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Surgical Treatment in Patient with Esotropia and Hypermetropia 
 

Abstract 
Introduction : Esotropia is a disorder of the position of the eyeball when the eye 
deviates inward. Surgical treatment is indicated when the eyes are not aligned with 
the glasses. Various approaches can improve outcomes, including adding dose-
additional recession to standard surgery. Surgery are done for near deviation or 
combining medial rectus recession with traditional posterior fixation sutures or 
muscle pulleys. In general, bilateral medial rectus recessions are the preferred 
surgical approach. 
Purpose : To report a case of partially accommodative esotropia with surgical 
treatment of bilateral medial rectus recess 
Case Report : A 18 years old girl come to National Eye Center Cicendo Eye 
Hospital with chief complaint of vision loss in both eyes since 1 year prior 
admission. Patient was first wearing glasses since 4 years old due to strabismus. 
General examination showed normal condition. Ophthalmology examination 
showed visual acuity both eyes sinne correction 1.0. Cover uncover tesst showed 
esotropia with ocular alignment resulting esotropia alternan 30°. Patient was 
diagnosed with Compositus Hypermetropia ODS + Esotropia + Ambliopia 
Anisometropia. Patient was given maximal correction spectacles within 1 month 
follow up. Then, patient underwent bilateral medial rectus recess surgery.  
Result: Ophthalmology examination in this patient is visual acuity on right eye 1.0 
ccks and left eye 0.8 ccks. Ocular alignment without spectacles showed ortotropia. 
Anterior segment examination showed palpebra blepharospasm and lacrimation. 
Other examination in normal condition. The patient will follow up on 1 week with 
continuation of therapy.  
Conclusion : Surgical therapy in patients with strabismus is indicated when glasses 
or amblyopia treatment are not sufficient to restore the eyeball to its normal 
position. It is necessary to know the clinical characteristics of the patient to 
determine the appropriate treatment. 
Keywords : esotropia, hypermetropia, surgical treatment 
 
I.   Pendahuluan 

 Esotropia disebabkan oleh penggunaan akomodasi untuk memperjelas 

penglihatan dengan adanya hipermetropia yang tidak dikoreksi. Deviasi konvergen 

mata berhubungan dengan aktivasi refleks akomodatif. Usia onset yang khas 

berkisar antara 2 hingga 5 tahun, tetapi dapat muncul lebih awal yang disebut 

infantil akomodatif esotropia dan lebih jarang pada usia yang lebih tua. Esotropia 

akomodatif dapat bermanifestasi tiba-tiba setelah penyakit ringan, trauma, atau 

tanpa peristiwa pencetus yang jelas.1–3 

 Tipe klasifikasi dari akomodatif esotropia dibagi menjadi empat tipe yaitu 

refractive esotropia, high AC/A ratio accommodative esotropia, refractive 
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esotropia with high AC/A, dan early onset or infantile accommodative esotropia. 

Evaluasi pasien untuk esotropia akomodatif memerlukan pendekatan sistematis. 

Perlu diketahui apakah ada riwayat keluarga, riwayat perkembangan dan 

pertumbuhan dan riwayat penyakit. Pemeriksaan mata mencakup uji ketajaman, 

evaluasi motilitas ekstraokular, pengukuran deviasi jarak dekat dan jauh, 

pemeriksaan refraksi siklopegik dan pemeriksaan fundus. Tatalaksana awal yaitu 

dengan menggunakan kacamata koreksi, pada deviasi sudut kecil bisa dilakukan 

koreksi kurang 1-2 D. Untuk amblyopia signifiikan harus dilakukan terapi 

ambliopia. Dari tatalaksana non-operasi keselarasan dan jarak harus dinilai.3–5  

Terapi pembedahan diindikasikan bila mata tidak sejajar dengan kacamata. 

