahan plastik untuk mengurangi gejala silau saat 

beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Pasien mendapat anjuran untuk menggunakan topi 

saat berada di luar ruangan, mengatur penutup jendela untuk mengurangi sinar matahari, serta 

menutup permukaan benda yang bersifat memantulkan cahaya dengan kain. Pasien mendapat 

pelatihan untuk menggunakan typoscope, mengatur pencahayaan, menghindari menghadap 

cahaya terang secara langsung, dan menggunakan lampu dengan lengan yang dapat diatur 

untuk pekerjaan dekat atau membaca. Pengaturan kontras dan membesarkan ukuran tulisan 

pada layar telepon genggam memudahkan pasien dalam berkomunikasi dengan telepon 

genggam. Pasien dianjurkan menggunakan pulpen hitam yang tebal pada kertas putih tulang 

yang tidak mengkilap untuk menulis. Pasien mengatakan beberapa aplikasi pada telepon 

genggam bermanfaat dalam mempermudah kegiatan sehari-harinya seperti Visor dan Cash 

reader. Pasien mendapat pelatihan penglihatan eksentrik dengan eccentric viewing chart 

dengan memindahkan pandangan sedikit ke arah atas dari target. Rencana rehabilitasi visual 
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selanjutnya adalah microperimetric biofeedback training pada mata kanan yang bertujuan 

melatih Preferential Retinal Locus (PRL) pasien menjadi Trained Retinal Locus (TRL), 

sehingga memindahkan titik fiksasi pasien ke bagian retina yang masih baik. Pasien 

mendapatkan sesi konseling untuk meningkatkan tingkat percaya diri, kemandirian dan 

kedisiplinan dengan keterbatasan penglihatan yang dialami. Penilaian harapan dan 

kekhawatiran pasien pada saat sesi konseling dan menjadi pertimbangan dalam perencanaan 

rehabilitasi visual selanjutnya. Keluarga pasien mendapatkan edukasi mengenai kondisi pasien, 

kemungkinan progresivitas penyakit, bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada pasien, 

dan anjuran skrining kesehatan mata kepada anggota keluarga.  

 

III. Diskusi 

Rehabilitasi visual pada pasien dengan kelainan retina bawaan seperti Stargardt disease 

memerlukan evaluasi komprehensif terhadap fungsi visual yang tersisa pada pasien. Evaluasi 

fungsi visual meliputi tajam penglihatan jauh dan dekat, sensitivitas kontras, lapang pandang 

sentral dan perifer, penglihatan warna, dan glare. Stargardt disease merupakan degenerasi 

makula terbanyak yang menyebabkan gangguan lapang pandang sentral pada pasien usia 

produktif yaitu rentang usia 16 – 64 tahun. Pasien berusia 27 tahun pada kasus ini mengalami 

berbagai gangguan fungsi visual yang terjadi secara progresif sejak remaja. Bier dkk 

mengatakan rehabilitasi visual dengan evaluasi fungsi visual yang komprehensif menunjukkan 

peningkatan kepuasan dan kualitas hidup pasien Stargardt disease. Optimalisasi sisa fungsi 

visual yang masih baik bermanfaat agar pasien dapat menggunakannya secara efektif dan 

efisien untuk menunjang aktivitas sehari-hari secara mandiri.1,5,7,8 

World Health Organization mengkategorikan seseorang sebagai low vision jika memilliki 

tajam penglihatan di kurang dari 6/18 hingga persepsi cahaya atau lapang pandang <10o dari 

titik fiksasi pada mata dengan koreksi terbaik. Pasien ini termasuk sebagai kategori moderate 

visual impairment karena tajam penglihatan terbaik dengan koreksi antara 6/60 dengan 6/18. 

Stargardt disease memiliki progresifitas lambat yang diawali dengan hilangnya penglihatan 

sentral sejak usia 6-12 tahun.  Progresifitas meliputi penurunan tajam penglihatan, gangguan 

penglihatan sentral, sensitivitas kontras dan persepsi warna yang terjadi beberapa tahun setelah 

gejala awal muncul. Penurunan berbagai fungsi visual pada pasien Stargardt disease 

menekankan pentingnya evaluasi kualitas fungsi visual yang komprehensif dan rehabilitasi 

visual pada pasien.3,4,9  

Penyebab penurunan tajam penglihatan pada pasien Stargardt disease adalah akumulasi 

lipofusin di dalam epitel pigmen retina makula yang berperan terhadap fungsi penglihatan 
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sentral pada manusia. Hasil pemeriksaan tajam penglihatan pada pasien ini menunjukkan visus 

dasar mata kanan 2/40 dan pada mata kiri 1/32. Visus dasar kedua mata yang menjadi lebih 

baik dengan penggunaan pinhole menunjukkan kemungkinan adanya gangguan refraksi. 

