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I. Pendahuluan 

     Penglihatan yang baik penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. 

Kelainan pada fungsi penglihatan dapat menganggu aktivitas sehari-hari. 

Pemeriksaan untuk penglihatan harus mempertimbangkan fungsi visual. Fungsi 

visual menggambarkan seberapa baik mata dan sistem visual dasar sehingga dapat 

mendeteksi stimulus target. Tes fungsi visual menilai faktor-faktor penglihatan 

seperti tajam penglihatan, sensitivitas kontras, warna, dan lapang pandang. Masing-

masing tes dapat menilai tingkat penglihatan fungsional individu.1,2,3 

     Pemeriksaan umum pada fungsi visual yang digunakan oleh klinisi yaitu 

menggunakan kartu Snellen dan Bailey Lovie chart untuk mengukur tajam 

penglihatan. Pemeriksaan sensitivitas kontras lebih sering menggunakan metode 

kisi pada sebuah papan atau kartu CSV-1000. Skrining pada pasien dengan keluhan 

penglihatan warna umumnya menggunakan uji tes pseudokromatik dan uji 

pengaturan warna. Pemeriksaan pada lapang pandang umumnya dilakukan tes yang 

sederhana dengan tes konfrontasi, amsler grid, dan perimetri sebagai standart baku 

emas.1,4,5 

     Fungsi visual sensorik memiliki jenis pemeriksaan lain untuk memperdalam tes 

yang biasa dilakukan, baik pada pemeriksaan tajam penglihatan, sensitivitas 

kontras, penglihtan warna, dan lapang pandang. Pemeriksaan tersebut memiiliki 

beragam jenis tes untuk menentukan fungsi visual seseorang. Beragam tes fungsi 

visual sensorik memiliki karakteristik masing-masing, sehingga penting untuk 

mengetahui masing-masing pemeriksaan, sehingga pemeriksa lebih tepat dalam 

pemilihan tes yang dibutuhkan.2,4-6 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas 

berbagai jenis tes pemeriksaan fungsi visual sensorik lainnya beserta 

karakteristiknya. 

 

II. Pemeriksaan Lain Fungsi Visual Sensorik 

Pemeriksaan fungsi visual sensorik lainnya dapat melengkapi pemeriksaan 

penting untuk mata. Pemeriksaan fungsi visual dan proses penglihatan fungsional 

sangat penting untuk menentukan rencana tatalaksana yang tepat yang sesuai
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dengan kebutuhan dan tujuan perkembangan individu. Berikut merupakan 

pemeriksaan visual lain yang dapat membantu mendiagnosis kelainan mata pada 

pasien.1,2,5  

 

2.1. Pemeriksaan Tajam Penglihatan 

Tajam penglihatan menggambarkan fungsi mata secara keseluruhan. Sebagian 

besar tes tajam penglihatan telah dikembangkan untuk diagnostik dan terapeutik. 

Pemeriksaan pada tajam penglihatan dilakukan dengan menilai tajam penglihatan 

seseorang baik dengan atau tanpa kacamata. Pengukuran tajam penglihatan 

bertujuan untuk dapat membedakan bentuk dan detail dari sebuah objek pada jarak 

yang telah ditentukan. Pemeriksaan dinilai pada masing-masing mata dan dilakukan 

dengan menggunakan gambar kartu Snellen yang diletakkan sejauh enam meter. 

Tes terdiri dari garis karakter yang semakin kecil, disajikan sebagai grafik yang 

tercetak pada dinding atau ditampilkan menggunakan proyektor atau komputer ,2,4,7 

 

A. B. C.  

Gambar 2.1 A. Sepasang kartu Single Tumbling E; 

   B. Sepasang kartu tajam kisi;  

   C. Sepasang kartu penglihatan dasar 
         Dikutip dari: Bailey12 

  

