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I. Pendahuluan 

Mata adalah organ yang kompleks dan berfungsi sebagai indra penglihatan. 

Penglihatan adalah salah satu indra terpenting dari sistem saraf. Lebih dari 80% 

input sensori datang melalui penglihatan. Penurunan fungsi penglihatan akan 

mengurangi kualitas hidup. Kemampuan penglihatan yang baik dipengaruhi oleh 

perkembangan mata yang sempurna dan struktur yang fungsional.1–3  

Perkembangan mata adalah proses yang panjang dan sangat kompleks. Setiap 

tahapnya membutuhkan koordinasi yang baik sehingga dapat menghasilkan 

struktur yang normal. Struktur yang berperan dalam proses penglihatan adalah 

retina. Retina memiliki banyak lapisan dan tipe sel dengan fungsi yang berbeda-

beda namun saling berhubungan. Sel-sel pada retina membentuk unit neurovaskular 

fungsional yang mengubah cahaya menjadi sinyal saraf dan meneruskannya ke 

otak.4–6  

Pemahaman mengenai perkembangan, struktur, dan fisiologi retina terus 

berkembang dalam dua dekade terakhir. Pengetahuan dasar tentang embriologi dan 

anatomi normal retina penting untuk memahami penyakit pada retina dan pilihan 

tatalaksananya.2,4,7 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas mengenai 

perkembangan dan struktur normal dari retina. 

 

II. Perkembangan dan Struktur Retina 

Retina adalah bagian dari sistem saraf pusat yang berperan untuk mendeteksi, 

memproses, dan mengirim informasi visual ke otak. Peran tersebut membutuhkan 

transmisi yang cepat sehingga retina harus sangat terorganisir pada tingkat sel dan 

jaringan. Retina memiliki struktur yang tipis, semi transparan, dan berlapis. Dua 

pertiga dinding dalam bagian posterior bola mata tertutupi oleh retina. 

Perkembangan retina berjalan sedemikian rupa sehingga tercipta susunan lapisan 

retina yang sempurna untuk dapat memenuhi fungsinya.1,6,8 

 

2.1 Perkembangan Retina 

Perkembangan mata dimulai dari hari ke-22 kehamilan, berawal dari 

terbentuknya dua lubang optik di neuroektoderm bagian depan. Evaginasi dari 

tabung neural membentuk vesikula optik di hari ke-25. Vesikula optik terus 
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berkembang menuju permukaan embrio hingga menyentuh bagian dalam 

permukaan ektoderm. Kontak tersebut menginduksi vesikula optik berinvaginasi 

membentuk cawan optik. Invaginasi tidak terbatas hanya pada vesikula optik, 

namun juga pada bagian inferior yang akan membentuk fisura koroid. Fisura yang 

terbentuk memberikan jalan untuk arteri hyaloid mencapai bagian dalam mata. 

Perubahan morfologi ini terjadi dari hari ke-25 sampai ke-35 kehamilan.6,8,9 

Retina terbentuk dari dua struktur lapisan pada cawan optik. Lapisan dalam 

membentuk neurosensori retina dengan struktur berlapis dan mengandung jutaan 

saraf. Lapisan luar membentuk epitel pigmen retina dengan struktur sel kuboid 

selapis. Rongga di antara dua lapisan ini disebut dengan rongga intraretina yang 

akan menutup seiring perkembangan embrio.2,7,9  

 

 
Gambar 2.1 Perkembangan retina. (A) Vesikula optik berkembang menuju 

 ektoderm. (B) Vesikula optik berinvaginasi membentuk cawan  

 optik. (C) Lapisan retina dan vesikula lensa terbentuk 
 Dikutip dari: Schachat dkk.1 

 

Pembuluh darah retina berkembang dari sisa arteri hyaloid yang mengalami 

regresi dan menjadi arteri retina sentral. Sel-sel endotel tersusun di bagian posterior, 

dengan perkembangan pembuluh darah mengikuti pola konsentris yang sama 

dengan perkembangan retina. Jumlah sel retina tidak proporsional antara bagian 

sentral dengan perifer karena pematangan bagian perifer retina terjadi terakhir.1,3,4  
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2.1.1 Histogenesis Tipe Sel Retina 

Tipe-tipe sel retina tidak dibentuk secara bersamaan. Urutan perkembangan tipe 

sel retina yang berbeda menyebabkan beberapa peneliti menyimpulkan bahwa 

produksi satu tipe sel retina menginduksi progenitor untuk membuat tipe sel 

berikutnya secara sistematis. Histogenesis sel retina secara keseluruhan terbagi 

menjadi dua fase. Fase pertama menghasilkan sel ganglion, kerucut, dan horizontal. 

