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I. Pendahuluan 

Mata manusia merupakan salah satu organ dengan fungsi sensorik penting pada 

tubuh manusia. Mata terletak pada rongga berbentuk kerucut yang disebut dengan 

orbita. Enam otot penyangga mata berfungsi mengatur pergerakan bola mata. 

Kedudukan bola mata harus dipertahankan agar sejajar dengan benda yang akan 

dilihat. Kedudukan bola mata yang baik bisa terjadi karena keseimbangan 

kerjasama otot pergerakan bola mata. Mata dapat bergerak pada orbitnya tanpa 

memutar pusat rotasi.1-3 

Ortoforia merujuk pada kondisi ideal dari kedudukan bola mata. Istilah 

gangguan motilitas bola mata mengacu pada gerakan mata yang abnormal atau 

kesulitan dalam mengendalikan gerakan mata. Heteroforia atau strabismus laten 

merupakan kondisi deviasi bola mata yang bersifat laten karena adanya mekanisme 

fusi. Heterotropia atau strabismus manifes adalah deviasi yang muncul ketika kedua 

mata terbuka dan digunakan untuk melihat.2-4 

Pemeriksaan kedudukan dan gerak bola mata memiliki tiga karateristik utama 

dari sistem visual yaitu binokularitas, kedudukan bola mata, dan gerak bola mata. 

Pemeriksaan gerakan bola mata memastikan kemampuan bola mata untuk bergerak 

mempertahankan jatuhnya bayangan tepat pada fovea di berbagai posisis kepala. 

2,3,5 Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai pemeriksaan yang dapat 

dilakukan untuk menilai kedudukan serta gerak bola mata. 

 

II. Otot Ekstraokular dan Gerakan Bola Mata 

Otot-otot ekstraokular yang mengendalikan gerakan bola mata terdiri dari otot  

rektus superior, otot rektus inferior, otot rektus medial, otot rektus lateral,  otot oblik 

superior, otot oblik inferior, dan otot levator palpebra. Keempat otot rektus dan dua 

otot oblik bekerja sama untuk menggerakkan bola mata. Otot rektus terdiri dari otot 

horizontal dan vertikal yang setiap otot nya memiliki fungsi terhadap gerakan 

terrtentu. Gerakan otot yang teratur dan seimbang dapat menciptakan penglihatan 

binokuler yang normal.1,6,7 

 

 

1 



 

 

2 

2.1   Anatomi Otot Ekstraokular 

Empat otot rektus berjalan ke arah anterior bola mata dengan origo pada cincin 

tendinus komunis yang mengelilingi kanalis optikus. Keempat otot rektus 

dinamakan sesuai dengan posisi relatif terhadap bola mata. Insersi otot rektus 

membentuk sebuah kurva imajiner yang diSpiral of Tillaux dan terletak di anterior 

bola mata.1,5,6 

 

 

 
Gambar 1. Otot ekstraokular 

                              Dikutip dari: Ansari AW10  

 

 

Otot oblik inferior merupakan satu-satunya otot yang berasal dari bagian anterior 

orbita tepat lateral terhadap fossa lakrimal. Otot oblik superior berasal dari regio 

apeks seperti otot rektus, tetapi superomedial terhadap cincin tendinus komunis. 

Tendon otot oblik superior kemudian melintasi troklea tepat di dalam tepi 

superomedial dari orbital sehingga mengubah arah garis tarikannya.1,6,7  

 

 
 

Gambar 2. Spiral of Tillaux 
                                    Dikutip dari: Rapuano dkk2  

 

Empat otot rektus berinsersi di anterior bola mata dan menarik bola mata ke 

belakang. Insersi keempat otot rektus ini dimulai dari insersi otot rektus 
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medial  dan berlanjut hingga otot rektus inferior, otot rektus lateral dan otot rektus 

superior yang merupakan urutan insersi tendon otot-otot mulai dari yang terdekat 

hingga yang terjauh dari limbus. Spiral of Tillaux berperan pada saat tindakan 

operasi strabismus karena kita perlu mengetahui dengan pasti lokasi insersi dari 

setiap otot sebelum melakukan gerakan ke arah tertentu.2,6,7 

 

2.2 Fisiologi Gerak Bola Mata 

Keseimbangan tarikan otot penggerak bola mata menentukan posisi bola mata. 

