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I. Pendahuluan 

Mata merupakan suatu sistem optik dengan iris sebagai diafragma untuk 

mengatur cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Pupil merupakan lubang yang 

dibentuk oleh iris dengan fungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Otot-otot pada 

iris, otot sfingter pupil dan dilator pupil, dikendalikan oleh sistem persarafan 

simpatis dan parasimpatis yang akan menentukan diameter pupil.1–3 

Diameter pupil menentukan jumlah cahaya yang akan masuk ke dalam bola 

mata. Cahaya yang masuk ke dalam bola mata berpengaruh terhadap kedalaman 

fokus bayangan objek. Pupil memiliki sistem jaras persarafan kompleks yang 

bertujuan untuk memastikan bayangan yang diterima tetap jelas dalam kondisi 

pencahayaan dan jarak objek yang bervariasi.2–4 

Evaluasi terhadap respons pupil penting dilakukan untuk mengetahui kondisi 

patologis yang diderita pasien. Respons pupil dapat menjadi tanda klinis berbagai 

kelainan sistemik dan kelainan sistem saraf pusat dari mulai yang jinak hingga yang 

dapat menyebabkan mortalitas. Kondisi tersebut dapat dinilai dengan pemeriksaan 

refleks pupil. Respons yang abnormal dapat menunjukkan adanya kelainan di 

sepanjang jaras persarafan pupil.1,4,5 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk 

membahas mengenai anatomi jaras pupil. 

 

II. Anatomi dan Fisiologi Pupil 

Diameter dan bentuk pupil dipengaruhi oleh anatomi iris dan sistem 

persarafannya. Sistem saraf otonom simpatis dan parasimpatis bekerja secara 

antagonis dalam proses midriasis dan miosis. Perubahan diameter pupil dapat 

terlihat dalam refleks cahaya dan refleks dekat pada pupil normal.2,3,5 

 

2.1 Iris 

Iris merupakan bagian dari traktus uvea paling anterior yang tersusun dari 

jaringan ikat, pembuluh darah, dan sel-sel berpigmen melanin. Iris membagi 

segmen anterior menjadi bilik mata depan dan bilik mata belakang. Bilik mata 

depan merupakan ruang antara permukaan anterior iris dengan permukaan posterior 

kornea. Bilik mata belakang merupakan ruang antara permukaan posterior iris 

dengan lensa dan serat zonula. Iris akan tampak berbentuk lingkaran dengan lubang
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diafragma berupa pupil di tengahnya dalam bidang koronal. Iris juga dapat dibagi 

menjadi dua zona yang dibatasi oleh kolaret, yaitu zona pupil yang terletak lebih 

sentral dan zona siliaris yang terletak lebih perifer.1,6,7  

Vaskularisasi iris berasal dari cabang-cabang arteri sirkulus mayor iris. Arteri 

tersebut berjalan dari badan siliaris secara radial menuju pupil dan memberikan 

suplai darah bagi iris zona siliaris. Arteri sirkulus mayor iris menerima vaskularisasi 

dari arteri siliaris posterior longus dan arteri siliaris anterior yang disuplai oleh 

arteri oftalmika. Cabang-cabang arteri sirkulus mayor iris akan membentuk arteri 

sirkulus minor iris yang memberikan suplai untuk iris zona pupil. Arteri sirkulus 

minor iris akan berlanjut ke arah posterior sebagai sumber permukaan posterior iris. 

Anastomosis antara arteri dan vena juga terbentuk di arteri sirkulus minor iris. 

Drainase vena mengikuti pola yang serupa dengan aliran arteri tanpa membentuk 

sirkulus mayor. Aliran vena kemudian akan keluar dari bola mata melalui vena 

vorteks.2,5,8 

 

 

Gambar 2.1 Zonasi dan vaskularisasi iris 
Dikutip dari: Ansari, dkk6 

 

Diameter iris pada orang dewasa adalah 12-13 mm dengan panjang 

sirkumferensial 37-38 mm. Otot sfingter pupil yang berbentuk sirkuler akan 

membentuk lingkaran margin pupil. Pupil memiliki diameter yang bervariasi. 