Indikasi umum untuk terapi operasi adalah esotropia akomodatif sebagian, 

esotropia akomodatif yang memburuk, pasien dengan kontrol marginal serta pasien 

yang lebih tua dimana hipermetropia mungkin telah menjadi normal. Secara umum, 

resesi rektus medial bilateral adalah pendekatan bedah yang dipilih. Berbagai 

pendekatan dapat meningkatkan hasil, termasuk menambahkan resesi tambahan 

dosisi pada bedah standar. Operasi untuk penyimpangan dekat atau 

menggabungkan resesi rektus medial dengan jahitan fiksasi posterior tradisional 

atau muscle pulley.1,6,7 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang anak perempuan berusia 18 tahun datang ke dengan orangtuanya PMN 

RS Mata Cicendo dengan keluhan buram saat melihat jauh maupun dekat. Pasien 

pertama kali datang ke PMN RS Mata Cicendo pada tanggal 5 Februari 2010 

dengan keluhan juling pada kedua mata. Pasien mengeluhkan mata tampak juling 

ke dalam dirasakan sejak usia 4,5 tahun dan diberikan kacamata dari optik namun 

besarannya tidak diketahui. Riwayat trauma, mata merah dan riwayat keluarga 

dengan keluhan serupa disangkal pasien.  

     Pasien mengeluhkan pandangan buram sejak 1 tahun yang lalu walau memakai 

kacamata. Pasien lahur cukup bulan, ditolong oleh bidan  dan langsung menangis. 

Berat badan lahir pasien adalah 3200 gram. Riwayat ibu demam, radiasi atau 
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minum obat jamu saat hamil disangkal. Pasien merupakan anak keempat dari empat 

bersaudara, masa pertumbuhan pasien sesuai umur dan riwayat imunisasi lengkap.  

     Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus kedua mata sinne correction 1.0. 

Koreksi kacamata pupil kecil mata kanan S+1.25 C-0.50 x 160 = 1.0 dan mata kiri 

S+2.50 C-1.25 x 40 = 1.0. Koreksi kacamata post RMPL untuk mata kanan S+2.75 

C-0.75 x 140 =0.5 dan mata kiri S+2.75 C-0.75 x 50 = 0.5 . Koreksi kacamata post 

atropinisasi untuk mata kanan S+4.75 C-0.75 x175 =1.0f2 dan mata kiri S+6.00 C-

1.50 x 30 =0.6f2. Kedudukan bola mata esotropia 300 , cover uncover test 

menunjukkan alternate esotropia, prism alternate cover  test menunjukan 50∆BO 

pada fiksasi jarak dekat dan fiksasi jarak jauh, gerak bola mata menunjukkan 

gerakan -1 pada superolateral, lateral dan inferolateral pada kedua mata dan +1 pada 

superonasal, nasal dan inferonasal.  

 

 
Gambar 1. Foto 9 posisi kardinal pasien pre operasi 

 

     Pemeriksaan segmen anterior kedua mata dalam batas normal. Pemeriksaan 

segmen posterior dalam batas normal dan tidak terdapat siklodeviasi. Pasien di 

diagnosis dengan astigmat hipermetrop kompositus ods + esotropia + ambliopia 

anisometrop. Pasien diberikan kacamata koreksi maksimal dan disarankan kontrol 

1 bulan yang akan datang. Pasien kemudian kontrol rutin hingga 19 November 2019 

namun setelah itu pasien tidak kontrol. Pasien kembali datang kontrol 19 Oktober 

2020 dengan keluhan mata juling. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata 

kanan 0.63 dan mata kiri 0.63 f2. Lensometer mata kanan S+4.25 C-1.00 x 150 = 
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1.0f2 dan mata kiri S+5.00 C-2.00 x 20 = 1.0f2. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kanan dan kiri dalam batas normal. Pemeriksaan posterior mata kanan dan kiri 

didapatkan foveal refleks positif. Kedudukan bola mata esotropia 200 , cover 

uncover test menunjukkan alternate esotropia dan kesan dominan mata kanan. 

