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I. Pendahuluan  

Oftalmologi merupakan ilmu yang mempelajari kelainan pada fungsi dan 

struktur mata. Pemeriksaan mata dilakukan secara sistematis dengan memulai 

pemeriksaan pada segmen anterior mata. Kelainan pada fungsi dan struktur 

segmen anterior mata dapat dinilai dengan pemeriksaan yang lebih spesifik 

seperti pemeriksaan menggunakan slit lamp.1–3  

Slit lamp merupakan instrumen yang sudah digunakan sejak awal abad ke-19. 

Instrumen ini rutin digunakan sebagai salah satu modalitas pemeriksaan segmen 

anterior dan dapat dikombinasikan dengan instrumen lainnya untuk melihat 

segmen yang lebih dalam. Hasil pemeriksaan slit lamp memberikan gambaran 

anatomi mata yang lebih detail dengan berbagai variasi prinsip iluminasi.1,4,5 

Iluminasi berperan penting dalam keberhasilan suatu pemeriksaan pada slit 

lamp. Praktisi dapat melakukan pemeriksaan dengan menggunakan beragam 

teknik iluminasi. Pemahaman mengenai berbagai macam prinsip iluminasi pada 

slit lamp dibutuhkan untuk menilai tanda patologis, menentukan diagnosis, dan 

rencana terapi pada pasien.6–8 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas 

prinsip iluminasi pada slit lamp sehingga diharapkan praktisi mampu menguasai 

semua teknik iluminasi dan dapat menggunakan slit lamp secara maksimal.  

 

II. Slit Lamp 

Slit Lamp adalah sebuah mikroskop binokular yang menghasilkan seberkas 

cahaya lurus dari celah lampu pijar. Pemeriksa dapat mengamati setiap lapisan 

mata dengan mengatur intensitas cahaya yang ditembakkan. Cahaya dari slit lamp 

akan menghasilkan pantulan atau refleksi. Refleksi tersebut dikenal dengan 

gambaran Purkinje, yaitu gambaran pantulan dari permukaan kornea dan 

lensa.6,7,9 

Slit lamp memiliki berbagai jenis iluminasi. Sinar cahaya berbentuk celah 

pada slit lamp memungkinkan pemeriksaan pada jaringan mata yang transparan. 

Intensitas cahaya dapat disesuaikan dengan mengatur lebar, tinggi, dan sudut 

untuk memancarkan berkas cahaya yang tepat. Cahaya tersebut diarahkan pada 

bola mata dan memberikan gambaran potongan sagital sehingga kelainan pada 
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bagian anteroposterior mata dapat diketahui. Potongan cahaya yang dihasilkan 

dapat membantu pemeriksa dalam mengamati berbagai lapisan mata seperti 

endotel kornea, kedalaman bilik mata depan, lensa, dan mengukur ketebalan 

kornea.2,4,9 

 

2.1 Anatomi Slit Lamp  

Slit Lamp terdiri dari tiga bagian utama, yaitu viewing arm, illumination arm, 

dan patient-positioning frame.  Viewing arm terdiri dari lensa okular dan elemen 

pembesaran. Lensa okular menyalurkan gambaran visual dari mata pasien ke 

pemeriksa. Elemen pembesaran pada viewing arm memberikan pembesaran 6x 

sampai 40x tergantung pada jenis slit lamp yang digunakan oleh pemeriksa.2,4,10 

 

Gambar 2.1 Anatomi slit lamp 
                                                         Dikutip dari: Blomquist dkk2 
 

Illumination arm memiliki sumber cahaya, filter warna, dan berbagai panel 

kontrol. Sumber cahaya akan menghasilkan dan mengarahkan celah sinar ke 
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mata pasien serta memfokuskan mata ke objek yang akan diperiksa. Filter warna 

pada illumination arm berfungsi untuk melakukan pemeriksaan tertentu yang 

terdiri dari white filter, cobalt blue filter, dan red-free filter. Panel kontrol pada 

slit lamp berfungsi untuk mengatur lebar celah dan tinggi celah. Modalitas lain 

seperti aplanasi tonometri Goldmann dapat ditambahkan pada slit lamp yang 

berfungsi untuk mengukur tekanan bola mata. Modalitas ini menggunakan 

cobalt blue filter dalam penggunaannya.1,4,7 

 

 
Gambar 2.2 (A) White filter (B) Cobalt blue filter (C) Red-free filter 

                                               Dikutip dari: Blomquist dkk2 

 

Patient-positioning frame pada slit lamp terdiri dari sandaran dahi dan 

sandaran dagu, serta pengatur tinggi dagu pasien dan sebuah lampu fiksasi. Slit 

lamp memiliki meja yang dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan tinggi 

pasien saat duduk. Segmen pada slit lamp akan terhubung pada joystick. Joystick 

berfungsi untuk menggerakkan viewing arm dan illumination arm ke segala 

arah.3,8,9 

 

2.2 Slit Lamp Illumination  

Slit lamp memiliki sistem iluminasi berupa sinar yang dapat difokuskan ke 

permukaan mata. Sinar tersebut dapat dipersempit membentuk sebuah celah. 