Faktor-faktor yang memengaruhi diameter pupil antara lain berupa pencahayaan, 

Batas badan siliaris 

Arteri sirkulus 

mayor iris 

Arteri sirkulus 

minor iris 
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kondisi retina, integritas sistem persarafan pupil, emosi, dan usia pasien. Rata-rata 

diameter pupil adalah 2-3 mm pada kondisi cahaya terang dan dapat bertambah 

hingga 7 mm pada kondisi gelap. Kolaret terbentuk pada jarak antara 1,5-1,7 mm 

dari margin pupil dan merupakan bagian paling tebal dari iris dengan ketebalan 0,7-

0,8 mm. Iris memiliki ketebalan yang bervariasi antara 0,2-0,6 mm di sepanjang 

permukaannya. Pangkal iris yang menempel pada badan siliaris merupakan bagian 

paling tipis dari iris.6,8,9 

 

 

Gambar 2.2 Lapisan iris 
 Dikutip dari: Brar, dkk2 

 

Histologi iris terdiri dari stroma, lapisan otot-otot pupil, dan lapisan epitel 

berpigmen. Stroma merupakan struktur yang terletak paling anterior dengan 

komposisi berupa melanosit, sel tidak berpigmen, fiber kolagen, matriks hialuronat, 

pembuluh darah, dan serabut saraf dari saraf siliaris panjang. Otot dilator pupil 

merupakan lapisan otot polos tipis dengan susunan radial yang berkembang dari 

epitel berpigmen anterior. Prosesus dari otot dilator pupil melekat dengan badan 

siliaris pada bagian perifer dan dengan otot sfingter pupil pada bagian sentral. 

Kontraksi otot dilator pupil akan menyebabkan dilatasi pupil melalui reseptor 

adrenergik. Otot sfingter pupil merupakan otot polos berbentuk sirkuler yang 

terletak pada margin pupil, posterior dari stroma, dan anterior dari epitel berpigmen 

posterior. Kontraksi otot sfingter pupil akan menyebabkan konstriksi pupil. Otot 

sfingter pupil melalui reseptor muskarinik. Lapisan epitel berpigmen pada iris 
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tersusun dari dua lapis, yaitu epitel berpigmen anterior dan epitel berpigmen 

posterior dengan pola apeks bertemu apeks.2,3,8  

 

 
Gambar 2.3 Jaras parasimpatis pupil 

Dikutip dari: Bhatti, dkk4 

 

2.2 Jaras Pupil 

Jaras refleks pupil terdiri atas jaras aferen yang melibatkan jalur impuls dari 

nervus optikus dan jaras eferen yang dikendalikan oleh sistem saraf simpatis dan 

parasimpatis. Jaras aferen dimulai dari sel ganglion retina yang mengandung 

melanopsin, yaitu intrinsically photosensitive retinal ganglion cell (ipRGC), 

sebagai reseptor impuls cahaya yang selanjutnya akan dihantarkan menuju nervus 

optikus. Serabut nervus optikus berjalan menyusuri ruang orbita, kanal optik, dan 

ruang intrakranial sebelum mencapai kiasma optikum. Nervus optikus yang 

membawa serabut saraf dari retina nasal akan mengalami penyilangan di kiasma 

optikum, kemudian akan berjalan pada traktus optikus. Serabut saraf tersebut tidak 

bersinaps dengan nukleus genikulata lateral, tetapi langsung menuju otak tengah 

dan bersinaps dengan nukleus pretektal. Serabut retina yang diterima pada nukleus 

pretektal berasal dari area retina temporal ipsilateral dan retina nasal kontralateral. 
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Akson dari nukleus pretektal kedua hemisfer akan keluar menuju nukleus Edinger-

Westphal pada otak tengah bagian dorsal secara bilateral.3,10,11  

 

 

Gambar 2.4 Jaras simpatis pupil 
Dikutip dari: Bhatti, dkk4 

 