Fase kedua menghasilkan sel batang, bipolar, Muller, dan amakrin.1,3,6  

 

 
Gambar 2.2 Urutan perkembangan sel retina 

 Dikutip dari: Schachat dkk.1 

 

Sel mikroglia, astrosit, dan endotel vaskular tidak berasal dari sel progenitor. Sel 

mikroglia merupakan monosit yang masuk ke retina melalui vaskular dan berubah 

morfologinya menjadi ameboid. Sel astrosit berasal dari sistem saraf pusat yang 

bermigrasi masuk ke retina bersama saraf optik yang berkembang. Sel endotel 

vaskular bermigrasi masuk ke retina bersama saraf optik seperti sel astrosit dan 

kedua sel ini bermigrasi sepanjang permukaan retina.1,6,8  

Pembelahan sel mitosis berulang terjadi dari minggu ke-7 sampai minggu ke-30 

kehamilan. Progenitor sel mitosis memiliki siklus sel yang relatif pendek dan dapat 

memproduksi ratusan juta sel dalam beberapa bulan. Pembelahan sel simetris juga 
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terjadi bersamaan pada banyak progenitor untuk memungkinkan peningkatan 

jumlah sel yang hampir eksponensial.2,4,5 

 

2.1.2 Migrasi dan Morfogenesis Sel Retina 

Migrasi sel penting agar tercipta lapisan retina yang normal.  Banyak aspek dari 

migrasi sel retina yang belum diketahui dengan jelas. Sel retina mulai bermigrasi 

setelah pembelahan sel mitosis selesai. Berbagai jenis sel mulai mengalami 

perubahan morfologi saat bermigrasi. Perkembangan fase ini dimulai secara 

sistematis seperti fase histogenesis.2,5,8 

Sel retina yang mengalami migrasi dan morfogenesis pertama kali adalah sel 

ganglion. Sel ganglion migrasi ke arah dalam lapisan neurosensori. Dendrit sel 

ganglion memanjang untuk membentuk lapisan pleksiform dalam. Sel ganglion 

kemudian menguraikan percabangan dendritiknya saat sel ganglion sudah 

matang.1,3,6  

Fotoreseptor tercipta pada bagian apikal dan bertahan di bagian paling apikal 

lapisan neurosensori. Morfologi fotoreseptor saat awal diferensiasi tidak memiliki 

segmen luar. Fotoreseptor kerucut dibentuk sebelum fotoreseptor batang namun 

opsin batang diekspresikan lebih cepat dari opsin kerucut. Penundaan ini 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mengontrol ekspresi opsin bekerja lebih 

lambat daripada faktor-faktor yang mengontrol sel progenitor berubah menjadi sel 

retina.6,8,10 

Sel horizontal dan sel amakrin terbentuk di lapisan inti dalam. Dalam lapisan ini 

sel amakrin migrasi ke arah basal, sedangkan sel horizontal ke arah apikal dekat 

dengan fotoreseptor. Sel amakrin dan sel horizontal menjadi sel saraf inhibitor. Sel 

bipolar tercipta di dalam lapisan inti dalam pada bagian apikal atau sub apikal. 

Belum cukup banyak penelitian tentang migrasi sel bipolar, namun dipercaya 

nukleus sel ini migrasi ke arah apikal.1,3,10 

 

2.2 Struktur Retina 

Retina terdiri dari dua bagian yaitu retina neurosensori dan epitel pigmen retina. 

Sel retina terbagi atas tiga elemen yaitu neuronal, glial, dan vaskular. Elemen 

neuronal terdiri dari sel fotoreseptor, sel bipolar, sel horizontal, sel amakrin, dan sel 
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ganglion. Elemen glial terdiri dari sel Muller, astrosit, dan mikroglia. Elemen 

vaskular terdiri dari sel endotel dan perisit. Cahaya harus menembus seluruh 

ketebalan retina sebelum dapat memulai sinyal transduksi di fotoreseptor. Jalur 

utama jaras informasi dari fotoreseptor ke nervus optikus terdiri dari tiga rantai 

neuron yaitu sel fotoreseptor, sel bipolar, dan sel ganglion. Sel horizontal dan 

amakrin adalah interneuron yang meregulasi arus informasi, sedangkan elemen 

glial dan vaskular sebagai penunjang komponen saraf.1,7,11  

 

 
Gambar 2.3 Skema elemen neuron, glial, dan vaskular. 