Prism alternate cover  test menunjukan 50∆BO pada fiksasi jarak dekat dan 45∆BO 

fiksasi jarak jauh. Pemeriksaan binokular dengan TNO dan worth four dot test tidak 

didapatkan fusi dengan supresi mata kiri dan besar stereopsis > 20000 arc. Pasien 

didiagnosis dengan Nonaccomodative esotropia dd/ Partially accomodative 

esotropia ODS + Astigmat Hipermetrop Kompositis ODS. Pasien disarankan untuk 

operasi namun pasien ingin mengurus BPJS.  

     Pasien kemudian kontrol kembali 17 Juni 2021 dengan keluhan kedua mata 

buram tidak membaik dengan pemberian kacamata. Pemeriksaan oftalmologis 

didapatkan visus pada kedua mata 0.63 ph tetap. Pemeriksaan refraktometri dengan 

sikolopegik pada mata kanan S+3.50 C-1.75 X 161 dan mata kiri S+4.50 C-2.50 X 

20. Koreksi penglihatan jauh dengan siklopegik pada mata kanan S+3.50 C-1.50 X 

160 = 1.0 dan mata kiri S+4.50 C-2.25 X 20 =1.0. Tekanan intraokular, 

pemeriksaan segmen anterior dan posterior dalam batas normal 

 

 
Gambar 2. Foto 9 posisi kardinal pasien POD 1 hari 

 

     Kedudukan bola mata sinne correction esotropia 300 sedangkan cum correction 

esotropia 150. Pemeriksaan cover/uncover test didapatkan alternate esotropia pada 

near dan distance dengan mata dominan OD. Pemeriksaan prism alternate cover 
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test didapatkan sinne correction distance 60∆BO dan near 50∆BO, sedangkan cum 

correction distance 40∆BO dan near 35∆BO. Pemeriksaan strabismus di dapatkan 

binocular single vision dekat dengan TNO didapatkan fusi, jauh dengan worth four 

dot test didapatkan fusi, stereopsis >20000 of arc. Gerak bola mata dalam batas 

normal, tidak ada nistagmus. Pemeriksaan segmen anterior kedua mata dalam batas 

normal. Pemeriksaan segmen posterior kedua mata dalam batas normal dengan 

foveal refleks positif. Pasien di diagnosis dengan nonacomodative esotropia dd/ 

partially accomodative esotropia ODS + astigmatisma hipermetropia compositus 

ods. Pasien direncanakan untuk dilakukan Pro bilateral medial rectus reses dalam 

narkose umum.  

     Pasien dilakukan operasi bilateral medial rectus recess pada tanggal 7 Juli 2021. 

Pertama dilakukan reinsersi media rectus sejauh 6 mm pada mata kanan dan 6 mm 

pada mata kiri. Pasien diberikan terapi pasca operasi tobramycin dexametasone 6x1 

gtt ODS, erlamycetin prednisolone asetate 1x1 gtt ODS, cefadroksil 2x500 mg dan 

paracetamol 3x500 mg. Satu hari pasca operasi didapatkan tajam penglihatan mata 

kanan 1.0 ccks dan mata kiri 0.8 ccks. Hasil pemeriksaan kedudukan bola mata 

sinne correction kesan ortotropia. Pemeriksaan segmen anterior didapatkan 

palpebra blefarospasm dan lakrimasi, konjungtiva terdapat subkonjungtival 

bleeding dan anterior segmen lain dalam batas normal. Pasien disarankan kontrol 1 

minggu kemudian dengan terapi dilanjutkan. 

 

 
Gambar 3. Foto 9 posisi kardinal POD 1 bulan. 

 



 6 

     Pasien kontrol 1 minggu kemudian dan didapatkan hasil pemeriksaan tajam 

penglihatan dengan kacamata mata kanan 0.63 dan mata kiri 0.63f2. Tekanan 

intraokular, pemeriksaan segmen anterior terdapat subkonjungtival bleeding dan 

pemeriksaan segmen posterior dalam batas normal pada kedua mata. Kedudukan 

bola mata sinne correction esotropia 70 dan cum correction ortotropia. 