Pencahayaan pada slit lamp dapat disesuaikan dengan mengatur lebar dan tinggi 

celah. Lebar celah pada slit lamp diatur menggunakan beam width control, 

sedangkan tinggi celah menggunakan beam height control.1,3,11 

 

A B C 
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Sudut antara illumination arm dan viewing arm berperan penting pada slit 

lamp. Pemeriksa dapat membuat penyesuaian sudut sehingga dapat mengatur 

sudut arah cahaya yang akan menerangi mata pasien. Slit lamp memiliki 

beberapa teknik iluminasi yang umum digunakan, yaitu secara langsung dan 

tidak langsung.2,4,6 

 

 

Gambar 2.3 (A) Beam width control (B) Beam height control  
                        Dikutip dari: Sakti1 

  

Iluminasi secara langsung memiliki prinsip yaitu cahaya akan diarahkan 

langsung pada bagian yang akan diamati. Iluminasi ini terdiri dari diffuse 

illumination, direct focal illumination, dan specular reflection. Iluminasi tidak 

langsung dilakukan dengan mengamati bagian yang akan diperiksa dengan 

mengarahkan cahaya di sekitar bagian yang akan diamati. Iluminasi ini terdiri 

dari proximal illumination, sclerotic scatter, dan retroillumination.4,6,7 

 

2.2.1 Diffuse Illumination 

Diffuse illumination merupakan teknik iluminasi yang digunakan untuk 

memperoleh gambaran umum permukaan mata dan pemeriksaan struktur 

intraokular. Cahaya akan diperluas dan diproyeksikan langsung ke satu fokus. 

Slit lamp diatur pada tinggi serta lebar balok yang maksimum. Illumination arm 

diposisikan pada sudut 30–45 derajat dari viewing arm. Cahaya diatur dengan 

intensitas rendah sampai sedang ke objek yang akan diperiksa. Diffuser 

diarahkan ke permukaan mata atau adneksa dari sisi temporal maupun nasal. 

A 

B 
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Pemeriksaan menggunakan diffuse illumination membutuhkan pembesaran 

rendah sampai sedang.2,6,7   

 

Gambar 2.4 Diffuse Illumination 
                      Dikutip dari: Lee dkk4 

 

Teknik diffuse illumination berperan dalam mengevaluasi penampilan 

struktur luar mata. Pemeriksa dapat mengevaluasi kelopak mata, konjungtiva, 

dan sklera dengan menggunakan teknik diffuse illumination. Iluminasi ini dapat 

diaplikasikan untuk memeriksa kekeruhan media, luka pada kornea, dan 

mengevaluasi lensa kontak. Diffuse illumination memiliki kekurangan, yaitu 

sulit untuk mengamati struktur mata yang lebih dalam.1,4,7     

 

Gambar 2.5 Pemeriksaan permukaan mata dengan teknik diffuse illumination 
                                   Dikutip dari: Gellrich7 

 

Pemeriksaan diffuse illumination dapat digunakan dengan berbagai filter 

lainnya. Cobalt blue filter digunakan oleh diffuse illumination untuk 

30-45° 
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mengevaluasi jaringan permukaan mata dan lapisan air mata pada mata yang 

telah ditetes fluorescein. Filter ini digunakan untuk memberikan gambaran 

semilunar pada pemeriksaan tonometri aplanasi Goldmann. Red-free filter 

digunakan untuk memeriksa mata dengan pewarnaan rose bengal. Pemeriksaan 

ini meningkatkan kontras saat mengevaluasi pembuluh darah.1,2,8 

 

2.2.2 Focal Illumination 

Focal illumination adalah teknik iluminasi yang paling sering digunakan pada 

rutinitas sehari-hari. Teknik ini memberikan cahaya yang difokuskan langsung 

pada area yang diperiksa. Iluminasi dilakukan dengan menggunakan sinar 

pencahayaan sedang, tinggi balok maksimum, dan lebar balok sedang. Sinar 

difokuskan pada kornea dan membentuk balok cahaya yang disebut dengan 

parallelepiped. Optical section yang memberikan hasil pemeriksaan yang lebih 

detail.4,6,8 

  

Gambar 2.6 Focal illumination 

                         Dikutip dari: Lee dkk
4 

 

