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I. Pendahuluan 

Otot bola mata merupakan komponen yang berperan penting pada fungsi 

penglihatan. Fungsi penglihatan dapat dicapai dengan koordinasi dari gerak bola 

mata. Bola mata memiliki dua kelompok otot, yaitu otot luar bola mata dan otot 

dalam bola mata. Otot luar bola mata, yang disebut sebagai otot ekstraokular, terdiri 

dari empat otot rektus (superior, lateral, inferior, dan medial), dua otot oblik 

(superior dan inferior), dan otot levator palpebra superior. Fungsi dari otot 

ekstraokular meliputi koordinasi pergerakan bola mata, mempertahankan posisi 

pandangan, dan bertanggung jawab terhadap elevasi kelopak mata atas. Otot dalam 

bola mata, yang disebut sebagai otot intraokular, terdiri dari otot dilator pupil, otot 

sfingter pupil, dan otot siliaris. Otot intraokular memiliki fungsi untuk mengatur 

cahaya yang masuk ke dalam bola mata serta fungsi akomodasi mata.1–3 

Pengetahuan mengenai anatomi otot bola mata harus dikuasai sebagai dasar dari 

ilmu kesehatan mata. Pengetahuan ini akan memudahkan pemahaman mengenai 

proses fisiologi otot bola mata dan berperan dalam pembelajaran berikutnya. Sari 

kepustakaan ini akan membahas mengenai perkembangan, origo, insersi, suplai 

vaskular, persarafan, mekanisme aksi, hubungan otot ekstraokular dengan jaringan 

sekitar, pertimbangan anatomi otot ekstraokular untuk tindakan pada mata, dan 

anatomi dari otot intraokular.1,2,4 

 

II. Anatomi Otot Ekstraokular dan Intraokular 

Otot ekstraokular memiliki sifat yang berbeda dengan otot intraokular. Otot 

ekstraokular bersifat volunter, terdiri dari otot rektus superior, otot rektus lateral, 

otot rektus inferior, otot rektus medial, otot oblik superior, otot oblik inferior, dan 

levator palpebra superior. Otot intraokular bersifat involunter, terdiri dari otot 

dilator pupil, otot sfingter, dan otot siliaris.1,3,4 

Otot ekstraokular merupakan bagian dari otot skeletal sehingga memiliki 

struktur yang sama. Terdapat beberapa perbedaan karakteristik, yaitu 

perkembangan, biokimia, struktur, dan fungsi. Rasio dari serabut saraf ke serabut 

otot sangat tinggi, diantara satu banding tiga hingga satu banding lima, sekitar 

sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan rasio dari serabut saraf dengan serabut otot 
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pada otot muskuloskeletal. Rasio yang tinggi ini memungkinkan gerakan mata yang 

akurat. Otot ekstraokular memiliki lapisan orbital luar dan lapisan bola mata dalam. 

Lapisan orbital luar berfungsi sebagai katrol jaringan ikat. Lapisan bola mata dalam 

merupakan tendon yang masuk ke sklera untuk menggerakkan bola mata.2,4,6 

Otot dilator dan sfingter pupil merupakan bagian dari iris sebagai organ yang 

menentukan jumlah cahaya masuk pada media refraksi. Iris terdiri dari permukaan 

anterior, stroma, otot sfingter, otot dilator, dan dua lapis epitel pigmen. Otot dilator 

merupakan lapisan yang tipis dan merupakan perpanjangan dari epitel iris 

berpigmen. Otot siliaris berfungsi dalam kemampuan akomodasi.1,4,7 

 

2.1 Otot Ekstraokular  

Perkembangan otot ekstraokular dimulai pada minggu ke-8 kehamilan. Serat 

otot ekstraokular berasal dari lapisan mesoderm, sedangkan selubung dan tendon 

otot berasal dari sel neural crest. Ukuran otot rektus pada saat lahir lebih kecil 

dibandingkan dengan ukuran saat dewasa. Rata-rata insersi otot anak lebih sempit 

sekitar 2,3–3,0 mm, ketebalan tendon juga lebih tipis pada bayi. Perbedaan insersi 

otot rektus ke limbus antara bayi dan dewasa kira-kira 2 mm. Saat umur 6 bulan, 

jaraknya menjadi 1 mm dan saat berumur 20 bulan, jarak antara insersi otot rektus 

ke limbus sama dengan dewasa.1,2,5 

 
Gambar 2.1 Otot ekstraokular tampak depan pada mata kiri. 