Barkeley Rudimentary Vision Test (BRVT) merupakan alat pemeriksaan fungsi 

tajam penglihatan selain kartu Snellen yang ditemukan oleh Bailey pada tahun 

2012. BRVT adalah tes yang dikembangkan untuk memperluas jangkauan 

pengukuran fungsi tajam penglihatan di luar batas grafik huruf dengan 

menyederhanakan penglihatan secara sistematis dan menggunakan jarak pandang 

dekat untuk mencapai ukuran sudut yang besar. Pemeriksaan tajam penglihatan 
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dengan metode ini diperuntukkan untuk populasi subjek dengan gangguan 

penglihatan yang berat.8-10     

Terdapat tiga pasang kartu berbentuk persegi berukuran 25 cm. Sepasang kartu 

pertama memiliki empat bagan optotipe berupa Tumbling E, dengan ukuran 100M, 

63M, 40M, 25M. Sepasang kartu kedua memiliki empat bagan kisi-kisi dengan 

ukuran 200M, 125M, 80M, dan 50M. Sepasang kartu ketiga memiliki tes pada 

proyeksi latar berwarna putih, dan tes diskriminasi hitam putih.9-11    

Identifikasi tajam penglihatan pasien berdasarkan kemampuan pada masing-

masing kartu. Pemeriksaan pada sepasang kartu pertama menjadi acuan untuk dapat 

melihat tajam pengihatan pasien, apabila pasien tidak dapat mengidentifikasi pada 

sepasang kartu pertama maka dilanjutkan pada kartu kedua dan seterusnya. Kartu 

pemeriksaan dinilai dari adanya ukuran metrik unit, dimana jarak utama pada 

pemeriksaan kartu tumbling E adalah 100 cm kemudian apabila gagal dalam 

mengidentifikasi maka jarak penglihatan akan semakin dekat yaitu 25 cm. Tes akan 

dilanjutkan untuk mengidentifikasi kartu berisikan kisi-kisi pada saat pasien tidak 

dapat menjawab pada kartu tumbling E dengan jarak 25 cm, dan dilakukan pada 

jarak yang sama pada kartu terakhir yaitu kartu penglihatan dasar apabila pasien 

tidak dapat mengidenfikasi kartu sebelumnya. 9,11,12      

 

 
Gambar 2.2 Urutan pemeriksaan skrining penglihatan BRVT 

 Dikutip dari: Bailey12 
 

2.2 Tes Sensitivitas Kontras 

Kontras dapat diketahui dengan adanya derajat terang dan gelap suatu objek 

dibandingkan dengan latarnya. Penglihatan kontras adalah kemampuan untuk 

membedakan adanya potensi pada pencahayaan yang kecil dengan posisi yang 
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berdekatan dalam pandangan visual. Cara yang umum digunakan untuk mengukur 

sensitivitas kontras adalah dengan menentukan ambang batas kontras pada frekuensi 

spasial penglihatan. Ambang batas kontras adalah jumlah kontras terkecil yang 

diperlukan untuk dapat melihat target, sedangkan sensitivitas kontras adalah nilai 

timbal balik dari ambang batas kontras. Pasien yang membutuhkan kontras yang 

tinggi untuk melihat suatu objek memiliki sensitivitas kontras yang rendah, dan 

sebaliknya. Fungsi sensitivitas kontras digambarkan dalam bentuk kurva yang 

menggambarkan hubungan sensitivitas kontras terhadap frekuensi spasial.2,3,8,13       

Penilaian penglihatan spasial memerlukan pemeriksaan yang komprehensif. 

Fungsi sensitivitas kontras secara klinis sangat penting karena beberapa penyakit 

tidak dapat terdeteksi dengan hanya megukur tajam penglihatan. Fungsi sensitivitas 

kontras adalah untuk memberikan informasi mengenai seberapa sensitif mata 

terhadap berbagai frekuensi rangsangan visual. Kanal spasial dari fungsi sensitivitas 

kontras dapat terbentuk karena keberadaan serangkaian sel-sel ganglion yang 

sensitif terhadap frekuensi spasial yang berbeda-beda. Beberapa penyakit mata yang 

berbeda memiliki pola kehilangan kontras sensitivitas secara individual. 3,5,7 

      