Jaras eferen parasimpatis dimulai dari nukleus Edinger-Westphal yang berperan 

sebagai neuron orde pertama. Jaras kolinergik tersebut berjalan bersama serabut 

nervus okulomotor. Serabut tersebut akan masuk ke dalam sinus kavernosus dan 

terbagi menjadi cabang superior dan cabang inferior, kemudian masuk ke dalam 

fisura orbita superior. Serabut saraf parasimpatis berjalan bersama cabang inferior 

nervus okulomotor yang akan mempersarafi otot rektus medial, otot rektus inferior, 

dan otot oblik inferior. Cabang parasimpatis membentuk sinaps di ganglion siliaris 

setelah memasuki ruang orbit. Serabut saraf postganglionik keluar sebagai nervus 

siliaris posterior brevis yang menembus sklera dan berjalan di sepanjang ruang 

suprakoroidal sebelum bersinaps dengan reseptor di otot siliaris dan otot sfingter 

pupil.1,3,5 

Sistem saraf simpatis berperan dalam jaras eferen pupil sebagai mediator 

gerakan dilatasi pupil. Neuron orde pertama jaras simpatis pupil sebagian besar 
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berasal dari nukleus paraventrikuler di hipothalamus posterior. Neuron tersebut 

akan berjalan secara inferior dan bersinaps dengan pusat siliospinal di kolom abu-

abu intermediolateral korda spinalis setinggi tulang servikal 8 (C8) hingga torakal 

2 (T2). Neuron orde kedua merupakan neuron preganglionik yang akan keluar dari 

daerah akar spinal ventral dan berjalan secara rostral untuk bersinaps dengan 

ganglion servikal superior di dekat arteri karotis komunis. Neuron orde ketiga 

merupakan neuron postganglionik yang akan mempersarafi otot dilator pupil, otot 

siliaris, otot Muller, dan kelenjar keringat wajah. Neuron tersebut akan berjalan 

bersama dengan arteri karotis interna untuk memasuki sinus kavernosus. Serabut 

saraf postganglionik di dalam orbit akan berjalan sebagai nervus siliaris posterior 

longus dan nervus siliaris posterior brevis. Saraf tersebut akan menembus sklera 

dan bersinaps dengan reseptor adrenergik di otot dilator pupil dan otot siliaris.1,11,12 

 

2.3 Refleks Cahaya 

Refleks cahaya pada pupil merupakan manifestasi dari respons jaras 

parasimpatis. Rangsangan cahaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan refleks 

tersebut dapat diterima mata secara unilateral maupun bilateral. Fotoreseptor pada 

retina mengubah cahaya yang diterima menjadi impuls saraf yang akan dihantarkan 

melalui sel ganglion retina menuju nervus optikus. Sel batang dan sel kerucut 

berperan dalam jaras refleks cahaya pupil. Besarnya intensitas cahaya akan 

berbanding lurus dengan impuls yang dihasilkan.10,13,14  

 Serabut saraf yang menghantarkan impuls dari satu mata dapat dilanjutkan 

secara bilateral pada daerah retrokiasma akibat hemidekusasi serabut nervus 

optikus di kiasma optikum. Neuron akan bersinaps dengan nukleus pretektal di 

dekat daerah kolikulus superior otak tengah. Akson dari nukleus pretektal akan 

berjalan menuju nukleus Edinger-Westphal ipsilateral dan kontralateral. Akson dari 

nukleus pretektal akan menyilang di komisura posterior dari otak tengah dorsal 

untuk mencapai nukleus Edinger-Westphal kontralateral. Hantaran impuls terhadap 

nukleus Edinger-Westphal bilateral tersebut menyebabkan munculnya respons 

eferen pada kedua mata walaupun rangsang cahaya hanya diberikan pada satu 

mata.5,12,13 
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Nukleus Edinger-Westphal akan melanjutkan hantaran impuls melalui serabut 

saraf kolinergik yang akan bersinaps di ganglion siliaris ipsilateral. Impuls 

dilanjutkan melalui neuron postganglionik yang akan bersinaps di otot sfingter 

pupil. Asetilkolin berperan pada mediasi proses ini di reseptor muskarinik. Aktivasi 

reseptor eksitatori pada otot sfingter pupil tersebut akan menyebabkan kontraksi 

otot secara sirkuler sehingga terjadi konstriksi pupil atau miosis.1,3,12 

  
2.4 Respons Dekat 

Respons dekat, dikenal juga sebagai trias penglihatan dekat, merupakan 

sekelompok respons yang terjadi pada sistem penglihatan akibat perubahan dari 

penglihatan jarak jauh menjadi jarak dekat. Trias respons tersebut terdiri dari 

miosis, akomodasi lensa, dan konvergensi. Pupil akan berkonstriksi sehingga 

membatasi cahaya yang masuk ke dalam mata dan meningkatkan kedalaman fokus 

pada kondisi miosis. Proses akomodasi lensa dipicu oleh kontraksi otot-otot siliaris 

sehingga serat zonula mengalami relaksasi ketika objek mendekat. Bayangan dari 

objek yang mendekat dapat tetap difokuskan pada retina karena proses akomodasi. 

