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I. Pendahuluan 

     Mata memiliki mekanisme perlindungan alamiah untuk mempertahankan fungsi 

penglihatan. Palpebra merupakan salah satu struktur yang berperan dalam 

perlindungan mata. Bagian anterior bola mata ditutupi oleh palpebra superior dan 

inferior. Palpebra secara garis besar terbagi menjadi lamela anterior dan posterior 

serta tersusun atas tujuh lapisan.1–3 

     Palpebra memiliki fungsi sebagai penghalang mekanis bagi stimulus eksternal 

yang berbahaya dan menjaga keutuhan permukaan okular. Gerakan membuka dan 

menutup palpebra merupakan proses yang kompleks dan terkoordinasi. Gerakan 

berkedip merupakan kombinasi gerakan membuka dan menutup secara simultan. 

Proses berkedip dapat terjadi secara volunter dan involunter yang terbagi menjadi 

spontan dan refleks. Sebuah gerakan berkedip akan mendistribusikan air mata ke 

seluruh permukaan bola mata sekaligus mengalirkan air mata ke duktus 

lakrimalis.1,4,5 

     Mekanisme perlindungan mata oleh palpebra menjadi dasar penting bagi 

fisiologi permukaan okular dan pertahanan mata terhadap cedera. Disfungsi pada 

palpebra dapat mengakibatkan gangguan pada mekanisme perlindungan mata 

sehingga berpotensi menimbulkan cedera dan kerusakan permukaan okular. 

Pemahaman mengenai anatomi palpebra serta perannya dalam mekanisme 

perlindungan mata dibutuhkan untuk mengetahui patofisiologi, penatalaksanaan, 

dan prognosis dari suatu kelainan yang melibatkan palpebra dan permukaan 

okular.3,6,7 Sari kepustakaan ini membahas tentang anatomi palpebra serta 

mekanisme perlindungannya pada mata.  

 
II.  Anatomi Palpebra 

     Palpebra memiliki dua bagian utama yaitu lamela anterior dan posterior. 

Susunan pada palpebra terdiri atas tujuh lapisan yang meliputi kulit dan jaringan 

ikat subkutan, otot protraksi, septum orbita, lemak orbita, otot retraksi, tarsus, dan 

konjungtiva seperti pada Gambar 2.1. Celah antara palpebra superior dan inferior 

membentuk fisura interpalpebra setinggi 8-11 mm dengan panjang 27-30 mm. 

Margo palpebra superior terletak 1,5-2 mm di bawah limbus, sedangkan margo 
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palpebra inferior terletak tepat di limbus. Palpebra inferior secara umum memiliki 

struktur anatomi yang lebih sederhana dan gerakan yang lebih lemah dibandingkan 

dengan palpebra superior. 1–3 

  
A)  

B)  

 
Gambar 2.1 Penampang melintang palpebra  

A) Palpebra superior; B) Palpebra inferior 
Dikutip dari: Bedrossian dkk.6 

 

     Lamela anterior tersusun atas lapisan kulit, otot orbikularis okuli, serta kelenjar 

Zeiss dan Moll. Lamela posterior tersusun atas tarsus, konjungtiva, dan kelenjar 
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meibom. Tarsus merupakan sebuah lempeng jaringan ikat padat yang berfungsi 

untuk menyokong palpebra. Tarsus melekat pada margin orbita serta tersambung 

dengan tendon kantus medial dan lateral. Ukuran tarsus secara horizontal yaitu 29 

mm baik pada bagian superior maupun inferior. Lebar tarsus superior sekitar 10 – 

12 mm, sedangkan lebar tarsus inferior mencapai 4 mm.2,3,7 

     Margo palpebra merupakan pertemuan antara permukaan mukosa konjungtiva, 

tepi otot orbikularis okuli, dan epitel kutaneus. Struktur yang terdapat di sepanjang 

margo palpebra antara lain pungtum kanalikuli, gray line, silia, dan bukaan kelenjar 

meibom. Pungtum kanalikuli adalah lubang kecil menuju duktus lakrimal yang 

terletak di bagian medial margo palpebra. Gray line dapat terlihat di sepanjang 

margo palpebra dan terhubung dengan bagian superfisial otot orbikularis okuli, otot 