 

Gambar 2.3 A. Grafik sensitivitas kontras dari Champbell-robson ;  

          B. Pola Kisi  
                               Dikutip dari: Artal3 

 

Banyaknya kontras yang dibutuhkan untuk membedakan objek terhadap latarnya 

ditentukan oleh ukuran objek tersebut. Sebuah objek akan digambarkan dalam 

bentuk kisi-kisi sinusoid, yaitu garis-garis dengan jarak tertentu dalam suatu sudut 

penglihatan. Jumlah garis gelap dan terang dalam suatu sudut penglihatan disebut 

frekuensi spasial yang akan dinyatakan dengan satuan cycles per degree (cpd). Satu 
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siklus terbuat dari satu garis hitam dan satu garis putih. Frekuensi spasial yang tinggi 

digambarkan dalam bentuk garis-garis hitam putih yang rapat sedangkan frekuensi 

spasial yang rendah dalam bentuk garis-garis hitam putih yang jarang.1,5,7,9 

Sensitivitas kontras dapat dinilai dengan grafik yang terdiri dari huruf-huruf 

dengan kontras yang menurun. Sine-wave gratings ditemukan oleh Champbell, 

Robson dan Blake pada tahun 1950-1960, yang pada awalnya digunkan untuk 

melihat karakteristik kinerja optik dari kamera dan fotografik film. Sine-wave 

gratings adalah rangsangan berupa gambar baris terang dan gelap berulang dengan 

profil pencahayaan yang memiliki bentuk dari fungsi sinus matematika. Kontras 

Michelson umumnya digunakan saat menghitung kontras untuk grating. Salah satu 

kekurangan dari metode sine-wave grating adalah objek sulit terlokalisasi.1,5,8 

 

 

Gambar 2.4 Kisi-kisi sinusoid 
      Dikutip dari: Skalicky9 

  

Pemeriksaan yang sering dilakukan adalah Bailey-Lovie dengan melihat adanya 

perbedaan ukuran logaritma antara huruf dan jarak antar huruf yang kontras, hal ini 

ideal dalam penilaian sensitivitas kontras. Pemeriksaan yang sering digunakan oleh 

klinisi pada pengukuran subjektif pada sensitivitas kontras yaitu dengan 

menggunakan pola grating yang ditemukan oleh Green and Campell pada tahun 

1965. Pemeriksaan lain pada tes sensitivitas kontras adalah Pelli-Robson Letter 

Contrast Sensitivity Chart yang memiliki kelebihan dengan pengukuran cepat, 
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sederhana, dan mudah dipahami pasien. Kartu Pelli-Robson terdiri dari 16 triplet 

huruf dengan ukuran yang sama yaitu 5 cpd atau setara notasi Snellen 20/120. Hasil 

dari grafik Pelli-Robson dapat diandalkan, dan jauh lebih baik daripada tes 

sensitivitas kontras dengan menggunakan pemeriksaan kisi-kisi yang sering 

digunakan saat ini. Salah satu kelemahannya adalah bahwa titik akhir variabel dapat 

diperoleh tergantung pada berapa lama pasien dibiarkan menatap huruf di dekat 

ambang batas.1,5,8 

Kartu Pelli-Robson menggambarkan adanya grafik yang terdiri dari huruf-huruf 

yang menggambarkan sudut tiga derajat, dengan jarak pengukuran yaitu satu meter. 

Huruf yang tersusun akan berbeda setiap tiga huruf pada baris sejajar dan baris ke 

bawah, disertai menurunnya kontras pada kartu tersebut disetiap tiga huruf yang 

ada pada bagan tersebut. Pemeriksaan dilakukan pada posisi pasien duduk di depan 

bagan sejajar dengan posisi mata. Pasien akan diminta untuk membaca huruf dari 

kiri atas hingga bawah. Hasil interpretasi akan disimpulkan ketika pasien mulai 

kesulitan atau menebak dua dari tiga huruf pada baris terakhir yang dapat dibaca, 

sehingga nilai log sensitivitas kontras dapat dicantumkan pada lembar penilaian.1,5,9 