Konvergensi pada kedua mata terjadi untuk menjaga penglihatan binokuler ketika 

posisi objek mendekat.1,4,7 

Pembentukan bayangan yang kabur pada retina terjadi ketika jarak objek 

menjadi lebih dekat. Bayangan kabur yang diterima oleh area kortikal akan memicu 

impuls menuju nukleus Edinger-Westphal. Nukleus Edinger-Westphal akan 

menghantarkan impuls menuju ganglion siliaris. Serabut saraf postganglionik yang 

memberikan persarafan untuk otot siliaris dan otot sfingter pupil akan memberikan 

impuls yang mengakibatkan kontraksi. Kontraksi otot-otot tersebut akan 

menghasilkan akomodasi lensa dan miosis pupil, sehingga bayangan yang diterima 

oleh retina menjadi tidak kabur.4,11,15 

Perubahan jarak objek dari jauh menjadi lebih dekat mengakibatkan deviasi 

spasial lokasi bayangan retina pada kedua mata. Serabut saraf dari area kortikal 

akan menghantarkan impuls pada nukleus okulomotor secara bilateral. Impuls akan 

diteruskan menuju cabang nervus okulomotor yang mempersarafi otot rektus 

medial, sehingga terjadi kontraksi pada otot tersebut. Konvergensi kedua bola mata 
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diakibatkan oleh kontraksi otot rektus medial bilateral sehingga korespondensi area 

retina yang menerima bayangan dari suatu objek dapat tercapai.1,5,15 

 

III. Pemeriksaan Jaras Pupil 

Pemeriksaan jaras pupil penting dilakukan untuk menentukan kemungkinan 

kelainan sistem saraf mata. Fungsi refleks cahaya dan respons dekat dapat 

dievaluasi secara terpisah. Pemeriksaan jaras pupil disertai dengan anamnesis dan 

pemeriksaan fisik yang terfokus dapat menentukan kelainan pada jaras pupil dan 

kemungkinan penyakit yang dialami pasien.4,7,11   

 

 

Gambar 3.1 Swinging light test. (A). Pupil bilateral konstriksi saat mata kanan 

disinari; (B). Pupil bilateral konstriksi saat sinar dipindahkan ke mata 

kiri; (C). Terdapat relative afferent pupillary defect (RAPD) pada mata 

kiri, pupil bilateral dilatasi saat mata kiri disinari. 
Dikutip dari: Blomquist11 

 

3.1 Pemeriksaan Refleks Cahaya 

Pemeriksaan refleks cahaya merupakan pemeriksaan awal yang dapat dilakukan 

untuk menentukan kondisi jaras pupil. Pasien diminta untuk melakukan fiksasi 

penglihatan pada objek yang jauh dalam kondisi ruangan redup, kemudian 

pemeriksa menyinari pupil mata yang akan diperiksa dengan menggunakan 
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penlight. Pemeriksa mendokumentasikan respons pupil ipsilateral terhadap cahaya 

yang diberikan sebagai refleks langsung. Pengamatan pada mata kontralateral juga 

perlu dilakukan. Respons pupil mata kontralateral terhadap cahaya 

didokumentasikan sebagai refleks konsensual. Pemeriksaan ini dilakukan pada 

kedua mata.4,7,11 

Swinging light test merupakan tes yang dilakukan untuk menilai perbedaan 

antara refleks cahaya langsung dan konsensual. Kondisi relative afferent pupillary 

defect (RAPD) dapat ditegakkan melalui swinging light test. Pasien diperiksa dalam 