Dikutip dari: Brar dkk.1 
 

Otot rektus berasal dari cincin tendon yang terletak pada apeks orbita yang 

disebut sebagai annulus zinn. Annulus zinn terdiri dari tendon superior dan tendon 

inferior orbital yang merupakan tempat asal dari empat otot rektus. Tendon superior 
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berisi seluruh otot rektus superior, sebagian dari otot rektus lateral, dan otot rektus 

medial. Tendon inferior berisi seluruh otot rektus inferior, sebagian dari otot rektus 

lateral, dan otot rektus medial. Otot levator palpebra superior berasal dari ala minor 

tulang sfenoid, tepat diatas annulus zinn pada bagian puncak dari orbita.1,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Origo otot ekstraokular pada mata kiri 

Dikutip dari: Brar dkk.1 
 

Otot rektus horizontal terdiri dari otot rektus medial dan lateral. Keduanya 

berasal dari annulus zinn. Otot rektus medial memiliki panjang otot 40,8 mm, 

panjang tendon 3,7 mm, dan lebar tendon 10,3 mm. Otot ini berjalan sepanjang 

dinding orbita medial. Otot rektus lateral memiliki panjang otot 40,6 mm, panjang 

tendon 8 mm, dan lebar tendon 9,2 mm. Otot ini berjalan sepanjang dinding orbita 

lateral. Otot rektus vertikal terdiri dari otot rektus superior dan inferior. Otot rektus 

superior memiliki panjang otot 41,8 mm, panjang tendon 5,8 mm, dan lebar tendon 

10,6 mm. Otot ini berasal dari annulus zinn, berjalan ke arah depan, ke atas dari 

bola mata kemudian membentuk sudut 23o dengan sudut visual. Otot rektus 

memiliki panjang otot 40 mm, panjang tendon 5,5 mm, dan lebar tendon 9,8 mm. 

Otot ini juga berasal dari annulus zinn, berjalan ke arah depan, bawah, dan keluar 

mengikuti lantai orbita kemudian membentuk sudut 23o dengan sudut visual dari 

posisi primer.1,2,7 

Otot oblik superior memiliki panjang otot 40 mm, panjang tendon 20 mm, dan 

lebar tendon 10,8 mm. Otot ini berasal dari puncak orbita, di atas annulus zinn. 
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Perjalanan otot ini kemudian ke arah depan dan ke atas sepanjang dinding 

superomedial dari orbita. Otot kemudian menjadi padat sebelum masuk ke dalam 

troklea. Kombinasi dari troklea dan tendon oblik superior dikenal sebagai kompleks 

tendon-troklea. Troklea berfungsi mengarahkan tendon otot oblik superior ke arah 

inferior, posterior, dan lateral. Tendon kemudian membentuk sudut 51o dengan 

sudut visual, menembus kapsul tenon 2 mm daerah nasal, dan 5 mm daerah 

posterior dari insersi otot rektus superior. Otot oblik inferior memiliki panjang otot 

37 mm, panjang tendon 1 mm, dan lebar tendon 9,6 mm pada insersi. Otot ini 

berasal dari periosteum tulang maksila. Periosteum ini terletak di posterior batas 

depan tulang orbita dan lateral orifisium fossa lakrimal. Otot ini kemudian berjalan 

ke arah lateral, superior, dan posterior yang kemudian masuk di bawah otot rektus 

lateral di bagian posterolateral dari bola mata. Otot oblik inferior kemudian 

membentuk sudut 51o dari sudut visual.1,4,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Spiral of Tillaux.  
Dikutip dari: Brar dkk.1 

 