 

 

Gambar 2.5 Pelli-Robson letter contrasts sensitivity chart 
Dikutip dari: Borish5 

 

2.2 Tes Penglihatan Warna 

Warna merupakan sinyal penting dalam penglihatan dan dapat membantu 

memfasilitasi pengenalan objek. Penglihatan warna terjadi karena adanya respon 

saraf antara sel fotoreseptor kerucut yang berbeda. Penglihatan warna manusia 
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disebut sebagai trikromatik, yang tergantung pada tiga kelas fotoreseptor kerucut di 

retina. Penilaian penglihatan warna yang dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

tes pseudokromatik atau uji pengaturan warna. Tes penglihatan warna memiliki 

beberapa tujuan, yaitu mendeteksi penurunan pada sensitivitas merah/hijau atau 

biru/kuning kromatik, menentukan klasifikasi kelainan penglihatan warna, dan 

mengukur tingkat keparahan pada kelainan penglihatan warna.1,14,15 

Uji penglihatan warna merupakan pemeriksaan neuro-oftalmologi dan sering 

digunakan untuk skrining kecurigaan neuropati optik pada pasien dengan keluhan 

visual. Tes penglihatan warna yang umum digunakan dan mudah diakses 

diantaranya adalah tes pengaturan warna dan tes pelat pseudoisokromatik. Tes 

pengaturan warna digunakan untuk memberikan jenis diagnostik dan tingkat 

keparahan, terdiri dari Farnsworth-Munsell 100 Test dan Farnsworth 

Dichotomous-15 Test. Tes pelat pseudoisokromatik digunakan untuk skrining 

defisiensi penglihatan warna, terditi dari Hardy-Rand-Rittler (HRR) Plate Test dan 

Ishihara Test.1,4,6,13 

 

 

Gambar 2.6 Anomaloskop 
Dikutip dari: Hasrod10 

 

Tes penglihatan warna memiliki keuntungan dalam kondisi tertentu. 

Pemeriksaan lain untuk penglihatan warna, salah satunya dengan menggunakan 

metode Rayleigh color matching test (RCMT). Metode RCMT dilakukan 

menggunakan sebuah alat anomaloskop dengan dua pencahayaan yang 

dibandingkan. Pemeriksaan pertama dilakukan dengan menggunakan warna jingga 

monokrom. Tahap selanjutnya terdapat gabungan warna merah dan hijau dengan 
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menyesuaikan rasio pada subjek tes sampai warna menyerupai pencahayaan warna 

jingga tersebut.
6,9,14

 

Rasio yang tinggi atau terlalu rendah pada hasil tes menunjukan adanya 

abnormalitas pada penglihatan warna. Pemeriksaan RCMT memiliki sensitivitas 

yang tinggi untuk seseorang dengan gangguan penglihatan bawaan pada warna 

merah dan hijau. Tes sederhana ini jarang digunakan namun tetap efektif untuk 

dilakukan karena memiliki kelebihan yaitu berbasis computer. Penyimpanan data 

digital dapat mengurangi efek bias dari pemeriksa sehingga hasil lebih akurat 

maupun untuk memfasilitasi analisis dan penelitian selanjutnya. Kekurangan 

pemeriksaan menggunakan anomaloskop yaitu, memerlukan pemeriksa yang 

terampil dan perangkat yang dikalibrasi dengan benar.8,9,10 

 

2.3 Tes Lapang Pandang 

Tes lapang pandang merupakan salah satu tes yang dibutuhkan untuk 

mengetahui kualitas dari tajam penglihatan. Tes ini berperan penting dalam 

diagnosis klinis dan pengamatan tindak lanjut penyakit mata dan sistem saraf. Tes 

lapang pandang membantu untuk melokalisasi lesi sepanjang jalur penglihatan 

aferen, menemukan pola dari hilangnya penglihatan, dan dapat memperkirakan 

lokasi pada defek. Pemilihan teknik pemeriksaan lapang pandang ditentukan 

berdasarkan derajat keparahan pasien dan seberapa kooperatif pasien dapat 

mengikuti arahan dari pemeriksa. Tes lapang pandang yang biasa digunakan terbagi 

menjadi tiga jenis utama yaitu Tes Konfrontasi, Amsler Grid Test dan Tes 

Perimetri.
13,16,17

 