Proses refraksi pada pasien dengan Stargardt disease bertujuan untuk memeriksa gangguan 

refraksi yang belum terkoreksi dan masih dapat diberikan kacamata untuk memberikan tajam 

penglihatan terbaik. Penelitian yang dilakukan oleh Petricli dkk menunjukkan bahwa 78.4% 

pasien dengan distrofi retina herediter mengalami gangguan refraksi. Pasien dengan distrofi 

retina tetap mendapat peresepan kacamata walaupun peningkatan tajam penglihatan setelah 

koreksi tidak terlalu signifikan. Gangguan refraksi pada pasien ini adalah astigmatisma miopia 

kompositus OD dan miopia simpleks OS. Pasien mendapat alat bantu optik berupa kacamata 

monofokal untuk optimalisasi penglihatah jauh pasien. Koreksi refraksi mata kanan adalah S -

3.00 D, C -1.50 D x160 dan menghasilkan tajam penglihatan 4/32. Koreksi refraksi mata kiri 

adalah S -3.00 D dan menghasilkan tajam penglihatan 3/20.6,8,10    

Alat bantu optik penglihatan dekat yang dapat diberikan pada pasien Stargardt disease 

adalah kacamata high plus dan berbagai jenis magnifier. Penelitian yang dilakukan oleh Bier 

dkk menyatakan bahwa sebanyak 9% pasien dengan distrofi retina herediter mendapatkan 

kacamata high plus dan 21.1% pasien mendapatkan hand-held magnifier untuk meningkatkan 

tajam penglihatan dekat. Alat bantu magnifier elektronik dapat menjadi pilihan dalam 

membesarkan objek saat melihat dekat. Pemeriksaan pada pasien ini menunjukkan tajam 

penglihatan dekat kedua mata tanpa alat bantu adalah 2 M pada jarak 20 cm dan membaik 

menjadi 1.0 M pada jarak 15 cm dengan alat bantu. Usia pasien yang masih di bawah 30 tahun 

menyebabkan daya akomodasi masih baik untuk membantu penglihatan dekat. Pasien pada 

kasus ini memilih untuk menggunakan magnifier elektronik dan mendekatkan objek untuk 

memaksimalkan penglihatan dekat. 4,9,11 

Pemeriksaan sensitivitas kontras dengan contrast sensitivity chart pada pasien ini 

menunjukkan penurunan sensitivitas kontras yaitu 5% pada mata kanan dan 10% pada mata 

kiri. Hal ini menunjukkan progresivitas Stargardt disease sudah cukup lama sehingga 

kerusakan sudah mengalami penyebaran dari sel kerucut di makula ke sel batang di sekitarnya. 

Kerusakan pada fotoreseptor dan epitel pigmen retina pada Stargardt disease menyebabkan 

kemampuan penyerapan cahaya retina menjadi tidak normal. Hal ini mengakibatkan pasien 

mengeluh silau ketika berada di luar ruangan saat siang hari dan lebih nyaman melihat di dalam 

ruangan atau saat cuaca mendung. Alat bantu non-optik yang dapat mengurangi silau dan 

meningkatkan kontras meliputi typoscope untuk membaca, penggunaan pulpen tebal, buku 

bergaris tebal dan pencahayaan yang cukup saat membaca. Penggunaan lampu dengan 
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pengaturan iluminasi dan posisi dapat meningkatkan kontras saat pasien membaca. Posisi 

sumber cahaya sebaiknya berada di sisi mata dengan tajam penglihatan lebih baik. Semakin 

dekat jarak sumber cahaya akan memberikan iluminasi lebih tinggi. Pasien dapat menutup 

permukaan benda yang dapat memantulkan cahaya dengan kain untuk menghindari silau. 

Penggunaan lensa warna atau filter dengan transmisi rendah bermanfaat dalam mengurangi 

silau dan meningkatkan kontras pada pasien Stargardt disease. Contoh filter lensa yang dapat 

digunakan adalah lensa Corning atau lensa NoIR. Beberapa pilihan filter lensa untuk pasien 

degenerasi makula adalah NoIR warna 32% medium gray, 40% amber, dan 65% yellow untuk 

mengurangi fotofobia dan meningkatkan kontras.7,8,10 

Gangguan lapang pandang sentral merupakan gejala yang muncul pertama kali pada kasus 

Stargardt disease. Pemeriksaan Amsler Grid pada pasien ini menunjukkan adanya skotoma 

sentral pada kedua mata. Setengah dari seluruh skotoma tidak terdeteksi dengan pemeriksaan 

Amsler grid saja. Pemeriksaan lapang pandang subjektif dengan Bernell handheld disc 

perimeter menunjukkan adanya penyempitan lapang pandang pada kedua mata. Pemeriksaan 

lapang pandang dengan Bernell handheld disc perimeter memiliki sensitivitas yang rendah 

yaitu 50-60%. Pemeriksaan lapang pandang subjektif bermanfaat sebagai metode skrining pada 

pasien Stargardt disease karena gejala awal berupa gangguan penglihatan sentral. Pasien ini 

mendapatkan pemeriksaan lapang pandang yang lebih akurat yaitu dengan Humphrey visual 

field (HVF) dan mikroperimetri. HVF menunjukkan skotoma sentral luas pada kedua mata 

namun reliabilitas pemeriksaan yang rendah akibat stabilitas fiksasi yang buruk pada pasien 

Stargardt disease.4,6,11  

Pasien dengan gangguan makula seperti Stargardt disease secara alami akan membentuk 

penglihatan eksentrik sebagai bentuk kompensasi terhadap penurunan lapang pandang sentral. 