Dikutip dari: Brar dkk.4 

 

Fundus okuli adalah bagian mata yang terdiri dari retina, pembuluh darah, diskus 

optikus, dan epitel pigmen retina sebagai dasarnya. Fundus akan tampak berwarna 

merah karena cahaya yang dipantulkan oleh kapiler dari koroid. Retina dapat dibagi 

menjadi dua wilayah berbeda yaitu area tengah dan area perifer. Area tengah 

bertujuan untuk ketajaman visual tinggi dan penglihatan warna sedangkan area 

perifer bertujuan untuk ketajaman visual rendah, penglihatan malam, dan 

gerakan.4,12,13 

Area tengah dari retina disebut juga area sentral. Sekitar ekuator dari retina 

disebut retina ekuatorial. Regio di depan retina ekuatorial disebut retina perifer dan 

batas antara retina dengan pars plana disebut ora serata. Ketebalan retina berbeda-

beda tergantung dari lokasinya. Lapisan retina paling tebal terdapat pada area 

bundel papilomakular dekat saraf optik (0,23 mm) dan paling tipis di foveola (0,10 

mm). Bundel papilomakular dekat saraf optik memiliki lapisan sel ganglion paling 

tebal, sedangkan di makula hanya memiliki dua lapis lapisan sel ganglion. Area 
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foveola paling tipis hanya memiliki lapisan inti luar dan fotoreseptor. Bagian perifer 

retina memiliki satu lapis lapisan sel ganglion dan lapisan inti luar dan dalam yang 

lebih tipis.4,7,13  

 

A.   B.   

C.   D.   

Gambar 2.4 Perbedaan ketebalan lapisan retina pada (A) bundel  

papilomakular, (B) fovea, (C) makula, dan (D) retina perifer 
Dikutip dari: Brar dkk.4 

 

2.2.1 Makula 

Makula adalah area yang berada di antara arkade vaskular bagian temporal dan 

diskus optikus. Diameter makula sebesar 5-6 mm dan ketebalan bagian luar sekitar 

0,35 mm. Area ini memiliki dua atau lebih lapisan sel ganglion dan setengah dari 

total sel ganglion yang ada di retina berada di makula.1,4,7  

Fovea adalah bagian tengah dari makula yang memiliki diameter sekitar 1,5 mm 

dengan batas tidak tegas. Area ini berfungsi untuk ketajaman visual tinggi, 

penglihatan warna, membaca, dan mengenali wajah. Kepadatan sel kerucut di fovea 

melebihi 140.000 sel/mm2 dan sel batang paling padat berada di sekitar 4 mm dari 

tengah fovea atau 12° dari titik fiksasi, yaitu lebih dari 160.000 sel/mm2. Kepadatan 

sel ini semakin berkurang ke arah perifer.2,7,14  

Fovea memiliki area dengan diameter antara 250-600 µm tanpa pembuluh darah 

retina bernama zona avaskular fovea. Zona ini sepenuhnya mendapat perfusi dari 

koriokapilaris. Area ini hanya terdiri dari fotoreseptor kerucut tanpa sel batang. 

Pusat zona avaskular fovea sering dianggap sebagai pusat makula atau titik fiksasi. 

Area sekitar fovea bernama parafovea dengan lebar 0,5 mm. Parafovea merupakan 
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tempat lapisan sel ganglion, lapisan inti dalam, dan lapisan pleksiform luar paling 

tebal. Regio paling perifer dari makula dan mengelilingi parafovea bernama 

perifovea dengan lebar 1,5 mm.4,7,14  

 

 
Gambar 2.5 Anatomi makula. (a) Umbo, (b) foveola, (c) fovea, (d) paravofea,  

dan (e) perivofeal. 
Dikutip dari: McCannel CA dkk.7 

 

Foveola adalah permukaan fovea yang sedikit menjorok ke dalam, berdiameter 

sekitar 0,35 mm dan ketebalan 0,10 mm di bagian tengah. Lapisan fotoreseptor di 

foveola hanya mengandung sel kerucut. Sel kerucut pada lapisan ini lebih ramping, 

memanjang, dan padat. Area paling tengah dari foveola dengan diameter 150-200 

µm dinamakan umbo.2,4,7  

 

 
Gambar 2.6 Potongan skematik fovea 

Dikutip dari: Brar dkk.4 

 