Levator palpebra superior memiliki panjang total 60 mm, panjang otot 40 mm, 

dan panjang tendon 14-20 mm. Otot ini muncul dari puncak orbita dari ala minor 

tulang sfenoid. Otot ini awalnya bergabung dengan otot rektus superior di bagian 

inferior dan otot oblik superior di medial. Otot levator palpebra bagian anterior 

melewati tepat di atas otot rektus superior. Selubung otot diantara kedua otot ini 

kemudian tersambung. Otot levator palpebra kemudian menjadi aponeurosis di 

bagian forniks superior.1,2,9 
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Empat otot rektus berjalan ke daerah anterior bola mata kemudian menempel 

secara teratur pada daerah yang agak jauh limbus. Lokasi menempelnya keempat 

otot rektus membentuk pola lingkaran imajiner yang disebut sebagai Spiral of 

Tillaux. Garis imajiner ini menjelaskan jarak antara insersi masing-masing otot 

rektus medial dengan limbus. Jarak dari insersi otot rektus medial ke limbus adalah 

sejauh 5,5 mm, insersi otot rektus inferior ke limbus 6,5 mm, insersi otot lateral ke 

limbus 6,9 mm, sedangkan insersi otot superior ke limbus 7,7 mm. Otot oblik 

superior berjalan masuk ke troklea di batas orbital superomedial, kemudian berjalan 

di bawah insersi dari otot rektus superior dan menempel pada bagian atas dari 

sklera. Otot oblik inferior menempel pada bagian kuadran posterior inferior 

temporal.1,4,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 (A) Arteri orbital tampak depan dengan otot ekstraokular. 

(B) Arteri orbital tampak lateral dengan otot ekstraokular. 
Dikutip dari: Brar dkk.1 

 

Otot ekstraokular memperoleh suplai vaskular melalui tiga sumber pembuluh 

darah, yaitu cabang muskular dari arteri oftalmika, arteri infraorbital, dan arteri 

lakrimal. Semua otot ekstraokular mendapatkan suplai dari cabang muskular arteri 

A 

B 



6 
 

 
 

oftalmika. Otot rektus inferior dan otot oblik inferior mendapatkan suplai tambahan 

dari arteri infraorbital. Otot rektus lateral mendapatkan suplai tambahan dari arteri 

lakrimal. Setiap otot rektus memiliki satu hingga empat arteri siliaris anterior. Arteri 

tersebut melewati badan otot, menembus sklera, beranastomosis dengan lingkaran 

arteri utama, dan berkontribusi untuk suplai vaskular untuk segmen anterior.1,2,4 

Otot ekstraokular dipersarafi oleh 3 cabang saraf kranial. Saraf kranial VI 

(abdusen) mempersarafi otot rektus lateral. Saraf kranial IV (troklear) 

mempersarafi otot oblik superior. Saraf kranial III (okulomotor) memiliki divisi 

superior dan inferior. Divisi superior mempersarafi otot levator palpebra superior 

dan otot rektus superior. Divisi inferior mempersarafi otot rektus medial, otot rektus 

inferior, dan otot oblik inferior.1,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Persarafan pada otot ekstraokular. 
Dikutip dari: Shumway dkk3 

 

Otot rektus medial dan lateral pada posisi primer dapat menggerakkan bola mata 

secara horizontal, yang dinamakan aksi horizontal primer. Otot rektus superior dan 

inferior memiliki arah tarikan vertikal, sesuai dengan posisi otot-otot tersebut. 

Sudut tarikan otot dari origo ke insersi memiliki kemiringan 23o dari aksis visual. 

Hal ini memberikan efek torsi. Intorsi merupakan aksi sekunder dari otot rektus 

superior. Ekstorsi merupakan aksi sekunder dari otot rektus inferior. Kedua otot ini 
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memiliki aksi tersier aduksi karena posisi origo dari insersi terletak di medial 

menuju tengah dari rotasi bola mata. Otot oblik memiliki kemiringan 51o ke sudut 

visual. Aksi primer dari otot oblik adalah torsi. Aksi sekunder dari otot oblik adalah 

rotasi vertikal, mencakup depresi dan elevasi. Aksi tersier dari otot oblik adalah 

abduksi. Otot levator palpebra superior memiliki aksi elevasi dari kelopak mata 

atas.1,2,11 

 
Tabel 1. Aksi otot ekstraokular pada posisi primer  

Dikutip dari: Hered RW dkk2 

 

2.1.1. Hubungan Otot Ekstraokular dengan Orbit dan Wajah 

Orbit memiliki struktur muskulofibroelastik yang kompleks untuk menahan bola 

mata, menyokong otot ekstraokular, dan pengelompokan bantalan lemak. 