Parallelepiped memperlihatkan strukur kornea secara tiga dimensi. Sisi 

anterior parallelepiped menunjukkan permukaan anterior kornea sedangkan sisi 

posterior parallelepiped menunjukkan permukaan posterior kornea. Dua sisi lain 

dari parallelepiped akan memberikan gambaran cross sectional kornea secara 

45-60° 
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kasar. Teknik ini dapat memperlihatkan cells dan flare di bilik mata depan 

dengan menggunakan sinar yang direduksi menjadi 1x1 mm.2,3,11 

 

     
Gambar 2.7 Cells dan flare ditemukan dengan teknik parallelepiped 

                                             Dikutip dari: Nanda dkk3 

 

Optical section berperan dalam mengevaluasi lensa dan menilai kedalaman 

suatu lesi pada kornea. Teknik ini dilakukan setelah menggunakan teknik 

parellelepiped untuk menunjukkan iluminasi cross sectional kornea secara lebih 

spesifik. Potongan cross sectional mempermudah pemeriksa untuk melihat tiap 

lapisan pada kornea dengan lebih baik. Pemeriksaan dilakukan dengan 

mengarahkan sudut cahaya pada posisi 45-60 derajat, lebar celah dipersempit 

menjadi sekitar 1-2 mm, dan pencahayaan ditingkatkan dari sedang hingga 

tinggi.3,4,6  

 

 
Gambar 2.8 Katarak nuklear pada pemeriksaan lensa dengan optical section 

                               Dikutip dari: Gellrich7       

 

 2.2.3 Specular Reflection  

Specular reflection merupakan teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan 

mengarahkan sumbu mikroskop sejajar dengan sumbu optik. Pemeriksa 
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memproyeksikan cahaya dari lampu celah ke permukaan yang diinginkan. 

Cahaya tersebut akan dipantulkan dan terlihat pada sudut tegak lurus dari sudut 

datang. Teknik iluminasi ini menggunakan Hukum Snell sebagai prinsip 

dasarnya.4,6,8  

Iluminasi specular reflection menggunakan penglihatan monokular. 

Pemeriksaan dilakukan dengan mengatur illumination arm pada sudut 60 derajat 

dari viewing arm. Specular reflection dapat tercapai dengan mengarahkan sinar 

lebar sedang ke sempit menuju mata dari sisi temporal. Sebuah zona terang dari 

specular reflection akan terlihat pada bagian temporal dan midperifer dari 

lapisan epitel kornea. Refleksi endotel kornea dapat diamati pada zona tersebut. 

Pemeriksaan menggunakan pembesaran 25x sampai 40x dapat memperlihatkan 

lapisan endotel, guttae, dan keratic precipitates.2,3,6 

 

 

Gambar 2.9. Specular reflection 

                          Dikutip dari: Lee dkk
4 

  

Teknik specular reflection merupakan teknik iluminasi yang efektif dalam 

menunjukan adanya edema, infiltrasi stroma, dan mengevaluasi sel epitel lensa. 

Lapisan air mata dapat dilihat lebih jelas menggunakan teknik ini dengan 

mempersempit lebar cahaya dan meningkatkan intensitas pencahayaan. 

Pemeriksa dapat mengamati ketinggian meniskus air mata, sel musin, dan debris 
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pada lapisan air mata. Specular reflection memiliki kelebihan berupa 

kemampuan untuk visualisasi morfologi dan ukuran endotel kornea.4,8,11 

 

Gambar 2.10. Pemeriksaan endotel kornea dengan teknik specular reflection 
                                          Dikutip dari: Edwards dkk11 

 

2.2.4. Proximal Illumination 

Proximal illumination merupakan teknik iluminasi pada slit lamp yang cocok 

digunakan untuk memeriksa jaringan dengan pigmen atau vaskularisasi yang 

padat. Sinar diposisikan berdekatan dengan objek yang diamati. Cahaya akan 

diserap oleh jaringan sekitarnya dan menyebar di bawah lesi, sehingga cahaya 

akan terurai dan memberikan latar belakang yang lebih terang.4,6,7,11  

 

Gambar 2.11 Proximal illumination 
                    Dikutip dari: Lee dkk4 

 

Pemeriksaan menggunakan proximal illumination dilakukan dengan 

mengatur illumination arm pada sudut 0-90 derajat dari viewing arm. Cahaya 

0-90° 
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diatur dengan intensitas rendah hingga sedang. Iluminasi ini dapat tercapai 

dengan mengarahkan sinar sempit ke sinar lebar pada ketinggian yang sama 

dengan bagian yang diperiksa.1,8,11 

 

 
Gambar 2.12 Plica nevus terlihat dengan teknik proximal illumination 

                                    Dikutip dari: Gellrich7 

 

Teknik proximal illumination digunakan dalam mengevaluasi tanda patologis 

pada iris dan kornea. Penggunaan proximal illumination dapat membantu 

pemeriksa melihat adanya infiltrat, defek pada stroma, dan epitel kornea. 