2.2.2 Pembuluh Darah Retina 

Retina adalah struktur dengan aktivitas metabolisme tinggi dan tingkat konsumsi 

oksigen per satuan berat tertinggi di tubuh manusia. Vaskularisasi retina berasal 

dari dua sumber yaitu cabang arteri retina sentral dan koroid. Cabang arteri retina 
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sentral menyuplai lapisan sel ganglion sampai lapisan inti dalam, sedangkan lapisan 

retina lainnya secara osmosis mendapat suplai dari koroid.1,4,15  

Retina pada tingkat jaringan mendapat suplai darah dari tiga lapisan pembuluh 

yaitu jaringan kapiler peripapilar radial di lapisan serabut saraf, pleksus kapiler 

superfisial di lapisan sel ganglion, dan pleksus kapiler dalam di lapisan inti dalam. 

Darah dari kapiler dikumpulkan oleh sistem vena retinal. Aliran darah akan 

meninggalkan mata melalui vena retinal sentral.2,15,16 

Pembuluh retina memiliki beberapa karakteristik yaitu bercabang secara 

dikotomis, normalnya tidak akan melintasi horizontal raphe, arteri retina tidak 

berpotongan dengan arteri lain, dan pada sambungan arteri-vena memiliki selubung 

yang sama. Pembuluh darah retina tidak memiliki pori (non fenestrasi) pada lapisan 

endotel, sehingga membentuk sawar darah-retina bagian dalam. Lapisan luar 

endotelium tertutupi basal lamina dan dikelilingi oleh perisit atau sel mural yang 

mengatur aliran darah, mengontrol proliferasi endotel, dan bersama sel glial 

berkontrubusi sebagai sawar darah-retina.1,4,15  

 

2.2.3 Neurosensori Retina 

Lapisan neurosensori retina dapat dicermati dengan preparat histologis potongan 

melintang. Lapisan dari bagian dalam ke bagian luar adalah membran limitan 

interna, lapisan serabut saraf, lapisan sel ganglion, lapisan pleksiform dalam, 

lapisan inti dalam, membran limitan tengah, lapisan pleksiform luar, lapisan inti 

luar, membran limitan eksterna, segmen dalam fotoreseptor, dan segmen luar 

fotoreseptor. Retina memiliki tujuh tipe sel utama dengan badan sel yang tersusun 

dalam tiga lapisan neurosensori retina yang berbeda. Lapisan inti luar berisi badan 

sel fotoreseptor. Lapisan inti dalam berisi badan sel horizontal, bipolar, amakrin, 

dan Muller. Lapisan sel ganglion berisi badan sel ganglion. Koneksi sinaps saraf 

retina terjadi pada dua lapisan, yaitu lapisan pleksiform dalam dan pleksiform 

luar.2,4,7  

Sel fotoreseptor terdiri dari sel batang dan sel kerucut berfungsi sebagai reseptor 

cahaya. Retina manusia memiliki sekitar 100-125 juta sel batang dan 6-7 juta sel 

kerucut dengan perbandingan sekitar 20:1. Sel fotoreseptor terbagi atas segmen 
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dalam dan segmen luar.  Segmen dalam terbagi atas dua elemen, yaitu elipsoid yang 

mengandung banyak mitokondria dan mioid yang mengandung banyak badan golgi 

dan ribosom. Sel kerucut memiki elipsoid dan mioid yang berbentuk kerucut di 

ekstrafoveal. Nukleus sel kerucut lebih dekat dengan membran limitan eksterna 

dibandingkan dengan nukleus sel batang.1,4,12  

 

 
Gambar 2.7 Lapisan neurosensori retina. 

  Dikutip dari: Brar dkk.4 

 

Segmen luar terdiri dari membran diskus yang tersusun dan terus diperbarui 

dengan siklus diurnal. Sel batang dapat berisi hingga 1000 diskus yang tersusun 

menyerupai tumpukan koin dan menempel pada silia yang berakar melalui segmen 

dalam. Diskus yang sudah tua akan meluruh dan akan digantikan pada waktu yang 

bersamaan oleh prosesus vili sel epitel pigmen retina. Segmen luar sel kerucut 

memiliki morfologi yang berbeda-beda tergantung dari lokasinya di retina. Struktur 

segmen luar dari sel batang dan kerucut pada dasarnya sama namun terdapat 

perbedaan pada diskus dari sel batang yang tidak melekat dengan membran sel.1,7,8  