Gerakan bola mata terjadi di dua sumbu rotasi yaitu axis of Fick  dan bidang listing. 

Bidang listing  menggambarkan suatu aksis melintang yang berjalan melalui pusat 

bola mata pada ekuator.2,7,8 

 

 
 

Gambar 3. Aksis pergerakan bola mata 
              Dikutip dari: Moore dkk.7 

   

2.2.1 Gerakan Mata Monokular 

Bola mata dapat bergerak melalui rotasi yang terjadi pada tiga aksis, yaitu aksis 

vertikal, transversal, dan anteroposterior. Gerakan bola mata dapat digambarkan 

berdasarkan arah pupil dari posisi primernya ataupun pergerakan kutub superior 

bola mata dari posisi netral. Adduksi adalah gerakan bola mata ke arah medial yang 

melakukan rotasi vertikal di sekitar aksis vertikal. Abduksi adalah gerakan bola 

mata ke arah lateral yang melakukan rotasi vertikal di sekitar aksis vertikal. Rotasi 

di aksis transversal akan menggerakkan elevasi pupil ke arah superior dan depresi 

pupil ke arah inferior. Gerakan pada aksis anteroposterior menggerakkan kutub 

superior bola mata ke arah medial atau lateral. Geraka ke arah medial disebut rotasi 

medial atau intorsi. Gerakan ke arah lateral disebut rotasi lateral atau ekstorsi. 
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Pergerakan bola mata dapat terjadi pada tiga aksis secara bersamaan. Gerakan rotasi 

tersebut membantu mengakomodasi perubahan kemiringan kepala. Gangguan dari 

pergerakan tersebut dapat diakibatkan oleh lesi saraf yang akan berkontribusi 

terhadap timbulnya penglihatan ganda.5,7,9  

Aksi yang dihasilkan oleh otot-otot ekstraokular dapat dipertimbangkan secara 

individual. Seluruh gerakan bola mata memerlukan aksi dari beberapa otot pada 

mata yang sama, baik bersifat sinergis maupun antagonis. Hukum Sherrington 

mengenai persarafan resiprokal menyatakan bahwa peningkatan persarafan dari 

otot ekstraokular tertentu akan disertai dengan penghambatan inervasi resiprokal 

dari persarafan otot antagonisnya.1,7,10 

 

2.2.2 Gerakan Mata Binokular 

Versi adalah gerakan mata ke arah yang sama sehingga menciptakan gerakan 

mata binokuler yang terkonjugasi. Vergensi adalah gerakan mata ke arah yang 

berbeda sehingga menciptakan gerakan mata binokuler yang tidak terkonjugasi. 

Gerakan versi mencakup pandangan kedua mata ke arah kanan atau kiri. Gerakan 

ke arah kanan disebut dekstroversi. Gerakan ke arah kiri atau levoversi. Gerakan ke 

arah atas disebut elevasi atau sursumversi. Gerakan ke arah bawah disebut 

dorsumversi. 2,6,11 

 
 

Gambar 4. Gerakan binokular dan otot yang berperan 
                                                     Dikutip dari: Rapuano dkk.2  

 

Dekstrosikloversi adalah rotasi kutub superior meridian vertikal kedua mata ke 

arah kanan pasien. Levosikloversi adalah gerakan kedua mata sehingga kutub 

superior meridian vertikal berputar ke arah kiri. Arah pandangan bola mata saling 

berkoordinasi antar kedua mata dan dicapai melalui gerakan berpasangan oleh otot 

yoke kontralateral. Hukum korespondensi motorik Hering menyatakan bahwa 
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ketika mata bergerak ke suatu arah pandangan akan terjadi peningkatan yang 

simultan dan sama dalam persarafan ke otot-otot yoke untuk arah tersebut.2,3,9  

Konvergensi adalah gerakan kedua bola mata ke arah nasal, sedangkan 

divergensi adalah gerakan kedua mata ke arah temporal. Otot rektus medial 

merupakan otot yoke untuk konvergensi sedangkan otot rektus lateral untuk 

divergensi. Gerakan vergensi vertikal terjadi ketika satu mata bergerak ke atas dan 

mata yang lainnya bergerak ke bawah. Insiklovergensi adalah rotasi kedua mata 

sehingga kutub superior meridian vertikal mengalami rotasi ke arah nasal. 