Cover/uncover test didapatkan near AET dan distance ortotropia. Prism alternate 

cover test sinne correction near 4∆BO. Pasien didiagnosa dengan non accomodative 

esotropia dd/ partially accomodative esotropia post bilateral medial rectus recess + 

astigmatisma hipermetropia compositus ods. tatalaksana kacamata dilanjutkan 

dengan pengobatan dilanjutkan. 

     Pasien kontrol 1 bulan kemudian dan didapatkan hasil pemeriksaan tajam 

penglihatan dengan kacamata mata kanan 0.63 dan mata kiri 0.63f2. Kedudukan 

bola mata sinne correction esotropia 70 dan cum correction ortotropia. 

Cover/uncover test didapatkan near AET dan distance ortotropia. Prism alternate 

cover test sinne correction near 4∆BO. Pasien didiagnosa dengan non accomodative 

esotropia dd/ partially accomodative esotropia post bilateral medial rectus recess + 

astigmatisma hipermetropia compositus ods. tatalaksana kacamata dilanjutkan 

dengan pengobatan dilanjutkan. 

 

 
Gambar 4. Foto 9 posisi kardinal POD 2,5 bulan. 

 

     Pasien kontrol 2,5 bulan kemudian dan didapatkan hasil pemeriksaan tajam 

penglihatan dengan kacamata mata kanan 0.63 dan mata kiri 0.63f2. Tekanan 

a b 



 7 

intraokular, pemeriksaan segmen anterior dan posterior dalam batas normal. 

Kedudukan bola mata sinne correction esotropia 70 dan cum correction ortotropia. 

Cover/uncover test didapatkan near AET dan distance ortotropia. Prism alternate 

cover test sinne correction near 10∆BO. Pasien didiagnosa dengan non 

accomodative esotropia dd/ partially accomodative esotropia post bilateral medial 

rectus recess + astigmatisma hipermetropia compositus ODS. Tatalaksana 

kacamata dilanjutkan dengan pengobatan dilanjutkan. 

 

III. Diskusi 

     Esotropia merupakan salah satu kelainan kedudukan bola mata saat mata 

berdeviasi ke dalam. Esotropia merupakan deviasi mata yang paling banyak terjadi 

pada anak hingga 50% dari populasi anak. Faktor risiko esotropia adalah 

anisometropia, hipermetrop, prematur, berat badan lahir rendah, kelainan bentuk 

kepala dan kromosom, riwayat merokok saat kehamilan dan riwayat keluarga 

dengan mata juling. Kasus ini terdapat salah satu faktor risiko dari esotropia yaitu 

kelainan hipermetrop.1,3,4  

     Esotropia dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu komitan dan inkomitan. 

Komitan adalah apabila besar deviasi pada sembilan posisi kardinal sama besar. 

Esotropia komitan dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu esotropia infantil 

atau esotropia kongenital, esotropia akomodatif, esotropia nonakomodatif dan 

nistagmus esotropia. Esotropia infantil merupakan esotropia yang muncul pada usia 

enam bulan. Esotropia akomodatif suatu deviasi konvergen pada mata yang 

berhubungan dengan refleks akomodasi sedangkan esotropia nonakomodatif suatu 

deviasi konvergen pada mata yang muncul saat usia lebih dari enam bulan bahkan 

saat dewasa. Nistagmus esotropia merupakan nistagmus yang berhubungan dengan 

esotropia. Kasus ini memiliki beberapa kemungkinan dari penyebab esotropia. 

