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I. Pendahuluan 

     Badan silaris memproduksi humor akuos yang menjadi komponen cairan mata 

bagian anterior dan didrainase melalui jalur trabekular dan uveosklera. Tekanan 

intraokular adalah besar gaya humor akuos pada lapisan dalam bagian anterior 

mata. Humor akuos memiliki dinamika yang dipengaruhi berbagai tekanan aliran 

dan produksinya yang dapat menentukan nilai tekanan intraokular.1-3 

 Pengukuran tekanan intraokular merupakan salah satu komponen penting dalam 

pemeriksaan mata. Pengukuran tersebut perlu dilakukan terutama pada individu 

dengan riwayat hipertensi okular atau risiko terjadinya glaukoma. Berbagai faktor 

dapat memengaruhi nilai tekanan intraokular sesuai dengan kondisi klinis mata.3-5   

     Metode pemeriksaan tekanan intraokular terus berkembang sesuai dengan 

kebutuhan klinis. Metode pemeriksaan secara umum dibagi menjadi metode kontak 

langsung dan kontak tidak langsung dengan kornea. Setiap metode memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi klinis 

pasien.1,4,5 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas fisiologi humor akuos 

dan pemeriksaan tekanan intraokular sehingga diharapkan praktisi dapat menguasai 

teknik pemeriksaan intraokular yang sesuai dengan klinis pasien. 

      

II. Fisiologi Humor Akuos 

     Tekanan intraokular (TIO) adalah pengukuran tekanan komponen cairan bola 

mata. Epitel siliaris merupakan struktur yang melapisi prosesus silaris dan berperan 

dalam produksi humor akuos yang mengisi komponen cairan bilik mata anterior. 

Humor akuos selanjutnya akan didrainase melalui dua jalur yaitu jalur trabekular 

dan uveoskleral. Beberapa parameter akan memengaruhi dinamika humor akuos 

yang membuat nilai TIO berfluktuasi.2-4 

     Humor akuos setiap hari diproduksi dengan kecepatan 2-3 µL/min saat bangun 

tidur kemudian menurun 50% saat tidur. Sirkulasi humor akuos berganti tiap 100 

menit, sesuai dengan volume bilik mata anterior yaitu 200-300 µL. Epitel siliaris 

ganda akan melapisi prosesus yang kaya akan kapiler yang berfenestrasi. Epitel 

bagian luar yang berpigmen dan bagian dalam yang tidak berpigmen saling 

berhadapan dan dihubungkan oleh tight junction. Epitel bagian dalam memiliki 



 

 

2  
 
 

 

banyak mitokondria dan mikrovili yang menghasilkan humor akuos. Mekanisme 

fisiologi produksi humor akuos antara lain sekresi aktif, ultrafiltrasi, dan difusi 

sederhana.3,6,8  

     Sekresi aktif memerlukan energi untuk memindahkan sodium, klorida, 

bikarbonat, dan ion lainnya untuk melawan gradien elektrokimia. Perbedaan 

tekanan hidrostatik antara tekanan intraokuler dan tekanan kapiler menyebabkan 

terjadinya ultrafiltrasi. Difusi melibatkan pergerakan pasif ion yang dipengaruhi 

oleh konsentrasi dan muatan ion. Proporsi humor akuos melalui mekanisme sekresi 

aktif sebesar 70-90%, 15% melalui ultrafiltrasi, 8% difusi sel endotel kornea, dan 

osmosis.2,3,6 

 
Gambar 2.1 Struktur lapisan epitel siliaris  

         Dikutip dari: Girkin dkk.3 

 
     Humor akuos yang telah diproduksi selanjutnya akan dialirkan melalui jalur 

trabekular, berawal dari anyaman trabekular yang selanjutnya mengalir ke kanalis 

schlemm, vena akuos, atau melalui pleksus intraskleral, dan selanjutnya mengalir 

ke vena episklera. Sinus kavernosa menjadi aliran terakhir drainase setelah 

melewati vena siliaris anterior dan oftalmik superior. Anyaman trabekular 

merupakan lokasi drainase humor akuos yang sensitif terhadap tekanan dan 

memiliki katup satu arah. Jalur tersebut bersifat dinamis dan bergantung dari 

kondisi tekanan cairan bilik mata.1,3,4  
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     Gradien tekanan intraokular yang relatif konstan memengaruhi jalur uveosklera. 