Eksiklovergensi adalah rotasi kutub superior meridian vertikal ke arah 

temporal.2,3,11  

 
 Tabel 1. Aksi otot ekstraokuler 

dikutip dari : Rapuano dkk2 
 

III. Pemeriksaan Kualitatif dan Kuantitatif Kedudukan Bola Mata 

Pemeriksaan uji kualitatif kedudukan bola mata menggunakan refleks cahaya 

kornea. Kondisi ruangan disesuaikan dengan perlu atau tidaknya kondisi 

akomodasi. Pemeriksaan anak atau bayi membutuhkan mainan atau objek menarik 

lainnya yang dapat digunakan sebagai target. Ketinggian mata pemeriksa harus 

sama dengan pasien. Pemeriksaan dilakukan pada posisi kepala tegak. Pada uji 

tutup didapatkan adanya abnormalitas deviasi okular, pemeriksaan kuantitatif perlu 

dilakukan guna membantu menentukan derajat deviasi.5,11,12  

 

3.1    Uji Tutup 

Uji tutup merupakan pemeriksaan yang paling akurat dalam mendeteksi 

strabismus. Uji tutup hanya dapat dilakukan pada pasien yang memiliki ketajaman 

visual, kemampuan konsentrasi,  dan kooperasi yang cukup untuk dapat melihat 

Otot Primer Sekunder Tersier 

Rektus Medial Adduksi - - 

Rektus Lateral 
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Rektus Superior 
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target. Pemeriksa meminta pasien melihat benda target dengan jarak 33 cm dan 6 

m. Pemeriksa mengamati gerakan mata pasien sambil menutupi mata yang 

berlawanan dengan menggunakan okluder. Deviasi yang konstan memberikan 

gambaran bahwa deviasi akan bergeser ketika mata yang normal ditutup. Arah 

deviasi berlawanan dengan arah pergerakan bola mata yang terjadi.3,5,11 

 

 
 

Gambar 5. Uji tutup. 
                                            Dikutip dari: Jeon dkk.13  

 

Gambar 5 menjelaskan bahwa gambar a merupakan gambaran mata normal.  

Gambar b menunjukkan mata kiri ditutup okluder dan mata kanan tidak tampak 

pergerakan. Gambar c menunjukkan saat mata kanan ditutup okluder, mata sebelah 

kiri tidak terdapat pergerakan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa mata dalam 

keadaan posisi yang normal atau ortotropia. Gambar d menunjukkan gambaran 

mata esotropia pada mata kanan. Saat okluder ditempatkan di depan mata sebelah 

kiri, mata kanan  bergerak ke arah luar. Gambar e menunjukkan gambaran mata 

eksotropia pada mata kanan. Saat okluder di tempatkan di depan mata sebelah kiri, 

mata kanan  bergerak ke arah dalam. Hipertropia mata kanan tampak pada gambar 

f. Saat mata kiri ditutup oleh okluder, mata yang hipertropia akan bergerak ke 

bawah. Gambar g menunjukkan pasien hipotropia kanan. Saat mata kiri ditutup 

okluder, mata kanan  bergerak ke atas.11-13 

 

3.2 Uji Tutup-Buka 

Uji tutup-buka dirancang untuk mendeteksi adanya tropia manifes pada pasien 

yang terlihat memiliki mata yang ortotropia. Uji tutup-buka dilakukan dengan 
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menutup mata fiksasi secara singkat selama 1-2 detik. Pemeriksa akan mengamati 

mata yang terdeviasi mengalami pergeseran saat mata melakukan fiksasi.  