Pasien akan berusaha menggunakan penglihatan eksentrik dalam melihat objek jarak jauh dan 

sedang, namun kesulitan bertambah ketika berusaha melihat objek dalam jarak dekat misalnya 

saat membaca. Hal ini merupakan kekurangan penglihatan eksentrik yang secara spontan 

terbentuk disertai dengan stabilitas fiksasi yang buruk. Pelatihan penglihatan eksentrik 

memiliki keuntungan melatih pasien menggunakan penglihatan eksentrik secara efisien pada 

berbagai jarak. Pelatihan dengan Eccentric Fixation Chart dapat memberikan pemahaman 

mengenai prinsip penglihatan eksentrik pada pasien. Pelatihan sederhana ini memberikan 

pemahaman mengenai arah dan sudut penglihatan eksentrik yang dapat digunakan pasien untuk 

melihat objek pada berbagai jarak. Fontenot dkk mengatakan bahwa pelatihan penglihatan 

eksentrik saja tidak memiliki efek signifikan terhadap kemampuan dan kecepatan membaca 

pasien dengan skotoma sentral jika dibandingkan dengan melatih fiksasi pada suatu PRL 
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tertentu. Penyebab hal ini adalah pasien cenderung membentuk PRL lebih dari satu pada 

penglihatan eksentrik, cenderung mengubah fiksasi tergantung ukuran dan iluminasi objek, 

serta respon okulomotor yang kurang baik.4–6  

Microperimetry biofeedback training (MBFT) merupakan metode rehabilitasi visual yang 

dapat menilai lokasi dan stabilitasi fiksasi PRL serta melatih fiksasi pada lokasi TRL tertentu 

pada pasien dengan skotoma sentral. Penelitian oleh Morales dkk menemukan bahwa 

kombinasi pelatihan penglihatan eksentrik dengan MBFT efektif meningkatkan tajam 

penglihatan, kecepatan membaca, dan stabilitas fiksasi pasien dengan skotoma sentral. Pasien 

mendapat panduan sinyal umpan balik berupa audio maupun visual untuk memindahkan fiksasi 

pada TRL dan secara bersamaan memfasilitasi transmisi antar neuron melalui plastisitas 

kortikal. Mata dengan koreksi terbaik biasanya menjadi pilihan untuk rehabilitasi visual dengan 

metode ini.6,12–14  

Salah satu tujuan utama rehabilitasi visual pasien dengan gangguan berbagai fungsi visual 

adalah meningkatkan pemahaman pasien mengenai optimalisasi sisa kemampuan fungsi visual 

yang masih baik dan meningkatkan rasa percaya diri pasien. Tujuan lainnya adalah membentuk 

kemandirian dan kedisiplinan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari baik bersama 

keluarga maupun di dalam komunitas. Program rehabilitasi visual pada pasien dengan low 

vision harus memiliki pendekatan secara personal dengan memperhatikan masalah yang 

dihadapi pasien seperti kemampuan komunikasi, mobilisasi, aktivitas sehari-hari, dan aspek 

emosional pasien maupun keluarga pasien. Inisiasi rehabilitasi visual dilakukan atas dasar 

persetujuan pasien tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kerjasama multidisiplin yang 

baik dapat meningkatkan keberhasilan program rehabilitasi visual pasien untuk mencapai 

target yang diinginkan.5,8,9 

 

IV. Simpulan 

Stargardt disease merupakan salah satu distrofi makula yang menyebabkan gangguan 

berbagai fungsi visual seperti tajam penglihatan, lapang pandang sentral, sensitivitas kontras, 

persepsi warna, dan glare. Evaluasi berbagai fungsi visual secara komprehensif bermanfaat 

dalam menentukan kualitas sisa penglihatan dan menentukan perencanaan rehabilitasi visual 

pasien. Rehabilitasi visual bertujuan untuk memaksimalkan kualitas penglihatan yang masih 

baik. Evaluasi fungsi visual secara komprehensif, pendekatan multidisiplin dan rehabilitasi 

visual yang bersifat personal dengan menyesuaikan kebutuhan pasien dapat meningkatkan 

penglihatan fungsional dan kualitas hidup pasien. 
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