Jalur dimulai melewati ruang interstisial antara otot siliaris dan dialirkan ke ruang 

suprasiliaris dan suprakoroidal yang akan mengalir ke sirkulasi vena. Drainase 

dapat terjadi karena adanya perbedaan tekanan suprakoroid yang lebih rendah 2-4 

mmHg dari bilik mata anterior.1-3 

     Drainase humor akuos jalur konvensional atau jalur trabekular mendrainase 70-

90% humor akuos sedangkan 5-30% melewati jalur nonkonvensial atau uveosklera. 

Aliran jalur konvensional meningkat pada tekanan intraokular yang tinggi. 

Perbedaan antara tekanan intraokular dan tekanan vena episklera dibagi dengan 

resistensi anyaman trabekular menentukan aliran akuos melalui jalur trabekular.2-4 

 

 
Gambar 2.2 Jalur produksi dan drainase humor akuos 

        Dikutip dari: Alden dkk.2 

 
     Dinamika humor akuos akan memengaruhi tekanan intraokular. Persamaan 

termodifikasi Goldmann merupakan model matematis hubungan antara tekanan 

intraokular dan parameter lain yang terlibat. P0 merupakan tekanan intraokular, F 

adalah kecepatan produksi humor akuos dalam satuan mikroliter per-menit 

(µL/min), U adalah kecepatan drainase humor akuos melewati jalur uveoskleral 

dalam mikroliter per-menit (µL/min), C merupakan fasilitas kecepatan aliran keluar 

humor akuos melalui jalur trabekular dalam mikroliter per-menit per-mmHg 

(µL/min/mmHg), dan Pv adalah tekanan vena episklera dalam mmHg.3,4,8  

P0 = (F-U)/C + Pv 
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     Kecepatan produksi humor akuos pada kondisi normal akan sama dengan 

kecepatan aliran drainase humor akuos. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi 

kecepatan produksi humor akuos antara lain usia, integritas sawar darah akuos, 

aliran darah badan siliaris, trauma, inflamasi intraokular, obat glaukoma, anestesi 

umum, agen hipotensi sistemik, regulasi neurohormonal jaringan vaskular, dan 

epitel silar.4,5,10 

     Fasilitas aliran keluar berbanding terbalik dengan tahanan aliran dari humor 

akuos. Nilai normal fasilitas aliran pada mata bervariasi dari 0,22 sampai 0,33 

µL/menit/mmHg. Nilai tersebut dipengaruhi oleh usia, operasi, trauma, 

pengobatan, dan faktor endokrin. Penurunan fasilitas aliran keluar mengakibatkan 

meningkatnya nilai TIO.5,8,10 

     Tekanan vena episklera merupakan tujuan utama drainase humor akuos melalui 

jalur trabekular. Perubahan posisi tubuh, tekanan darah, obat sistemik, trombosis 

sinus kavernosus, dan hemangioma wajah secara dinamis akan memengaruhi 

tekanan vena episklera. Tekanan normal vena bervariasi dari 6-9 mmHg. Besar 

peningkatan vena episklera berbanding lurus dengan TIO.4,8,9 

     Kalkulasi akhir setelah mendapat hasil parameter lain, akan menunjukkan besar 

kecepatan aliran uveoskleral. Besar humor akuos yang melewati aliran uveosklera 

adalah 45% dari keseluruhan. Usia, kondisi glaukoma, sikloplegi, agen adrenergik, 

dan analog prostaglandin dapat memengaruhi kecepatan aliran tersebut.1,3,4 

 

III. Tekanan Intraokular 

     Batas nilai normal tekanan intraokular adalah 21 mmHg yang merupakan dua 

standar deviasi diatas nilai rerata. Besaran tersebut menentukan batas keadaan 

abnormal dan menentukan pemberian terapi pada pasien. Nilai rerata TIO pada 

populasi umum adalah 16 mmHg dengan rentang normal 11-21 mmHg pada 

individu diatas 40 tahun. Tekanan intraokular merupakan faktor risiko yang 

berkelanjutan pada pasien glaukoma dan memiliki nilai yang bervariasi.8-10 

     Tekanan intraokular pada kondisi normal memiliki variasi 2-6 mmHg dalam 24 

jam. Nilai TIO tertinggi pada setiap orang berbeda-beda. Berbagai faktor dapat 

memengaruhi TIO antara lain variasi sirkadian, detak jantung, respirasi, olahraga, 
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asupan cairan, pengobatan sistemik, dan pengobatan topikal. Tekanan dapat 

meningkat pada saat tidur, dini hari, atau tepat setelah bangun tidur.2-4 

     Individu dengan usia lanjut memiliki kecenderungan tekanan yang lebih tinggi 

dari usia muda. Cuaca memiliki pengaruh berupa peningkatan TIO saat musim 

dingin dan menurun saat musim panas. Posisi tubuh berbaring dapat meningkatkan 

TIO sedangkan posisi duduk dengan leher posisi relaksasi menurunkan nilai 

TIO.3,6,10 
 
Tabel 1. Faktor yang Memengaruhi Tekanan Intraokular 

Faktor yang Meningkatkan Tekanan 
Intraokular 

Faktor yang Menurunkan Tekanan 
Intraokular 

Peningkatan tekanan vena episklera 
Posisi berbaring 
Menahan napas 
Intubasi 
Obstruksi jalan vena orbita 
Memainkan instrumen tiup 
Manuver valsava 
Menggunakan kerah atau dasi yang ketat 