Keterkaitan jaringan orbita dan kompleksitas dari koneksi ini mulai dipelajari akhir-

akhir ini dengan melibatkan jaringan adiposa, konus otot, kapsul otot, kapsul tenon, 

dan sistem katrol. Konus otot terletak posterior dari ekuator, berisi otot 

ekstraokular, selubung otot ekstraokular, dan intermuskular septum. Bola mata 

terlindungi dengan baik oleh banyaknya jaringan lemak. Jaringan lemak di luar 

konus otot maju bersamaan dengan otot rektus dan berhenti sekitar 10 mm dari 

limbus. Jaringan lemak di dalam konus otot terpisahkan dari sklera oleh kapsul 

tenon.1,2,9 

Setiap otot rektus diselubungi oleh kapsul fasial yang memanjang mulai dari 

origo hingga ke insersi. Kapsul tersebut tipis pada bagian posterior tetapi akan 

semakin menebal ketika berada dekat dengan ekuator. Kapsul otot memiliki 

permukaan licin dan tidak memiliki pembuluh darah. Hal ini yang membuat otot 

ekstraokuler dapat bergerak dengan mudah. Kapsul tenon merupakan fasia utama 

di orbita. Kapsul ini membentuk selubung dimana bola mata bisa bergerak. Kapsul 

Otot Primer Sekunder Tersier 

Rektus Medial Aduksi - - 

Rektus Lateral Abduksi - - 

Rektus Inferior Depresi Ekstorsi Aduksi 

Rektus Superior Elevasi Intorsi Aduksi 

Oblik Inferior Ekstorsi Elevasi Abduksi 

Oblik Superior Intorsi Depresi Abduksi 

Levator Palpebra Superior Elevasi palpebra atas   
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ini menyatu dengan selubung dari saraf optik pada bagian posterior. Pada bagian 

anterior, kapsul tersebut menyatu dengan septum intermuskular di 3 mm dari 

limbus. Bagian posterior kapsul tenon tipis dan juga fleksibel, sehingga 

memudahkan saraf optik, saraf siliaris, dan pembuluh darah siliaris untuk bergerak. 

Kapsul ini tebal dan kuat pada bagian posterior dari ekuator.2–4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Konus otot memiliki satu bantalan lemak dan dikelilingi oleh satu 

bantalan lemak lain yang terpisahkan oleh otot rektus dan 

septum intermuskular. 
Dikutip dari: Brar dkk1 

 

Empat otot rektus memiliki sistem yang berfungsi untuk mempertahankan posisi 

otot terhadap orbit. Katrol ini terdiri dari kolagen, elastin, dan otot yang 

memungkinkan katrol ini untuk berkontraksi dan relaksasi. Katrol ini berfungsi 

untuk menstabilkan jalur otot. Katrol bergabung dengan septum intermuskular, 

menyatu dengan konjungtiva di 3 mm posterior dari limbus. Septum intermuskular 

bagian posterior memisahkan bantalan lemak di bagian luar dan dalam dari konus 

otot.1,2,6,7 

  

2.1.2 Pertimbangan Anatomi untuk Prosedur Oftalmik 

Saraf pada otot rektus dan otot oblik superior memasuki otot sekitar sepertiga 

jarak dari origo ke insersi. Kerusakan saraf pada bagian ini dapat terjadi pada 



9 
 

 
 

operasi anterior mata. Kerusakan bisa terjadi akibat instrumen operasi yang 

mendorong lebih dari 26 mm ke arah posterior dari insersi otot rektus. Saraf kranial 

