
 

 

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

BANDUNG 

 

Sari Kepustakaan : Uji Penglihatan Binokular dan Fusi 

Penyaji : Sarah Riskita 

Pembimbing : dr. Primawita O. Amiruddin, Sp.M(K)., M.Kes 

 

 

 

 

 

 

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh 

Pembimbing 

 

 

 

 

dr. Primawita O. Amiruddin, Sp.M(K)., M.Kes 

 

 

 

 

Jumat, 8 April 2022 

Pukul 07.30 WIB

 

 

Sarah Riskita

Sarah Riskita



 
 

 

1 

 

I.   Pendahuluan 

Penglihatan binokular tunggal adalah proses koordinasi kedua mata untuk 

menghasilkan gambaran visual yang simultan. Bayangan kedua mata dianggap 

sebagai sebuah bayangan tunggal melalui proses fusi. Setiap mata memiliki 

persepsi yang berbeda, tetapi dengan penglihatan binokular, benda yang terlihat 

akan tetap terfokus. Penglihatan binokular tunggal memiliki banyak manfaat, yaitu 

lapang pandang yang lebih luas, ketajaman visual, dan sensitivitas kontras yang 

lebih baik dan menghasilkan gambar stereopsis. Kemampuan penglihatan binokular 

ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah korespondensi retina.1-3  

 

 

Gambar 1.1 Horopter empiris 
 Dikutip dari: Hered RW dkk.5 

 

Korespondensi retina normal dapat terjadi jika kedua fovea memiliki arah visual 

yang sama, yaitu saat daerah retina pada nasal fovea berkorespondensi dengan 

daerah temporal fovea mata sebelahnya. Korespondensi retina abnormal adalah 

ketika fovea mata memiliki arah visual yang sama dengan daerah ekstrafovea mata 
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sebelahnya. Jika kedua mata memiliki korespondensi retina normal dan berfiksasi 

tepat pada fovea, maka akan membentuk bayangan tunggal.2,4,5 

Horopter adalah daerah korespondensi retina pada titik fiksasi yang 

memproyeksikan penglihatan tunggal. Titik yang terdapat pada area horopter akan 

menstimulasi korespondensi retina dan membentuk sebuah bayangan tunggal. 

Daerah panum menginisiasi terbentuknya bayangan tunggal walaupun benda tidak 

terletak pada horopter. Benda yang terletak di luar area panum akan dipersepsikan 

sebagai bayangan yang berasal dari arah visual yang berbeda. Hal ini merupakan 

penyebab terjadinya diplopia fisiologis.2,5,6 

Tiga tahap dari penglihatan binokular tunggal yaitu persepsi simultan, fusi, dan 

stereopsis. Penglihatan binokular tunggal memerlukan aksis visual yang jernih, fusi 

sensoris, dan fusi motoris agar dapat terlaksana dengan baik. Berkembangnya 

penglihatan binokular tunggal dimulai sejak usia tiga bulan hingga usia dua tahun. 

Berbagai macam metode dan alat digunakan untuk menguji penglihatan binokular 

tunggal.4-6 Sari kepustakaan ini membahas mengenai uji penglihatan binokular 

tunggal, meliputi peralatan yang digunakan serta cara pemeriksaannya. 

 

II.   Uji Penglihatan Binokular dan Fusi 

Uji penglihatan binokular berfungsi untuk memeriksa stereopsis, fusi, supresi, 

serta kelainan korespondensi retina. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai 

apakah kedua mata terintegrasi secara baik agar dapat membentuk penglihatan 

tunggal yang adekuat. Pemeriksaan ini dapat dilakukan saat mendiagnosis pasien 

strabismus, ambliopia, dan aniseikonia. Pemeriksaan yang cermat perlu dilakukan 

untuk mendapatkan hasil yang tepat. Terdapat berbagai macam pemeriksaan untuk 

memeriksa penglihatan binokular tunggal seseorang.1,2,6 

 

2.1  Worth Four Dot Test (WFDT) 

WFDT berfungsi untuk menilai penglihatan binokular secara kasar (gross 

binocular status) yang meliputi kemampuan fusi, korespondensi retina, serta 

mendeteksi adanya supresi dari kedua bola mata. Cara untuk melakukan uji ini  

yaitu pasien menggunakan kacamata dengan dua warna, warna merah di mata 
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kanan dan warna hijau di mata kiri. Pasien menghadap sebuah papan. Papan 

tersebut berisi empat buah cahaya berukuran sama dengan warna yang bervariasi, 

yaitu satu cahaya merah, dua cahaya hijau, dan satu cahaya putih.1,5,6  

 

  

Gambar 2.1 Metode WFDT 
  Dikutip dari: Hered RW dkk.5 

 

WFDT dapat dilakukan baik pada jarak dekat maupun jarak jauh. Jarak pasien 

dengan papan sebesar 33 sentimeter (cm) pada pemeriksaan jarak dekat, sedangkan 

untuk pemeriksaan jarak jauh dilakukan pada jarak enam meter (m). Penglihatan 

pasien harus dikoreksi dengan baik saat melakukan pemeriksaan ini 6-8  

 

Gambar 2.2 Interpretasi hasil WFDT. (A) Normal, (B) Supresi mata kanan, (C) 

      Supresi mata kiri, (D) Diplopia. 
    Dikutip dari: James dkk.8  

 