Tekanan pada mata 
Blefarospasme 
Menangis atau menggosok mata 

Meningkatnya suhu tubuh 
Pangaruh Hormonal 

Hipotiroid 
Penyakit tiroid mata 

Obat  
Antikolinergik 
Kortikosteroid 
Lysergic acid diethylamide (LSD) 
Topiramat 

Olahraga aerobik 
Obat anestesi 

Obat otot relaksan 
Asidosis respirasi atau metabolik 
Hamil 
Alkohol 
Heroin 
Marijuana 
 

Dikutip dari : Girkin dkk.4 

      
IV. Pengukuran Tekanan Intraokular 

     Tonometer merupakan metode pengukuran TIO noninvasif. Pengukuran ini 

merupakan bagian dari pemeriksaan mata yang berfungsi untuk mendeteksi adanya 

hipertensi okular, tanda glaukoma, dan adanya hipotoni okular. Berbagai jenis 

tonometer terus berkembang dengan tujuan untuk mendapatkan hasil TIO yang 

paling akurat, tetapi saat ini semua metode memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Metode pengukuran harus disesuaikan dengan kondisi klinis 

pasien. Pengukuran dapat menggunakan alat yang berkontak atau tidak berkontak 

langsung dengan kornea.4-6 
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4.1 Tonometer Aplanasi 

     Pemeriksaan mata sehari-hari kerap menggunakan metode tonometri aplanasi. 

Tonometer aplanasi mudah digunakan, aman, dan akurat dalam berbagai situasi 

klinis.  Metode ini menerapkan prinsip Imbert-Fick, bahwa TIO sama dengan gaya 

yang dibutuhkan untuk meratakan permukaannya dibagi dengan luas perataan. 

Tonometer aplanasi merupakan metode yang menjadi acuan dalam pengukuran 

TIO. Tonometer aplanasi Goldmann merupakan baku standar dalam pemeriksaan 

TIO.11-13 

   

 
Gambar 4.1 A) Tonometer aplanasi Goldmann; 

                    B) Gambaran yang terlihat dari lampu celah 
     Dikutip dari: Blomquist dkk.6 

 
     Tonometer aplanasi Goldmann mengukur gaya yang dibutuhkan untuk 

meratakan 3,06 mm diameter kornea. Sepuluh kali gaya tersebut setara dengan 

besar tekanan intraokular. Kepala tonometer yang meratakan permukaan kornea 

akan menimbulkan tahanan kornea yang berimbang dengan tarikan kapiler 

lengkungan lapisan air mata terhadap kepala tonometer. Pemeriksaan tersebut 

memerlukan posisi pasien yang duduk dengan tenang, posisi kepala berada pada 

depan lampu celah,  dengan pandangan lurus kedepan.4,6,7 

     Pemeriksaan membutuhkan pewarnaan dan anestesi topikal untuk menandakan 

permukaan yang diratakan. Pembesaran lampu celah dengan filter biru kobalt akan 

menampilkan lengkungan lingkaran lapisan air mata yang terbentuk karena adanya 

aplanasi. Lingkaran tersebut terbagi karena adanya prisma. Kedua ujung setengah 
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lingkaran bagian dalam yang bertemu di satu titik serta memiliki bentuk dan 

ketebalan yang sama menjadi acuan posisi yang tepat.7,9,12 

     Berbagai kondisi dapat memengaruhi keakuratan aplanasi tonometer. 

Kurangnya pewarna membuat gambaran setengah lingkaran kurang jelas. Terlalu 

banyak cairan ataupun lapisan air mata dapat membuat ketebalan setengah 

lingkaran bertambah yang dianggap sebagai kurangnya kekuatan yang 

diberikan.4,5,11          

     Metode disinfektasi tonometer yang efektif dapat menggunakan rendaman 

hipoklorit 10%. Tonometer selanjutnya dibilas dengan air dan dikeringkan dengan 

kasa yang bersih. Pemasangan kembali ujung alat perlu diperhatikan untuk tidak 

memegang ujung secara langsung dan mengkontaminasi alat tersebut.4,7,12 

 

 
Gambar 4.2 Tonometer Perkins, A) penahan dahi; B) prisma; 

 C) skala; D) knop; E) lensa  
 Dikutip dari: Andrade dkk.13 

 
     Tonometer Perkins merupakan tipe portabel dan biasa digunakan untuk anak. 