Pemeriksaan ini memberikan interpretasi bahwa jika tidak ada pergeseran dapat 

dilakukan uji tutup-buka pada mata yang berlawanan, tetapi jika tidak ditemukan 

deviasi pada kedua mata setelah menutup dan membuka setiap mata dapat 

dikatakan tidak terdapat tropia manifes atau disebut mata ortotropia. Penutupan 

pada satu mata secara singkat menghasilkan deviasi refiksasi pada mata yang lain 

atau terdapat tropia manifes. Gerakan refiksasi dari nasal ke arah temporal 

menunjukkan esotropia sedangkan refiksasi temporal ke nasal menunjukkan 

eksotropia. Hipertropia adalah saat mata melakukan deviasi ke arah bawah.11,12,14  

 

 
Gambar 6. Uji tutup buka 

                                       Dikutip dari: Wright dkk.14 

 

3.3 Uji Tutup Bergantian  

Pemeriksaan uji tutup bergantian ini dilakukan untuk menemukan keadaan 

heteroforia pada mata yang tampak normal dari hasil penilaian uji tutup buka 

sebelumnya. Pemeriksa mengamati gerakan pada bola mata yang semula tertutup 

secara bergantian pada kedua mata. Waktu penutupan harus cukup selama 1,5–3 

detik dan waktu untuk memindahkan okluder harus lebih cepat. Uji ini akan 

menginduksi disosiasi penglihatan binokular dan mengidentifikasi total sudut 

strabismus yaitu sudut pada komponen strabismus manifes ditambah sudut pada 

komponen strabismus laten. Kasus heteroforia dapat terjadi saat gerakan bola mata 

refiksasi ke arah sentral ketika okluder dipindahkan ke mata lain. 12-14 

 Gambar 7 menjelaskan bahwa gambar a adalah mata lurus atau ortotropia.  Mata 

kiri ditutup, terjadi disosiasi fusi dan mata kiri mengalami esoforia seperti terlihat 

pada gambar b. Gambar  c menunjukkan okluder dengan cepat dipindahkan dari 
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mata kiri ke mata kanan tanpa memungkinkan terjadinya fusi binokular. Mata kiri 

bergerak ke arah temporal dan mata kanan ke arah nasal. Gambar d menunjukkan 

okluder  dilepas dan mata  tampak lurus kembali karena kembali fusi.11,12,14  

 

 
 

Gambar 7. Uji tutup bergantian pada pasien esoforia. 
                                                     Dikutip dari: Wright dkk.14 

 

3.4 Alternating Prism and Cover Test (APCT) 

Pemeriksaan APCT adalah pemeriksaan untuk menilai pertahanan fiksasi kedua 

bola mata tetap pada target. Pemeriksaan ini berfungsi untuk mengukur derajat 

deviasi secara akurat dalam berbagai jarak dengan reliabilitas yang baik. 

Pemeriksaan ini baik bila dilakukan pada anak maupun orang dewasa yang 

kooperatif dan memiliki fungsi binokular baik. 5,12,14 

Teknik pemeriksaan APCT hampir sama dengan pemeriksaan pada uji tutup 

bergantian.  Deviasi bola mata pada pemeriksaan APCT diukur dengan prisma 

untuk mengetahui derajat deviasi secara kuantitatif. Letak apeks prisma harus 

sesuai dengan arah deviasi. Letak apeks prisma ini menggunakan derajat prisma 

yang lebih rendah terlebih dahulu. Level dioptri prisma dapat ditingkatkan atau 

diturunkan hingga bola mata tidak bergerak. Arah prisma diletakkan base-out pada 

esodeviasi, base-in pada eksodeviasi, base-down pada hiperdeviasi, dan base-up 

pada hipodevias. Apeks prisma harus diarahkan ke sisi yang memiliki deviasi.12-14 