Riolan, dan bagian palpebra yang avaskular. Silia terletak anterior terhadap gray 

line dan tersusun secara berkelompok dalam dua hingga tiga helai di sepanjang 

margo palpebra sisi anterior. Silia pada palpebra superior berjumlah sekitar 100 

helai yang tersusun dalam 2-3 baris, sedangkan pada palpebra superior berjumlah 

kurang lebih 50 helai.2,3,8 

    Otot orbikularis okuli merupakan otot protraksi utama yang termasuk dalam jenis 

otot sfingter. Fungsi otot orbikularis okuli yaitu melakukan gerakan menutup mata, 

baik secara volunter maupun involunter. Saraf kranial VII mempersarafi otot 

orbikularis okuli yang terbagi menjadi bagian pretarsal, preseptal, dan orbital 

seperti pada Gambar 2.2. Bagian pretarsal dan preseptal bertanggung jawab pada 

gerakan berkedip involunter, sedangkan bagian orbital terlibat pada gerakan 

berkedip secara volunter. Serat otot orbikularis okuli memanjang hingga margo 

palpebra dan disebut dengan otot Riolan.3,6,9  

     Septum orbita merupakan lapisan jaringan ikat tipis yang mengelilingi orbita. 

Struktur ini terhubung dengan periosteum yang terletak di margin orbita superior 

dan inferior. Septum orbita superior menghubungkan periosteoum rima orbita 

superior ke aponeurosis levator di atas batas superior tarsus. Septum orbita inferior 

menghubungkan periosteum rima orbita inferior ke fasia kapsulopalpebral di bawah 

batas inferior tarsus. Septum orbita akan menipis dan melemah dengan 

pertambahan usia, sehingga berpengaruh terhadap herniasi anterior bantalan lemak 
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orbita. Septum orbita berperan dalam membatasi penyebaran peradangan, edema, 

maupun darah pada bagian anterior atau posterior palpebra. Bantalan lemak terletak 

posterior terhadap septum. Posisi bantalan lemak bagian sentral berada tepat di 

belakang septum orbita dan di depan aponeurosis levator. Palpebra superior 

memiliki dua bantalan lemak, yaitu pada sisi nasal dan sentral. Palpebra inferior 

memiliki tiga bantalan lemak, yaitu pada sisi nasal, sentral, dan temporal. 2,3,8 

 

Gambar 2.2 Otot orbikularis okuli dan bagian-bagiannya 
Dikutip dari: Brar dkk.2 

 
    Otot retraksi yang terdapat pada palpebra superior meliputi otot levator palpebra 

yang berasal dari apeks orbita, lalu membentang di atas bola mata dan terbelah 

menjadi aponeurosis levator dan otot tarsalis superior yang disebut juga dengan otot 

Muller. Palpebra inferior memiliki sebuah otot retraksi yaitu otot tarsalis inferior 

dan dibantu oleh fasia kapsulopalpebra yang fungsinya analog dengan aponeurosis 

levator pada palpebra superior.2,3,7      

     
III. Mekanisme Perlindungan pada Mata oleh Palpebra 

      Palpebra memiliki peran penting dalam perlindungan serta pemeliharaan fungsi 

dan kesehatan okular yang normal. Palpebra berfungsi menjadi penghalang 

mekanis dan menjaga keutuhan permukaan okular. Gerakan penutupan palpebra 

baik secara volunter maupun involunter merupakan bentuk dari perlindungan 

mekanis terhadap stimulus yang berbahaya. Gerakan berkedip memfasilitasi 
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distribusi air mata ke seluruh permukaan okular dan mendorong aliran air mata 

melalui mekanisme pompa lakrimal.1,3,7 

 
3.1 Palpebra sebagai Penghalang Mekanis 

     Bagian anterior bola mata ditutupi oleh palpebra superior dan inferior. Palpebra 

memiliki gerakan membuka dan menutup dengan mekanisme yang kompleks. 

Berkedip merupakan kombinasi gerakan membuka dan menutup palpebra secara 

simultan. Gerakan membuka palpebra melibatkan kerja otot retraksi. Palpebra 

superior dapat terangkat hingga 15 mm oleh aksi otot levator palpebra superior. 

Otot Muller dapat membantu pengangkatan palpebra superior hingga 2 mm. 

Palpebra superior dapat bergerak lebih jauh dibandingkan palpebra inferior. 