Pemeriksaan lain untuk mengetahui defek pada lapang pandang yaitu Tangent 

Screen. Pemeriksaan ini efektif bagi pasien dengan ptosis atau dermatokalasis yang 

memiliki penurunan lapang pandang dan dapat mengidentifikasi lebih banyak 

kelainan lapang pandang superior. Tangent screen dilakukan dengan caara 

membandingkan antara dua jarak hasil pemeriksaan. Pertama, pasien berdiri pada 

jarak 1 m dengan melihat stimulus berwana putih yang berukuran 9 mm dan pasien 

diminta untuk menandai area yang terlihat. Pemeriksaan kedua dilakukan pada 

jarak 2 m dengan melihat stimulus berwarna putih berukuran 18 mm. Interpretasi 
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lapang pandang yang terlihat akan menjadi dua kali lipat lebih luas dari ukuran 

sebelumnya. Hasil yang terlihat pada lapang pandang normal yaitu adanya 

perluasan daerah dari stimulus pertama, apabila terdapat kegagalan dari luas lapang 

pandang maka hal tersebut merupakan kondisi patologis dan menandakan adanya 

komponen non organik pada konstriksi lapang pandang.13,16,17 

 

 

Gambar 2.7 Tangent Screen Test 
Dikutip dari: Bhatti MT.13 

 

Prosedur pemeriksaan alternatif untuk pasien yang kurang kooperatif seperti 

anak-anak, atau pasien yang berkebutuhan khusus dapat menggunakan LEA Flicker 

Wand sebagai ganti mainan atau boneka jari. Metode khusus yang dibutuhkan 

pemeriksa dalam uji klinis tersebut memudahkan penilaian lapang pandang karena 

dilakukan oleh pemeriksa terhadap anak sebagai suatu permainan. LEA Flicker 

Wand merupakan sebuah alat berbentuk tongkat dengan Panjang 67,3 cm serta 

memiliki tangkai yang fleksible berukuran 50,8 cm. Tongkat ini memiliki dioda 

pada ujungnya yang dapat digunakan sebagai stimulus iluminasi flickering atau 

nonflickering pada area 4,40, dan 400 cd/m2.
16,18,19

 

Metode pemeriksaan lapang pandang dengan LEA Flicker Wand dapat dilakukan 

oleh seorang pemeriksa. Pemeriksa berdiri di samping anak sehingga mata anak 
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dapat terlihat. LEA Flicker Wand diposisikan di belakang kepala anak agar stimulus 

tidak terlihat dengan pandangan anak lurus ke depan. Stimulus digerakkan perlahan 

ke arah depan pada jarak 40 cm dari kepala. Anak diminta melirik kearah sumber 

stimulus apabila ia sudah dapat melihatnya. Pemeriksa mencatat posisi stimulus 

saat anak mulai merespon untuk memperkirakan kemampuan lapang pandang 

dengan ukuran derajat. Pencatatan posisi stimulus mengacu pada empat kuadran 

lapang pandang.
18-20

 

 

 

Gambar 2.8 Tongkat Lea Flickering 
Dikutip dari: Taub.18 

 

III. Simpulan 

Pemeriksaan fungsi visual sensorik berfungsi untuk melengkapi pemeriksaan 

mata. Beberapa tes fungsi visual sensorik dapat memberikan informasi yang lebih 

spesifik mengenai letak kelainan penglihatan pasien. Pemeriksaan ini 

memungkinkan kita untuk mengenali tajam penglihatan, kontras sensitivitas, 

warna, dan lapang pandang. Oleh sebab itu, penting bagi dokter untuk mengetahui 

berbagai jenis karakteristik pada pemeriksaan fungsi visual sensorik.
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