Komplikasi yang disebabkan karena pemakaian lensa kontak dapat terlihat 

dengan menggunakan teknik ini.1,3,7 

 

2.2.5 Sclerotic Scatter 

Sclerotic scatter merupakan teknik iluminasi yang menempatkan berkas 

cahaya tepat pada limbus. Iluminasi ini dihasilkan oleh refleksi internal total 

yang terjadi di dalam kornea saat cahaya diarahkan ke limbus. Kornea yang 

jernih akan memperlihatkan limbus yang bersinar, sementara area tengah kornea 

akan tetap gelap. Iluminasi ini akan menyebarkan cahaya sehingga area defek 

pada kornea dapat terlihat.7,12,13  

Teknik iluminasi sclerotic scatter dilakukan dengan mengatur illumination 

arm pada sudut 40–60 derajat dari viewing arm pada sisi limbus. Cahaya dengan 

intensitas yang tinggi diarahkan ke objek yang akan diperiksa. Pemeriksaan 
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menggunakan iluminasi sclerotic scatter membutuhkan pembesaran rendah 

hingga sedang.1,3,8 

 
Gambar 2.13 Sclerotic scatter illumination 

       Dikutip dari: Lee dkk4 

 

Sclerotic scatter umumnya digunakan untuk memvisualisasikan lesi pada 

kornea, edema kornea sentral, jaringan parut, infiltrat, dan benda asing pada 

kornea. Sinar dipantulkan pada kornea melewati tepi yang berlawanan 

sehingga bagian dalam kornea dapat diamati. Iluminasi sclerotic scatter dapat 

memberikan gambaran keutuhan kornea. Iluminasi ini memiliki kekurangan 

yaitu tidak dapat menjelaskan struktur secara detail.7,8,11,14 

 

 
Gambar 2.14 Sikatrik kornea terlihat dengan teknik sclerotic scatter 

                                     Dikutip dari: Gellrich7 

 

2.2.6 Retroillumination  

Retroillumination merupakan salah satu teknik iluminasi tidak langsung. 

Pemeriksaan retroillumination dilakukan di ruangan yang gelap. Teknik ini 

40-60° 
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memanfaatkan pantulan cahaya dari struktur posterior untuk melihat struktur 

di depannya. Iluminasi ini dapat digunakan untuk memeriksa lebih dari satu 

area mata.4,7,13 

Teknik pemeriksaan retroillumination merupakan teknik yang dilakukan 

dengan cara mengarahkan sinar pendek dan sempit dengan pembesaran kecil 

hingga besar, serta mengatur illumination arm pada sudut 0-45 derajat dari 

viewing arm langsung pada permukaan posterior. Kelainan pada iris dapat 

terlihat sebagai area transiluminasi oleh cahaya yang dipantulkan dari 

permukaan lensa atau retina. Kornea dapat terlihat dengan pantulan cahaya dari 

iris dan lensa sedangkan permukaan lensa dapat diamati melalui pantulan 

cahaya yang berasal dari retina. Teknik retroillumination dengan mengarahkan 

sinar pada fundus merupakan cara mudah untuk melakukan pemeriksaan pada 

lensa, iris, dan kornea. Red reflex merupakan pantulan cahaya dari bagian 

belakang mata yang dapat digunakan untuk melihat kekeruhan pada kornea 

atau lensa.4,8,15  

 

Gambar 2.15. Retroillumination  

                               Dikutip dari: Lee dkk
4 

 

Penggunakan teknik retroillumination memungkinkan kita untuk menilai 

secara rinci beberapa jenis kelainan. Kelainan tersebut terdiri dari kelainan 

pada iris, distrofi kornea, edema kornea, keratic precipitate pada endotel 

0-45° 
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kornea, dan vaskularisasi kornea. Kekeruhan pada media seperti kekeruhan 

pada kapsul posterior lensa dan komplikasi yang disebabkan oleh operasi 

katarak dapat terlihat menggunakan teknik ini dengan refleksi cahaya yang 

diperoleh dari fundus retina.3,7,11 

 

 

Gambar 2.16. Keratic precipitate terlihat dengan tektnik retroillumination 
                                          Dikutip dari: Edwards dkk11  
 

III. Simpulan 

Slit lamp memiliki peran penting dalam pemeriksaan segmen anterior mata. 

Pemeriksaan slit lamp memiliki beberapa teknik iluminasi yang dapat 

membantu pemeriksa dalam menentukan diagnosis dan tatalaksana pasien. 

Teknik iluminasi pada slit lamp memiliki fungsi dan cara pemeriksaan yang 

berbeda-beda. Pemeriksaan menggunakan slit lamp sangat subjektif sehingga 

dibutuhkan keahlian dan pengetahuan mengenai anatomi dan patologi pada 

mata untuk menunjang pemeriksaan tersebut.  
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