Palpebra inferior dapat bergerak sepanjang 5 mm ke arah bawah oleh aksi otot 

retraksi yaitu otot tarsalis inferior dan fasia kapsulopalpebra. Gerakan menutup 

palpebra merupakan hasil dari kontraksi otot orbikularis okuli dengan tambahan 

relaksasi otot levator palpebra superior. Gerakan palpebra diatur oleh bagian 

korteks frontal di dekat pusat okulogirik.1,2,10  

     Gerakan berkedip terbagi menjadi dua jenis yaitu gerakan berkedip secara 

volunter dan involunter yang terdiri dari spontan serta refleks. Gerakan berkedip 

spontan merupakan gerakan tidak sadar terkoordinasi yang muncul tanpa adanya 

stimulus. Gerakan berkedip spontan terjadi setiap 3-8 detik dengan durasi 0,3-0,4 

detik. Frekuensi berkedip dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan 

(kelembaban, debu, udara kering, sinar yang terang), kondisi emosional 

(kecemasan, konsentrasi), dan penyakit tertentu (misalnya penyakit Parkinson). 

Gerakan berkedip volunter terjadi secara sadar dan melibatkan seluruh bagian otot 

orbikularis okuli.2,5,11  

     Gerakan refleks berkedip muncul secara cepat sebagai respon terhadap stimulus. 

Penyebab refleks berkedip antara lain rangsang taktil, rangsang optikal seperti 

cahaya yang terang dan objek yang mengancam, serta rangsang auditori seperti 

misalnya suara yang mengejutkan. Rangsal taktil dapat berupa kontak terhadap 

kornea, bulu mata, kulit palpebra, dan alis. Contoh dari refleks berkedip adalah 

refleks berkedip taktil dan refleks dazzle. Refleks dazzle adalah jenis refleks 
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berkedip yang dipicu oleh sinar menyilaukan yang datang tiba-tiba. Refleks 

berkedip taktil termasuk dalam sirkuit saraf sederhana yang terdiri dari saraf 

trigeminal pada sisi aferen dan saraf fasial pada sisi eferen seperti yang tampak pada 

Gambar 3.1.2,3,5  

 

 
 

Gambar 3.1 Jaras refleks berkedip 
Dikutip dari: Splittgerber.12 

 
     Perlindungan pada bola mata dari cedera salah satunya adalah dengan cara 

berkedip. Refleks berkedip bermula dari stimulasi pada kornea atau struktur yang 

dipersarafi oleh saraf supraorbital seperti konjungtiva, dahi, dan palpebra superior. 

Impuls aferen dari kornea atau konjungtiva diteruskan ke nukleus sensori saraf 

trigeminal melalui saraf trigeminal cabang oftalmik. Neuron internunsial 

menghubungkan impuls dari nukleus sensori saraf trigeminal dengan nukleus 

motorik saraf fasialis melalui fasikulus longitudinalis medialis. Saraf fasialis dan 

percabangannya mempersarafi otot orbikularis okuli dan memicu terjadinya 

gerakan menutup palpebra.2,4,12 

 

3.2 Peran Palpebra pada Keutuhan Permukaan Okular 

     Gerakan berkedip berperan dalam dinamika air mata yang meliputi proses 

produksi, distribusi, evaporasi, absorpsi, dan drainase. Dinamika air mata 

berkontribusi pada keutuhan dan stabilitas lapisan air mata. Gangguan pada gerakan 
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berkedip dapat mengakibatkan permasalahan pada keutuhan dan stabilitas lapisan 

air mata yang berdampak pada kejernihan dan fungsi penglihatan.13–15  

     Gerakan menutup palpebra akan menekan forniks superior dan inferior. Palpebra 

akan bergerak saling mendekat dengan dominasi gerakan dari palpebra superior. 

Gaya yang dikeluarkan oleh palpebra superior akan menyapu kotoran dan mukus 

yang tidak larut serta mengeluarkan sekresi meibum. Palpebra inferior bergerak 

secara horizontal ke arah nasal dan mendorong air mata serta kotoran menuju 

pungta superior dan inferior. Gerakan membuka palpebra akan membantu distribusi 

lapisan air mata ke seluruh permukaan bola mata. Gambar 3.2 mengilustrasikan 

lapisan air mata pada seluruh bagian permukaan bola mata.3,4,16 

 