Gambar 8 menjelaskan pada gambar a  terdapat esotropia kanan. Mata kanan 

bergerak ke luar saat mata kiri ditutup seperti yang terlihat pada gambar b. Gambar 

c memperlihatkan bahwa  ketika okluder dipindahkan ke mata kanan, mata kiri 
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bergerak ke luar. Gambar d menunjukkan dasar prisma diletakkan di depan mata 

kanan dan okluder diletakkan untuk menutupi mata kiri, mata kanan akan bergerak 

ke luar tetapi relatif kurang dibandingkan pada gambar b.  Gambar e menunjukkan 

prisma dan okluder ditempatkan di depan mata kanan dengan dioptri yang lebih 

tinggi. Gambar f menggambarkan ketika okluder dipindahkan ke mata kiri dan tidak 

didapatkan pergerakan pada mata kanan. Dioptri prisma ini menentukan derajat 

deviasi okular.13–15  

 

 
 

Gambar 8. Uji tutup bergantian dengan prisma 

                     Dikutip dari: Jeon dkk.13 

 

3.1 Uji Refleksi Cahaya Kornea  

Gambar purkinje adalah gambar yang terbentuk akibat adanya pantulan dari 

cahaya kornea yang terfiksasi. Gambar ini berfungsi menilai kedudukan bola mata. 

Pemeriksaan ini tidak seakurat uji tutup, pemeriksaan ini dapat berguna pada pasien 

yang tidak kooperatif dan mereka yang memiliki fiksasi buruk atau eksentrik.1,5,11 

 

3.5.1 Pengukuran Sudut Kappa  

Refleks kornea tidak selalu terletak tepat di tengah kornea sehingga terdapat 

sedikit variasi individual pada sudut kappa. Koreksi dari sudut kappa diperlukan 

untuk analisis pada saat melakukan pemeriksaan amblioskopi, uji Hirschberg, dan 

uji Krimsky yang mengukur sudut deviasi dengan metode refleksi kornea. Sudut 

yang diukur adalah sudut yang terbentuk oleh dua aksis, yaitu aksis visual dan aksis 
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pupil. Terdapat dua metode untuk mengukur sudut kappa, yaitu metode objektif dan 

subjektif.10,11,14 

 

 
 

Gambar 9. Pengukuran sudut kappa 
                 Dikutip dari: Jeon dkk.13  

 
Sudut kappa bernilai nol pada posisi saat titik refleks kornea berada di tengah 

pupil. Sudut kappa positif mengacu pada titik refleks kornea yang terletak di dalam 

pupil. Sudut kappa negatif adalah saat titik refleks kornea berada di luar pupil. 

Batasan normal sudut kappa adalah <5° dengan titik refleks kornea terletak pada 

0,5 mm di sisi nasal.11,13,14 

 

3.5.2 Uji Hirschberg 

Pemeriksaan ini sering digunakan pada bayi dan anak yang tidak kooperatif,  

pasien dengan fiksasi yang buruk akibat ketajaman visual rendah, dan pasien 

dengan fiksasi eksentrik. Pemeriksa meminta pasien untuk melihat ke arah sumber 

cahaya pada jarak 33 cm atau 6 m di depan mata dalam ruangan yang gelap. 

Pemeriksa mengamati letak titik refleks kornea pasien. Titik refleks kornea yang 

berada di tepi pupil mengindikasikan deviasi sebesar 15° yang setara dengan 30△.   

Titik refleks kornea yang berada di antara tepi pupil dan limbus mengindikasikan 

deviasi 30° yang setara dengan 60△. Titik refleks kornea yang berada di margin 
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kornea  menandakan deviasi 45° yang setara dengan 90△. Jarak yang harus diukur 

adalah jarak dari sudut kappa normal, bukan jarak dari pusat pupil.11-13 

 

 

 
 

Gambar 10. Uji Hirschberg (A) Normal. (B) Esotropia 15°. (C) 30°. (D) 45°. 