Sinaps antara fotoreseptor dengan sel bipolar terjadi pada lapisan pleksiform 

luar. Badan sinaps sel batang disebut sebagai sperula, sedangkan badan sinaps sel 

kerucut disebut sebagai pedikel. Sperula terbentuk oleh invaginasi tunggal yang 

memuat dua prosesus sel horizontal dan satu atau lebih dendrit sel bipolar. Pedikel 
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lebih kompleks, bersinaps dengan sel batang dan sel kerucut lain seperti dengan 

prosesus sel horizontal dan sel bipolar.2,9,12  

Sel kerucut memiliki tiga tipe sistem penglihatan warna yaitu kerucut S, kerucut 

M, dan kerucul L. Kerucut S sensitif terhadap panjang gelombang yang pendek, 

berfungsi untuk mendeteksi warna biru-kuning. Kerucut M sensitif terhadap 

panjang gelombang yang sedang, berfungsi mendeteksi kontras akromatik resolusi 

tinggi yaitu hitam dan putih. Kerucut L sensitif terhadap panjang gelombang yang 

panjang, berfungsi untuk mendeteksi warna merah-hijau.1,7,12  

 

 
Gambar 2.8 Fotoreseptor batang dan kerucut 

 Dikutip dari: Brar dkk.4 

 

Lapisan inti dalam terdiri dari sel bipolar, Muller, horizontal, dan amakrin. 

Lapisan pleksiform dalam terbentuk dari akson sel fotoreseptor dan sinapsnya 

dengan sel bipolar. Sel bipolar menerima sinyal dari fotoreseptor, meneruskan 

sinyal ke sel ganglion dan sel amakrin. Sel bipolar memiliki dua jenis sel, yaitu 

bipolar-on untuk deteksi intensitas cahaya yang meningkat dan bipolar-off untuk 

deteksi intensitas cahaya yang meredup.2,9,14  
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Sel horizontal sebagian besar adalah interneuron antagonis yang bersinaps 

dengan sel fotoreseptor, memberikan timbal balik respon on atau off. Prosesus sel 

ini meluas secara horizontal sepanjang lapisan pleksiform luar. Sel amakrin, seperti 

sel horizontal, adalah mediator untuk sel bipolar dan sel ganglion. Sel amakrin 

membantu proses sinyal dengan merespon perubahan spesifik seperti pergantian 

intensitas cahaya yang mendadak.2,4,7  

 

 
Gambar 2.9 Badan sinaps. FB: flat bipolar; FMB: flat midget bipolar;  

 IMB: invaginating midget bipolar; RB: rod bipolar;  

 H: horizontal 
 Dikutip dari Brar, dkk.4 

 

Sel ganglion dapat dibagi menjadi tiga subgrup berdasarkan sinapsnya, yaitu sel 

tonic dari kerucut L atau M untuk mediasi resolusi spasial tinggi dan penglihatan 

warna; sel tonic dari kerucut S untuk deteksi warna kontras seperti batas biru-

kuning atau abu-coklat; dan sel phasic untuk deteksi gerakan. Akson sel ganglion 

menekuk menjadi paralel dengan permukaan retina, membentuk lapisan serabut 

saraf, dan akhirnya menjadi akson dari saraf optik. Serabut saraf yang berasal dari 

bagian temporal retina, berjalan melengkung melewati makula untuk masuk ke 

bagian superior dan inferior dari kepala saraf optik. Serabut papilomakular berjalan 

lurus langsung ke kepala saraf optik dari fovea. Akson bagian nasal juga berjalan 

secara radial. 1,2,4  

Sel Muller bersama elemen glial lainnya yaitu astrosit dan mikroglia berfungsi 

menyediakan nutrisi, elemen pendukung struktur retina, dan berkontribusi pada 

sawar darah-retina bagian dalam. Retina manusia memiliki 4-5 juta sel Muller yang 

membentang sepanjang lapisan retina dari membran limitan eksternal sampai ke 

membran limitan internal. Mikroglia adalah fagosit mononuklear yang masuk ke 
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retina melalui badan siliar dan pembuluh hyaloid. Mikroglial perivaskular 

mengendalikan material yang masuk ke retina dari pembuluh darah, sedangkan 

mikroglial parenkimal merupakan sel motil yang membersihkan sisa produk 

metabolisme dan memediasi remodeling sinaps. Astrosit umumnya ada di lapisan 

serabut saraf dan lapisan sel ganglion. Tiga subkelas morfologi astrosit yaitu 

astrosit bipolar, astrosit perivaskular, dan astrosit stellate.9,11,15  

 

 
 

Gambar 2.10 Skema koneksi neuronal dalam retina 
Dikutip dari: McCannel dkk.7 

 