Diagnosis banding yang pertama yaitu esotropia akodomodatif sedangkan 

kemungkinan lainnya merupakan nonakomodatif esotropia.1,4,5  

     Esotropia akomodatif memiliki karakteristik yaitu muncul pada usia 6 bulan 

hingga usia 7 tahun, awalnya hilang timbul namun menjadi konstan dan dapat 

dipresipitasi oleh riwayat trauma atau penyakit. Esotropia akomodatif sering 



 8 

diasosiasikan dengan ambliopia dan keluhan diplopia pada pasien. Esotropia 

akomodatif dibagi menjadi tiga tipe yaitu refractive accommodative esotropia, high 

ac/a ratio accommodative esotropia dan partially accommodative esotropia. 

Refractive accommodative esotropia disebabkan oleh tiga mekanisme yaitu 

hipermetrop yang tidak terkoreksi, accommodative convergence dan insufficient 

fusional divergence. Derajat esotropia dilihat sama saat fiksasi target jarak dekat 

maupun jauh dan besaran hipermetrop yaitu +4.00 dioptri.3,5,7  

    High ac/a ratio accommodative esotropia memiliki reaksi konvergen yang 

berlebihan saat ingin melihat jarak dekat dengan kacamata koreksi. Derajat esotropi 

muncul saat melihat dekat atau lebih besar saat fiksasi target jarak dekat. Kelainan 

refraktif yang terdapat pada pasien dapat berupa hipermetrop, emetrop atau bahkan 

miopia namun seringnya +2.25 dioptri. Partially accommodative esotropia (PAET) 

merupakan kelainan esotropia saat memakai kacamata dengan koreksi hipermetrop 

maksimal namun masih terdapat residual esotropia. PAET sering muncul pada 

keterlambatan pemberian koreksi refraktif. Pada kasus ini di diagnosis banding 

dengan PAET karena terlihat terdapat residual esotropia setelah pemberian 

kacamata koreksi hipermetrop.1,3,8  

     Esotropia nonakomodatif dibagi menjadi enam tipe yaitu basic, cyclic, sensory, 

divergence insufficiency, spasm near reflex dan consecutive esotropia. Basic 

esotropia merupakan kelainan esotropia komitan yang muncul setelah usia 6 bulan 

tanpa komponen akomodatif. Karakateristik klinis basic esotropia adalah deviasi 

esotropia sama saat fiksasi jauh maupun dekat, kelainan refraktif hipermetrop tidak 

signifikan, onset terjadi esotropia bisa akut dan dapat disertai pandangan ganda. 

Faktor presipitasi dari tipe ini adalah hifema, selulitis preseptal, ptosis mekanikal 

maupun terapi oklusi pada ambliopia.4–6  

     Karakteristik klinik cyclic esotropia adalah komitan dan intermittent dengan 

siklus muncul esotropia paling sering adalah setiap 48 jam. Fusi dan streopsis 

hilang saat siklus strabismus namun dapat muncul saat siklus ortotropia. Esotropia 

sensoris adalah suatu kelainan deviasi yang diakibatkan dari tajam penglihatan yang 

menurun pada satu mata. Hal ini menyebabkan bayangan retina menjadi tidak 

fokus, tidak jelas dan tidak simetris hingga dapat menyebabkan ambliopia.2,3,7  
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     Divergence insufficiency adalah kelaian esodefiasi yang lebih besar saat fiksasi 

jauh dibandingkan fiksasi dekat. Spasm near reflex merupakan penyebab esotropia 

yang diakibatkan dari kelainan respon fiksasi dekat. Hal ini sering disebabkan oleh 

faktor psikologis seperti stres dan gangguan kecemasan. Consecutive esotropia 

merupakan esotropia yang berhubungan dengan riwayat eksotropia. Diagnosis 

banding pada kasus ini salah satunya adalah basic esotropia dilihat dari ukuran 

deviasi kedudukan bola mata tidak berbeda jauh saat sebelum dan sesudah 

pemakaian kacamata sedangkan pada PAET seharusnya terdapat perbedaan yang 

signifikan pada derajat deviasi sebelum dan sesudah pemakaian kacamata.2,6,8  

     Tujuan dari terapi esotropia adalah memaksimalkan potensi penglihatan 

binokular, pencegahan ambliopia dan terapi ambliopia. Pilihan terapi esotropia 

dapat berupa koreksi kelainan refraktif, kacamata bifokal, terapi prisma, terapi 

ambliopia, terapi farmakologi seperti injeksi botulinum toxin dan terapi surgikal. 