Jenis tonometer yang menggunakan mekanisme dan akurasi yang hampir sama 

dengan tonometer Goldmann. Tonometer membutuhkan pewarnaan sebelum 

pemeriksaan. Tonometer akan menghasilkan gambaran lengkungan yang dilihat 

dari bagian lensa alat seperti gambaran Goldmann. Pasien dengan posisi duduk atau 

supinasi dapat dengan mudah menggunakan tonometer Perkins. Tonometer yang 

bersifat portabel ini membuat alat lebih sulit dikontrol pemeriksa karena tidak 

memiliki posisi yang tetap.6,13,14         

     Tonometer Mackay-Marg merupakan tipe tonometer yang berkontak langsung 

dengan kornea. Tonometer tersebut menggunakan cincin lingkaran untuk 
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meratakan kornea. Luas perataan kornea berbanding lurus dengan tekanan cincin 

yang diukur oleh transduser. Jenis tonometer yang tersedia antara lain Tono-Pen 

dan Reichert Technologies. Tipe tersebut hanya memerlukan luas kornea yang kecil 

sehingga membantu pemeriksaan pada kornea yang edema, ireguler, ataupun 

jaringan parut. Beberapa penelitian menyatakan bahwa alat ini memiliki tingkat 

akurasi yang rendah dimana sering terjadi perbedaan tekanan, terutama jika nilai 

TIO >30 mmHg.4,5,14 

 
 

 

 

 

 

 

                     

Gambar 4.3 A) Tono-pen 
          B) Pneumotonometer 

                         Dikutip dari: Brusini dkk.5 dan Girkin dkk.4 
 

     Tonometer pneumatonometer memiliki karakteristik yang sama dengan 

Mackay-Marg. Pneumatonometer terdiri dari ruang berbentuk silinder yang 

dipenuhi udara dan ujungnya dilapisi oleh diafragma silikon elastomer yang 

fleksibel. Saat ujung alat menyentuh kornea, tekanan udara meningkat hingga jarak 

antar diafragma dan ujung probe alat menghilang. Alat ini hanya memerlukan 

sedikit luas kornea untuk mengukur TIO. Pengukuran pada sklera berkolerasi baik 

dengan kornea sehingga dapat digunakan untuk memonitor tekanan intraokular 

pasien dengan keratoprostetik.6,11,15 

     Tonometer rebound merupakan jenis tonometer lain yang berkontak langsung 

dengan kornea. Tonometer akan mengukur kecepatan ujung alat saat didorong 

kearah kornea dan tahanan kembali setelah benturan untuk mendapatkan nilai TIO. 

Nilai TIO diambil dari rerata enam kali pengukuran yang akan muncul di layar.4,5,14 

     Permukaan kornea yang terlibat lebih sedikit dari aplanasi sehingga dapat 

digunakan untuk pasien anak ataupun gangguan pada permukaan kornea. Ketebalan 

A 
 

B 
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sentral kornea sangat memengaruhi hasil dari tonometer rebound dibanding dengan 

metode aplanasi. Jenis tonometer ini bersifat portabel, mudah dilakukan, dan tidak 

memerlukan anestesi topikal. Contoh alat yang tersedia adalah iCare yang memiliki 

beberapa pembaharuan sehingga dapat digunakan mandiri oleh pasien.5,6,12 

 
 

 

     
 
 
 
        
                            

 
Gambar 4.4 A) iCare versi 200 

  B) Tonometer kontur dinamis Pascal 
           Dikutip dari: Brusini dkk.5 
 

     Tonometer kontur dinamis Pascal atau Dynamic Contour Tonometer (DCT) 

akan berkontak langsung dengan kornea. Tonometer kontur dinamis memiliki 

prinsip ketika permukaan kornea sejajar dengan ujung instrumen, maka tekanan 

lapisan air mata diantaranya sama dengan tekanan intraokular yang diterima oleh 

transduser. Pengukuran ini menggunakan bantuan slit lamp, menggunakan anestesi 

topikal, dan memiliki bentuk serta ukuran yang mirip dengan ujung aplanasi 

tonometer. Metode ini tidak memerlukan pewarnaan dan terkalibrasi otomatis. 