 
Gambar 3.2 Lapisan air mata yang digambarkan oleh area berwarna biru 

Dikutip dari: Bron dkk.14 
 
     Drainase air mata dapat dijelaskan dengan mekanisme pompa lakrimal seperti 

pada Gambar 3.3. Pungta terletak dalam tear lake pada saat kondisi relaksasi. Otot 

orbikularis okuli bagian preseptal yang berkontraksi akan menutup pungta dan 

kanalikuli pada saat palpebra menutup. Tekanan positif yang timbul akan 

mendorong air mata dari arah lateral menuju nasal pada margo palpebra. Pungta 

dan kantung lakrimal kemudian membuka bersamaan dengan relaksasi otot 
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orbikularis okuli sehingga terbentuk tekanan negatif yang menarik air mata menuju 

kanalikuli dan kantung lakrimal. Eliminasi air mata sebagian besar terjadi melalui 

mekanisme pompa lakrimal. Evaporasi berkontribusi pada 10% eliminasi air mata 

pada orang dewasa muda dan 20% pada orang yang lebih tua.4,7,17  

 

 
 
Gambar 3.3 Mekanisme pompa lakrimal; A) Tear lake pada keadaan relaksasi 

menutupi pungta dan kantung lakrimal terisi air mata; B) Kontraksi 
otot orbikularis okuli menyebabkan penutupan palpebra dan 
mengalirkan air mata ke duktus nasolakrimal; C) Relaksasi otot 
orbikularis okuli menyebabkan pungta dan kantung lakrimal 
membuka sehingga air mata mengisi kantung lakrimal dan kanalikuli. 

 Dikutip dari: Korn dkk.3 
 

     Abnormalitas pada air mata dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 

perubahan komposisi, perubahan jumlah zat penyusun, distribusi yang tidak sama 

akibat kornea yang tidak reguler dan distribusi yang tidak efektif karena bentuk 
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palpebra yang tidak sesuai dengan bola mata. Bentuk palpebra yang tidak sesuai 

dengan bola mata merupakan manifestasi dari kelainan kongenital, traumatik, atau 

neurogenik. Kelainan pada mekanisme berkedip dapat juga menyebabkan distribusi 

lapisan air mata yang tidak efektif.4,7,18 

    Proses berkedip terbagi menjadi lima fase yaitu eyelid closing phase (ECP), 

closed phase (CDP), early-opening phase (EOP), late-opening phase (LOP), dan 

interblink interval (IBI). Fase ECP merupakan tahapan yang berlangsung dari posisi 

palpebra membuka hingga menutup sempurna, sedangkan fase CDP adalah saat 

awal palpebra menutup hingga awal membuka. Fase EOP terjadi saat awal palpebra 

membuka hingga 97% terbuka. LOP yaitu fase 3% terakhir pembukaan palpebra. 

IBI merupakan jarak waktu antara palpebra membuka sempurna hingga permulaan 

gerakan berkedip yang baru.4,11,19 

     Frekuensi berkedip spontan yang adekuat diperlukan untuk pembentukan 

lapisan air mata yang stabil. Berkedip spontan merupakan proses yang penting 

dalam distribusi meibum ke seluruh permukaan bola mata. Evaporasi air mata 

terjadi pada fase IBI. Pemanjangan IBI dapat meningkatkan evaporasi air mata dan 

menurunkan kualitas penglihatan. Frekuensi berkedip yang rendah merupakan 

faktor risiko dan bagian dari patogenesis terjadinya dry eye disease (DED). Kondisi 

DED memiliki karakteristik antara lain gerakan berkedip parsial, pemanjangan fase 

CDP, dan IBI yang pendek. Pasien dengan DED memiliki durasi membuka mata 

yang lebih pendek dibandingkan orang normal dan frekuensi berkedip spontan yang 

lebih tinggi sebagai kompensasi instabilitas lapisan air mata.5,13,19  
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IV. Simpulan 

     Palpebra memliki peran penting dalam perlindungan mata. Palpebra memiliki 

fungsi sebagai penghalang mekanis bagi stimulus eksternal yang berbahaya dan 

menjaga keutuhan permukaan okular. Gerakan berkedip palpebra akan 

mendistribusikan air mata ke seluruh permukaan bola mata. Mekanisme 

perlindungan mata menjadi dasar penting bagi fisiologi permukaan okular dan 

pertahanan mata terhadap cedera. Kelainan pada palpebra dan gangguan 

mekanisme perlindungan mata dapat menimbulkan gangguan penglihatan. 

Pemahaman mengenai anatomi palpebra dan perannya dalam mekanisme 

perlindungan mata dibutuhkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang patofisiologi, 

penatalaksanaan, dan prognosis dari suatu kelainan yang melibatkan palpebra dan 

permukaan okular.  
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