ruangan gelap dan diminta untuk melakukan fiksasi penglihatan terhadap objek 

yang jauh. Pemeriksa menyinari pupil selama tiga detik secara bergantian antara 

mata kanan dan kiri pasien. Penilaian dilakukan terhadap respons pupil saat 

dilakukan penyinaran langsung dan dibandingkan dengan respons konsensual.1,4,7  

Kondisi pupil dan jaras persarafan yang normal akan menghasilkan konstriksi 

pupil yang seimbang antara mata kanan dan kiri sebagai respons terhadap stimulus 

cahaya. Pemeriksa dapat mengamati hal ini baik pada pemeriksaan refleks cahaya 

langsung maupun konsensual. Konstriksi pupil bilateral saat salah satu pupil 

disinari akan menghasilkan kondisi pupil yang tampak terus berkonstriksi atau 

dilatasi sesaat sebelum kembali berkonstriksi ketika sinar dipindahkan dari satu sisi 

ke sisi kontralateral pada pemeriksaan swinging light test.5,7,11 

 

3.2 Pemeriksaan Respons Dekat 

Pemeriksaan respons dekat bukan merupakan pemeriksaan yang rutin dilakukan. 

Pemeriksaan ini perlu dilakukan ketika hasil pemeriksaan refleks cahaya abnormal. 

Konstriksi pupil saat melihat objek pada jarak dekat dinilai pada pemeriksaan ini. 

Refleks cahaya pupil yang normal dapat memastikan hasil pemeriksaan respons 

dekat yang normal.4,7,11 

Pemeriksa harus memastikan pencahayaan ruangan adekuat untuk melakukan 

pemeriksaan respons dekat. Pasien diminta untuk fiksasi penglihatan terhadap 

objek jauh. Pemeriksa memindahkan fiksasi tersebut dari posisi jauh ke posisi dekat 

hingga memicu trias penglihatan jarak dekat pada pasien. Ibu jari pasien dapat 

digunakan sebagai objek fiksasi pemeriksaan. Pemeriksa mengamati refleks pupil 
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yang muncul pada pasien saat objek fiksasi mendekat. Pemeriksaan juga dilakukan 

pada mata kontralateral.1,7,11 

 

 

Gambar 3.2 Ligh-near dissociation. (A). Ukuran pupil pada cahaya redup. (B) dan 

(C). Pupil tidak berkonstriksi terhadap stimulus cahaya. (D). Pupil 

berkonstriksi pada penglihatan jarak dekat. 
Dikutip dari: Bouffard1 

 

Konstriksi pupil pada refleks cahaya setara atau lebih kuat dibandingkan dengan 

respons dekat dalam kondisi normal. Respons dekat yang lebih kuat dibandingkan 

dengan refleks cahaya menandakan adanya light-near dissociation. Fenomena 

tersebut dapat terjadi akibat kelainan pada otak tengah bagian dorsal, ganglion 

siliaris, atau nervus optikus. Lesi pada otak tengah bagian dorsal dapat 

memengaruhi serabut dari nukleus pretektal yang menyilang di komisura posterior 

sehingga mengganggu jaras refleks cahaya. Serabut eferen jaras respons dekat 

berjalan dari area kortikal menuju nukleus Edinger-Westphal pada daerah yang 

lebih ventral dibanding nukleus pretektal sehingga cenderung lebih terlindungi dari 

lesi pada otak tengah bagian dorsal. Jumlah badan sel yang berfungsi sebagai 

mediator respons dekat lebih banyak dibanding mediator refleks cahaya pada 

ganglion siliaris. Hal ini membuat kerusakan ganglion dapat berpengaruh lebih 

besar pada respons dekat dibanding refleks cahaya. Neuropati optik berat juga dapat 

menyebabkan light-near dissociation.1,2,4,7 
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IV. Simpulan 

Pupil merupakan diafragma yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam 

sistem optik mata. Margin sentral dari otot sfingter pupil di iris akan memberikan 

bentuk bagi pupil. Gerakan dan ukuran pupil dikendalikan oleh otot sfingter dan 

dilator pupil dari iris. Otot-otot tersebut menerima persarafan dari jaras simpatis 

dan parasimpatis. Jaras otonom pupil menyesuaikan respons pupil terhadap 

stimulus cahaya dan penglihatan jarak dekat. Respons pupil tersebut dikenal 

sebagai refleks cahaya dan respons dekat. Pemeriksaan refleks cahaya dan respons 

dekat pupil dapat menilai integritas jaras pupil.  
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