Ujung sensor alat dilapisi oleh membran silikon sekali pakai yang mencegah 

adanya risiko penularan infeksi. Hasil yang didapatkan yaitu tekanan intraokular 

dan amplitudo denyut okular. 
4,5,16  

 

4.2 Tonometer Indentasi 

     Tonometer indentasi merupakan metode yang mudah digunakan, murah, dan 

portabel. Tonometer indentasi atau Schiotz mengukur jumlah indentasi kornea yang 

dihasilkan dari berat suatu massa. Pemeriksaan dilakukan dengan posisi pasien 

supinasi dan menggunakan anestesi topikal. Hasil yang didapatkan pada skala 

linear instrumen akan dikonversikan pada tabel kalibrasi menjadi nilai TIO. Jika 

A 
 

B 
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dalam pengukuran skala linear dibawah empat,  maka membutuhkan tambahan 

pemberat pada pendorong.4,6,7  

 

 
Gambar 4.5 Tonometer Schiotz 

          Dikutip dari: Blomquist dkk.7 
 

    Tonometer yang telah dipakai perlu untuk dilakukan disinfektasi dengan cara 

melepaskan pendorong. Piringan kaki dan pendorong dibersihkan dengan alkohol 

atau aseton yang selanjutnya dibilas dengan air mengalir. Perlu diperhatikan untuk 

tidak menyentuh piringan kaki atau pendorong setelah dilakukan disinfektasi.4-6   

     Rigiditas okular dan sifat biomekanik okular memengaruhi pemeriksaan. Saat 

ini klinisi sudah jarang menggunakan tonomer tersebut. Tonometer ini sempat 

menjadi pilihan utama alat pemeriksaan portabel sebelum adanya Tono-pen atau 

alat lainnya karena tidak memerlukan tenaga listrik.5-7 

 

4.3 Tonometer Nonkontak 

     Pengukuran tekanan intraokular nonkontak mengukur gaya udara yang 

dibutuhkan untuk meratakan kornea tanpa kontak dengan mata. Metode ini tidak 

memerlukan anestesi ataupun pewarnaan. Metode ini sering digunakan untuk 

skrining massal ataupun penyedia layanan non medis. Akurasi menurun ketika TIO 

>20 mmHg, tetapi masih sering digunakan karena minimnya risiko infeksi aerosol 

yang terjadi.4,6,7 

     Ocular Response Analyzer merupakan salah satu tipe tonometer nonkontak yang 

sering digunakan. Tonometer ini menggunakan alogaritma perhitungan yang 
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memiliki hasil lebih dekat dengan teknik aplanasi. Aplanasi elektro-optikal 

mendeteksi kurvatura kornea pada diameter tiga milimeter. Alat ini akan mengukur 

TIO dan histeresis kornea. Histeresis kornea merupakan perbedaan antara TIO saat 

terjadinya indentasi awal dan TIO kembalinya struktur kornea. Hasil tersebut 

memiliki korelasi dengan risiko gangguan lapang pandang pada pasien 

glaukoma.5,11,12 

 

 
Gambar 4.6 Tonometer nonkontak 

              Dikutip dari: Brusini dkk.5 
 

4.4 Tekanan Taktil 

     Tekanan taktil merupakan metode yang mudah, cepat, dan praktis dilakukan. 

Tekanan diukur dengan kedua jari tangan telunjuk yang dapat dilakukan pada 

pasien yang tidak kooperatif ataupun keperluan skrining. Nilai TIO yang 

didapatkan merupakan nilai subjektif pemeriksa. Beberapa penelitian menyatakan 

bahwa metode ini memiliki nilai akurasi yang rendah walau sudah dilakukan oleh 

klinisi yang berpengalaman. Metode pemeriksaan ini bisa dijadikan acuan jika 

keadaan tekanan intraokular jauh berbeda antara kedua mata pasien.5,6,17 

 

V. Simpulan 

     Tekanan intraokular adalah tekanan cairan bola mata yang sesuai dengan besar 

gaya humor akuos pada lapisan dalam bilik anterior mata. Humor akuos diproduksi 

oleh badan siliaris dan didrainase melewati jalur konvensional dan 

nonkonvensional. Berbagai tekanan dan keadaan dapat memengaruhi dinamika 

humor akuos. Hal tersebut membuat adanya fluktuasi dari nilai TIO.  
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Perkembangan metode pengukuran TIO terus berkembang agar mendapatkan nilai 

yang sesuai dengan kondisi pasien. Tonometer aplanasi Goldmann merupakan alat 

baku standar dalam pengukuran TIO. Klinisi yang melakukan pemeriksaan mata 

perlu memiliki pemahaman mengenai prinsip pengukuran dan penggunaan alat 

ukur TIO untuk mendapatkan hasil yang akurat. 
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