                                      Dikutip dari: Jeon dkk.13  

 

3.5.3 Uji Krimsky 

Uji ini digunakan untuk mengukur deviasi manifes mata ketika uji tutup dengan 

prisma sulit dilakukan karena ketajaman visual yang buruk atau pada pasien yang 

tidak kooperatif. Uji Krimsky dapat memberikan hasil yang lebih akurat 

dibandingkan dengan uji Hirschberg. Pemeriksa meminta pasien memfiksasi ke 

sumber cahaya serta menempatkan  prisma di depan mata fiksasi yaitu base-out 

pada esodeviasi dan base-in pada eksodeviasi. Dioptri prisma dinaikkan atau 

diturunkan sampai refleks kornea pada mata yang terdeviasi berada di tengah 

kornea. Dioptri prisma ketika refleks kornea berada di pusat pupil adalah sudut 

deviasi.11,13,14 

Gambar 11 memberikan gambaran bahwa pada gambar a uji Hirschberg 

mengindikasikan esotropia sinistra. Gambar b memperlihatkan  sudut kappa mata 

kanan saat okluder ditempatkan di depan mata kiri. Gambar c memperlihatkan  

sudut kappa mata kiri dimana okluder ditempatkan di depan mata kanan. Uji 

Krimsky pada gambar d memberikan gambaran pemeriksaan dengan menempatkan 

dasar prisma bagian luar pada mata kanan  yang terfiksasi sehingga refleks kornea 

yang semula terletak di sisi temporal mata kiri sekarang diamati di sisi nasal sama 
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dengan sudut kappa. Gambar e menunjukkan uji Krimsky modifikasi dengan 

menempatkan dasar prisma bagian luar di depan mata kiri yang terdeviasi 5,10,13 

 

 
 

Gambar 11. Uji Krimsky 
                                         Dikutip dari: Jeon dkk.13 

 

3.5.4 Uji Brückner 

Pemeriksaan ini merupakan uji yang paling cepat dan dapat dilakukan dengan 

kooperasi miminal dari pasien. Pemeriksaan ini paling tidak sensitif untuk 

mendeteksi strabismus. Uji Brückner memanfaatkan posisi refleks kornea dan 

tingkat kecerahan cahaya yang dipantulkan dari fundus. Pupil pasien tanpa 

midriasis diterangi dengan cahaya terang dari oftalmoskop direk pada jarak 1 m 

dari kedua mata pasien dalam ruangan setengah gelap. Posisi refleksi kornea dan 

warna cahaya yang dipantulkan dari fundus diamati melalui oftalmoskop.5,11,14 

 

 
Gambar 12.  Uji refleks cahaya merah. 
                       Dikutip dari: Blomquist dkk.5 

 

Foveasi dari filamen oftalmoskop akan meredupkan refleks cahaya merah  

sehingga mata fiksasi akan sedikit lebih gelap dibandingkan dengan mata yang 
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strabismik. Jika terdapat strabismus, mata yang terdeviasi akan memiliki refleks 

yang lebih terang dan cerah. Perlu dicatat bahwa perbedaan kecerahan mungkin 

timbul pada kondisi adanya anisometropia, kelainan pupil, kelainan retina, ataupun 

opasitas media.1,5,11,14  

 

3.6 Pemeriksaan Duksi dan Versi 

Pemeriksaan duksi dan versi dilakukan pada pasien dengan strabismus, pasien 

dengan keluhan diplopia dan pasien dengan abnormalitas gerakan bola mata. 

Gerakan dari satu atau kedua mata diukur pada 30° dari sembilan arah pandangan 

primer. Pandangan primer adalah pandangan ke arah depan, pandangan sekunder 

yaitu ke arah atas, bawah, kiri, dan kanan, dan pandangan tersier yaitu kanan atas, 

kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Penilaian  gerak bola mata dapat menilai 

hiperfungsi atau hipofungsi dari otot ekstraokular serta arah penurunan gerakan 

dapat terkonfirmasi.11,14,15 

 

 
 

Gambar 13. Posisi normal jangkauan gerakan bola mata 
                                                     Dikutip dari: Jeon dkk.13  

 

Target harus dipindahkan ke setiap arah dari garis tengah antara kedua mata pada 

pemeriksaan versi. Hiperfungsi dari setiap otot ekstraokular diberikan skor +1 

hingga +4, sedangkan hipofungsi diberi skor sebagai -1 hingga -4. Hiperfungsi 

sering kali muncul akibat melemahnya otot antagonis pada mata yang sama atau 

otot yoke dari mata yang lain. Jarak antara tepi kornea dari kedua mata harus diukur. 