Membran limitan eksterna, tengah, dan interna bukanlah membran 

sesungguhnya. Membran limitan eksterna terbentuk oleh perbatasan tempat 

melekatnya sel Muller dengan sel fotoreseptor. Membran limitan tengah merupakan 

tempat sinaps antara fotoreseptor dengan prosesus sel bipolar. Membran limitan 

interna terbentuk dari basal lamina permukaan dalam retina dan footplates sel 

Muller.4,7,11  

Sel-sel dan prosesusnya dalam retina berorientasi tegak lurus terhadap epitel 

pigmen retina pada lapisan tengah dan luar. Orientasi laipisan dalam paralel dengan 

permukaan retina. Perbedaan orientasi ini akan memberikan gambaran gumpalan 
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darah atau eksudat yang berbeda pada setiap lapisan. Gumpalan darah atau eksudat 

pada lapisan luar retina akan berbentuk noda bulat (blots) sedangkan pada lapisan 

dalam retina akan berbentuk linear atau seperti api (flame-shaped).1,2,4 

 

2.2.4 Epitel Pigmen Retina 

Epitel pigmen retina terdiri dari sel kuboidal selapis berpigmen yang meluas dari 

saraf optik ke ora serata dan berlanjut dengan epitel berpigmen dari badan siliar. 

Diameter sel epitel pigmen retina bervariasi tergantung lokasi, yaitu 10-14 µm di 

makula sampai 60 µm di perifer. Sel epitel pigmen retina di makula lebih tinggi, 

padat, dan memiliki lebih banyak melanosom dengan ukuran yang besar 

dibandingkan dengan bagian perifer. Struktur epitel pigmen retina tampak 

sederhana, namun memiliki banyak fungsi diantaranya metabolisme vitamin A dan 

polyunsaturated fatty acid, membentuk sawar darah-okular luar, fagositosis segmen 

luar fotoreseptor, menyerap cahaya, pembentukan basal lamina dari membran 

Bruch, produksi matriks mukopolisakarida yang mengelilingi segmen luar 

fotoreseptor, mempertahankan pelekatan retina, dan transport aktif keluar masuk 

material dari epitel pigmen retina.7,15,16  

 

 
Gambar 2.11 Epitel pigmen retina 

Dikutip dari: Brar dkk.4 

 

Manusia memiliki sekitar 4-6 juta sel epitel pigmen retina per mata. Bagian basal 

sel epitel pigmen retina menjadi permukaan melekatnya basal lamina dan 

membentuk lapisan dalam dari membran Bruch. Bagian apikal setiap sel epitel 
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pigmen retina memiliki banyak prosesus vili panjang yang berinterdigitasi dengan 

sekitar 45 fotoreseptor setinggi 50% tinggi segmen luar, tanpa tight junction 

maupun koneksi interselular lainnya. Ruang ekstraselular antara fotoreseptor 

dengan epitel pigmen retina diisi oleh matriks interfotoreseptor. Sel-sel epitel 

pigmen retina yang bersebelahan saling terhubung dengan tight junction kompleks 

(zonulae occludentes). Tight junction ini berfungsi mencegah difusi intramembran, 

menjaga polaritas sel, dan juga membentuk sawar darah-retina luar.2,4,7  

Sitoplasma sel epitel pigmen retina berisi banyak granula pigmen atau 

melanosom dan fagosom, juga seperti organel lainnya memiliki inti sel, aparatus 

golgi, retikulum endoplasma kasar dan halus, dan mitokondria. Segmen luar 

fotoreseptor yang luruh difagositosis oleh epitel pigmen retina dan proses 

pembaruan terjadi secara konstan dikoordinasikan dengan erat antara epitel pigmen 

retina dan fotoreseptor. Granula lipofusin timbul dari residu diskus fotoreseptor 

hasil aktivitas fagosom.4,15,16  

 

III. Simpulan 

Perkembangan retina adalah proses yang kompleks dan berurutan, berawal dari 

invaginasi vesikula optik menjadi cawan optik yang memiliki dua lapisan. Lapisan 

ini akan menjadi lapisan neurosensori retina dan epitel pigmen retina. Struktur 

neurosensori retina terdiri dari sepuluh lapisan, tujuh sel utama, dan tiga elemen. 

Struktur sel epitel pigmen retina terdiri dari sel selapis kuboidal berpigmen. Sel-sel 

pada retina memiliki fungsi yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama 

yaitu mengubah cahaya menjadi sinyal saraf dan meneruskannya ke otak.  
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