IV (troklear) berada di luar dari konus otot. Hal ini menyebabkan saraf troklear 

tidak mendapatkan efek anestesi dari teknik blok retrobulbi. Jarum pada teknik 

anestesi blok retrobulbi dapat mencederai setiap otot ekstraokular.1,2,7 

Saraf pada otot oblik inferior masuk melalui bagian lateral kemudian 

menyeberang ke otot rektus inferior. Operasi pada daerah ini dapat berakibat cedera 

pada saraf tersebut. Hal ini juga dapat membuat pembesaran pupil dikarenakan 

serabut parasimpatis dari otot sfingter pupil dan otot siliaris berjalan bersama saraf 

tersebut. Teknik anestesi blok retrobulbi pada daerah inferior temporal dapat 

mencederai saraf dan otot oblik inferior. Otot rektus medial merupakan satu-

satunya otot yang tidak dilewati oleh otot oblik manapun. Operasi pada bagian ini 

memiliki resiko komplikasi yang lebih kecil dibandingkan di tempat lain.7,8,11 

Otot rektus inferior terikat pada kelopak mata bawah karena ekstensi dari 

selubung fasia. Resesi dari otot rektus inferior dapat menyebabkan pelebaran fisura 

palpebra sehingga terjadi retraksi pada kelopak mata bawah. Reseksi dari otot 

rektus inferior dapat menyebabkan penyempitan fisura palpebra sehingga terjadi 

kenaikan pada kelopak mata bawah. Otot rektus superior terikat longgar pada otot 

levator palpebra superior. Reseksi dari otot rektus superior dapat menyebabkan 

penyempitan fisura palpebra sehingga kelopak mata atas tertarik ke arah bawah. 

Kelopak mata tidak selalu tertarik ke atas pada tindakan resesi kecil atau sedang 

pada otot rektus superior.2,6,7 

 

2.2 Otot Intraokular 

Otot dilator pupil berkembang dari epitel berpigmen anterior badan siliar yang 

berasal dari lapisan neuroektoderm. Otot ini terletak sejajar dan anterior dari epitel 

posterior berpigmen. Sel otot polos berisi miofilamen halus dan melanosom. 

Miofibril terbatas pada bagian basal dari sel dan memanjang pada anterior menuju 

ke iris stroma. Melanosom dan nukleus ditemukan pada daerah apikal dari tiap sel 

mioepitelial. Epitel anterior berpigmen lebih kecil dan kurang berpigmen daripada 

bagian posteriornya, sehingga sulit untuk divisualisasikan bahkan secara histologis. 
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Otot dilator merupakan lapisan yang sangat tipis. Otot ini merupakan perpanjangan 

dari epitel iris berpigmen yang terletak di antara stroma dan epitel iris berpigmen.11–

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Gambaran permukaan dan lapisan dari iris. (A) Zona pupil. (B) Zona 

siliaris. (C) Kripta fuchs. (D) Pigment ruff pada batas zona pupil. (E) 

Pembuluh darah iris pada arteri sirkulus iridis mayor. (F) Arteri 

sirkulus iridis minor. (G) Pola sirkular pada otot sfingter. (H) Pola 

Radial pada otot dilator. (I) Iris bagian posterior menunjukkan alur 

kontraksi radial. (J) Lipatan struktur Schwalbe. (K) Pars plikata dari 

badan siliar. 
Dikutip dari: Brar dkk1 

 

Otot sfingter pupil berasal dari neuroektoderm, sama seperti otot dilator. Otot ini 

merupakan otot polos dengan susunan seperti pita melingkar. Otot ini terletak dekat 

dengan batas pupil di stroma dalam, anterior ke epitel berpigmen posterior dari iris. 

Otot sfingter menerima persarafan utamanya dari serabut saraf parasimpatetik yang 

berasal dari nukleus Edinger-Westphal dan berjalan dengan saraf okulomotor, 

berespon secara farmakologis kepada stimulasi muskarinik. Timbal balik 

persarafan simpatetik ke otot sfingter memengaruhi peran penghambatan dan 

membantu relaksasi sfingter dalam kegelapan.2,7,11 

Otot siliaris memiliki tiga lapis serabut otot, yaitu otot longitudinal, otot radial, 

dan otot sirkular. Hampir semua otot siliaris terbuat dari lapisan luar serabut 
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longitudinal yang menempel pada scleral spur. Serabut otot radial muncul dari 

bagian tengah badan siliaris dan serabut otot sirkular berada pada bagian terdalam. 