Koreksi kelainan refraktif terutama terapi hipermetropia dilakukan untuk 

mengurangi derajat esotropia sehingga menghasilkan kedudukan bola mata yang 

sejajar. Kacamata bifokal bertujuan untuk mengurangi akomodasi sehingga 

mengurangi konvergensi akomodasi terutama saat melihat dekat. Kacamata bifokal 

sering digunakan terutama pada kasus high ac/a ratio accommodative esotropia. 

Terapi prisma digunakan pada acquired esotropia yang memiliki diplopia untuk 

meningkatkan kemapuan binokular. Fresnel prisma kadang digunakan juga untuk 

adaptasi preoperatif sebelum tatalaksana surgikal pada operasi strabismus.3,5,6  

     Terapi surgikal bertujuan untuk meluruskan aksis visual sehingga dapat 

mempertahankan penglihatan binokular dan menghilangkan diplopia.  Indikasi 

tatalaksana surgikal pada pasien strabismus adalah saat kacamata tidak cukup untuk 

mengembalikan kedudukan bola mata dalam posisi normal. Indikasi lain dari terapi 

surgikal pada pasien strabismus apabila terdapat kelainan fungsi seperti abnormal 

head posture, kelainan pada gerak bola mata dan meningkatkan lapang pandang 

pada pasien dengan esotropia.1,2,8  

     Derajat deviasi yang dapat dilakukan operasi bila lebih dari 12 prisma dioptri. 

Indikasi utama terapi surgikal pada pasien dengan esotropia adalah saat derajat 

deviasi residual setelah pemberian kacamata hipermetrop adalah sebesar 10-15∆ 
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selama 4-6 minggu. Terapi utama pada partially accommodative esotropia adalah 

koreksi siklopegik dan dapat dilakukan juga tindakan surgikal pada deviasi yang 

masih ada setelah pemakaian koreksi hipermetrop.4–6  

      Salah satu pilihan prosedur pada tindakan untuk PAET adalah bilateral media 

rectus recession. Besar otot reses dari insersi awal bergantung pada derajat deviasi 

pada pasien. Efek yang diperoleh dari reses otot rektus medial awalnya linear 

namun saat ukuran resesi meningkat maka efek relatif dari prosedur reses akan 

meningkat. Terapi surgikal pada PAET dibagi menjadi 3 jenis yaitu standard 

surgery, augmented surgery dan prism adaptation.2,7  

     Standard surgery merupakan suatu prosedur dimana tatalaksana operasi pada 

deviasi residual dengan koreksi jauh. Namun standard surgery memiliki 

kekurangan yaitu memiliki tingkat undercorrection sebesar 25%. Augmented 

surgery merupakan suatu prosedur dimana sudut target ditentukan dengan rata-rata 

simpangan dekat dengan koreksi dan simpangan dekat tanpa koreksi. Hasil dari 

augmented surgery dibandingkan dengan standard surgery adalah 93% sukses dan 

7% overcorrection. Prism adaptation terdiri dari derajat prisma dari residual 

esotropia dengan koreksi hipermetrop full.  Prognosis pada pasien ini adalah quo 

ad vitam ad bonam, dan quo ad functionam dubia ad bonam.2,6,7 

 

IV. Kesimpulan 

       Esotropia merupakan salah satu kelainan kedudukan bola mata saat mata 

berdeviasi ke dalam. Terapi surgikal pada pasien strabismus diindikasikan bila 

kacamata maupun tatalaksana ambliopia tidak cukup untuk mengembalikan 

kedudukan bola mata dalam posisi normal. Perlu diketahui karakteristik klinis 

pasien untuk menentukan tatalaksana yang tepat.  
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