Restriksi atau peningkatan gerakan bola mata harus ditentukan dan dicatat dalam 

hubungannya dengan posisi primer aksi masing-masing otot ekstraokular.13-15 

Jarak pergerakan bola mata dapat diukur dengan menggunakan penggaris 

transparan. Ujung kornea merupakan patokan dalam pengukuran jarak ini. Gerakan 

mata normal adalah sekitar 10 mm dalam konvergensi, divergensi, depresi, dan 
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sekitar 5-7 mm saat elevasi. Rentang gerakan bola mata adalah sekitar 50° di setiap 

arah. Penuaan dapat menyebabkan penurunan pandangan elevasi.11-13 

 

 
 

Gambar 14. Pemeriksaan versi. 
                             Dikutip dari: Jeon dkk.13 

 

3.7 Pemeriksaan Vergensi 

Berbagai gerakan vergensi, konvergensi dan divergensi fusional memiliki 

tingkat relevansi klinis yang cukup tinggi. Konvergensi fusional akan membantu 

mengendalikan eksoforia sedangkan divergensi fusional membantu mengendalikan 

esoforia. Nilai normal untuk konvergensi adalah 15Δ untuk jarak jauh dan 35Δ 

untuk penglihatan jarak dekat. Nilai normal untuk divergensi adalah 6Δ untuk jarak 

jauh dan 15Δ untuk jarak dekat. Amplitudo pemeriksaan vergensi dapat diukur 

dengan menggunakan prisma ataupun amblioskop mayor.11,14,17 

Titik dekat konvergensi atau near point of convergence (NPC) ditentukan 

dengan menempatkan objek fiksasi pada jarak 40 cm di bidang sagital tengah 

kepala pasien. Pemeriksa meminta pasien untuk memfiksasi objek. Pemeriksa 

mendekatkan objek ke arah pasien hingga satu mata kehilangan fiksasinya dan 

terdeviasi ke arah luar yang disebut NPC objektif ataupun pada saat pasien 

mengeluhkan diplopia yang NPC subjektif. NPC objektif biasanya lebih proksimal. 

Diplopia akan dirasakan oleh pasien sebelum deviasi mata terjadi. Mata yang dapat 

mempertahankan fiksasinya dianggap sebagai mata dominan. Titik dekat 

konvergensi normal adalah 8-10 cm. Setelah NPC didapat, pindahkan objek fiksasi 

menjauh dari kedua mata pasien pada bidang sagittal tengah sampai pasien mulai 

memfiksasi kembali objek dengan kedua matanya. Titik pemulihan ketika 
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konvergensi bekerja kembali ini disebut dengan titik pemulihan konvergensi atau 

convergence recovery point (CRP) yang memiliki nilai normal 15 cm.13-15,17 

 

IV. Kesimpulan 

Bola mata dapat bergerak melalui rotasi yang terjadi pada tiga aksis, yaitu aksis 

vertikal, transversal, dan anteroposterior. Rotasi tersebut menghasilkan gerakan 

adduksi, abduksi, elevasi, depresi, intorsi, dan ekstorsi. Kedua bola mata juga dapat 

bergerak secara bersamaan, menghasilkan gerakan versi atau vergensi. Evaluasi 

pada pasien dengan gangguan posisi dan gerakan bola mata mencakup beberapa 

pemeriksaan sederhana. Uji tutup dapat dilakukan pada pasien dengan visus dan 

kemampuan konsentrasi yang baik, serta mampu bekerja sama dengan pemeriksa. 

Pemeriksaan ini memungkinkan deteksi deviasi mata secara lebih akurat. dan 

mencakup uji tutup, tutup-buka, tutup bergantian, serta pemeriksaan kuantitatif 

yang menggunakan prisma, sedangkan pada pasien yang kurang kooperatif atau 

memiliki visus buruk, uji refleksi cahaya kornea dapat dilakukan, seperti tes 

Hirschberg, Krimsky, dan Brückner. Gerakan bola mata, termasuk fungsi otot 

ekstraokular dan saraf kranial, kemudian dapat dinilai dengan pemeriksaan duksi 

dan versi pada sembilan arah pandangan primer, sekunder, serta tersier. 
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