Secara klinis, tiga serabut otot ini berfungsi sebagai satu kesatuan. Otot ini 

berkembang sesuai dengan bertambahnya usia, yaitu jumlah dari jaringan ikat 

diantara bundel otot akan meningkat dan juga terdapat penurunan elastisitas pada 

kontraksi otot.12–14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Skema serabut otot polos pada badan siliar. 
Dikutip dari: Brar dkk1 

 

Serabut otot siliaris bekerja seperti otot polos lainnya. Otot ini dipersarafi 

terutama dari serabut parasimpatis dari saraf kranial ketiga melalui saraf siliaris 

pendek. Serabut siliaris diarahkan langsung ke otot siliaris sekitar 97% untuk fungsi 

akomodasi dan sekitar 3% diarahkan ke otot sfingter iris. Serabut simpatis terdapat 

pada otot siliaris dan memainkan peran untuk relaksasi otot. Otot siliaris yang 

berkontraksi akan meningkatkan aliran akuos dengan membuka ruang bagi 

anyaman trabekula dikarenakan serabut otot siliaris menempel pada scleral 

spur.2,4,13,14 

Sistem saraf okulomotor berperan dalam gerakan bola mata. Saraf okulomotor 

terbagi menjadi dua divisi. Divisi superior mempersarafi otot levator palpebra 

superior dan otot rektus superior. Divisi inferior mempersarafi otot rektus inferior, 

rektus medial, dan oblik inferior. Otot sfingter pupil dan otot siliaris dipersarafi oleh 
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serabut parasimpatis. Kelumpuhan pada saraf okulomotor dapat menyebabkan 

gangguan pada otot somatis dan otot otonom. Otot somatis terdiri dari otot rektus 

superior, rektus inferior, rektus medial, oblik inferior, dan levator palpebra superior. 

Otot otonom terdiri dari otot sfingter pupil dan otot siliaris. Pasien dengan 

kelumpuhan saraf okulomotor secara klinis dapat dibedakan menjadi komplit dan 

parsial. Kelumpuhan saraf okulomotor yang bersifat komplit memiliki gejala 

berupa ptosis, hambatan gerak bola mata dan kelainan pupil. Kelumpuhan saraf 

okulomotor yang bersifat parsial ditandai dengan hambatan gerak bola mata, ptosis 

atau gangguan pada pupil.1,2,9 

Otot siliaris berperan penting dalam proses akomodasi. Akomodasi merupakan 

mekanisme perubahan kekuatan dioptri optik mata dengan mengubah bentuk dan 

posisi dari lensa. Kontraksi otot siliaris, relaksasi otot zonular, dan penurunan 

diameter lensa berpengaruh dalam proses akomodasi. Presbiopia merupakan 

kondisi menurunnya elastisitas lensa dan otot siliaris yang dapat menurunkan fungsi 

akomodasi.1,12,14 

 

III. Simpulan 

Otot bola mata berperan penting pada proses penglihatan. Terdapat tujuh otot 

ekstraokular pada mata manusia yaitu empat otot rektus, dua otot oblik, dan otot 

levator palpebra superior. Otot intraokular terdiri dari otot dilator pupil, otot sfingter 

pupil, dan badan siliar. Otot ekstraokular berperan dalam pergerakan bola mata, 

mempertahankan posisi padangan, dan bertanggung jawab terhadap elevasi kelopak 

mata atas. Otot intraokular memiliki fungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke 

dalam bola mata serta fungsi akomodasi. Pengetahuan mengenai anatomi otot bola 

mata harus dikuasai sebagai dasar untuk mempelajari fisiologi otot bola mata, 

kelainan dan pertimbangan anatomi untuk prosedur mata. 
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