Pasien dengan penglihatan binokular yang baik akan melihat empat cahaya bulat 

dengan ukuran yang sama, yaitu satu cahaya merah, dua cahaya hijau, dan satu 

cahaya campuran dari merah dan hijau. Campuran cahaya ini mengindikasikan 

bahwa telah terjadi fusi yang adekuat. Pasien dengan supresi mata kiri akan melihat 

dua titik merah sedangkan pasien dengan supresi mata kanan akan melihat tiga titik 
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hijau. Pasien dengan diplopia (penglihatan ganda) akan melihat lima cahaya yang 

terpisah, yaitu tiga warna hijau dan dua warna merah.1,6,8 

 

2.2 Bagolini Striated Glasses Test (BSGT) 

Uji binokular dengan lensa Bagolini bertujuan untuk menilai supresi penglihatan 

serta korespondensi retina. Alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ini adalah 

kacamata dengan lensa Bagolini dan sumber cahaya/senter. Lensa yang digunakan 

pada uji BSGT adalah lensa yang memiliki guratan/ukiran berbentuk garis lurus 

pada salah satu permukaannya. Lensa Bagolini memiliki perbedaan pada bagian 

kanan dan kirinya. Lensa kanan memiliki guratan dengan kemiringan 45° 

sedangkan lensa kiri memiliki kemiringan 135°.2,5,8,9  

 

  

Gambar 2.3 Lensa Bagolini 
           Dikutip dari: Jain S.16  

 

Cara untuk melakukan BSGT yaitu pasien memakai kacamata dengan lensa 

Bagolini. Cahaya fiksasi dapat dipancarkan pada jarak dekat dan jauh, yaitu 33 cm 

dan enam meter. Pasien akan diminta untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk 

cahaya yang dilihat, yaitu jumlah garis, apakah kedua garis bersilangan, dan apakah 

ada bagian dari garis yang menghilang atau tidak. Penglihatan pasien harus 

dikoreksi dengan baik saat melakukan uji BSGT.2,8,10  

Pasien dengan pandangan normal, dimana kedua bola mata dapat fokus serta 

terfiksasi dengan baik, akan melihat bentuk ‘X’ dengan sempurna. Jika salah satu 

garis menghilang maka mengindikasikan adanya supresi. Ketika yang dilihat adalah 

kedua garis bersilangan tetapi bagian tengah ada yang sedikit menghilang maka 

menandakan adanya supresi di daerah sentral, tetapi jika setengah garis menghilang 
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menandakan abnormal korespondensi retina dengan supresi. Apabila gambar yang 

dihasilkan berupa dua garis yang bersilangan, tetapi tidak bersilangan dibagian 

tengah maka mengindikasikan adanya diplopia.1,5,10,11  

 

 

Gambar 2.4 Interpretasi hasil BSGT. (A) Normal, (B) Supresi total mata kanan, (C) 

   Supresi sentral, (D) Korespondensi retina abnormal dengan supresi, (E) 

   Esotropia, (F) Eksotropia. 
 Dikutip dari: Hered RW dkk.5  

 

2.3 Four Prism Diopter Test 

Uji prisma 4Δ dilakukan dengan menyiapkan prisma 4Δ, target fiksasi, dan 

pencahayaan ruangan yang baik. Pemeriksaan dilakukan dengan meletakan prisma 

4Δ didepan salah satu mata dan melihat respon motorik yang terjadi pada kedua 

mata. Bagian base/dasar prisma menghadap ke arah luar mata pasien. Pemeriksaan 

ini kemudian diulang pada mata sebelahnya.2,6,10  

Pada mata normal, ketika prisma diletakkan di depan bola mata kanan, prisma  

akan membelokkan cahaya sehingga cahaya jatuh pada bagian retina yang tidak 

sesuai. Ketidaksesuaian titik jatuh cahaya pada retina akan menyebabkan diplopia. 

Bola mata kanan bergerak kearah dalam untuk memeroleh fiksasi foveal yang baru 

sebagai kompensasi ketidaksesuaian titik jatuh cahaya. Bola mata kiri akan 

mengikuti arah pergerakan bola mata kanan dan mengakibatkan pasien mengalami 

diplopia karena ketidaksesuaian titik jatuh retina. Kompensasi yang dilakukan bola 

mata kiri yaitu bergerak ke arah dalam sebagai refiksasi agar memeroleh fiksasi 

A B C 

D E F 
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foveal yang baru. Fiksasi foveal yang baru diperlukan agar cahaya jatuh pada 

bagian retina yang sesuai.1,10,11 

 

 

Gambar 2.5 Uji prisma 4Δ pada fiksasi bifoveal. (A) Pergerakan kedua mata 

 menjauhi dasar prisma, (B) Refiksasi mata kiri. 
 Dikutip dari: Salmon J.11 

 

Pada pasien dengan skotoma mata kiri, ketika prisma diletakkan di depan bola 

mata kiri, cahaya akan dibelokkan oleh prisma dan jatuh pada bagian retina yang 

tidak sesuai. Pasien tidak mengalami diplopia karena daerah tepat jatuhnya 

bayangan merupakan area supresi,  sehingga tidak terjadi kompensasi dan tidak ada 

reaksi yang terjadi pada mata kanan dan kiri. Jika prisma diletakkan di depan bola 

mata kanan, pasien akan mengalami diplopia sehingga mata kanan akan bergerak 

ke arah dalam untuk memeroleh fiksasi foveal yang baru. Mata kiri akan bergerak 

mengikuti arah pergerakan mata kanan. Pergerakan tersebut membuat bayangan 

jatuh pada bagian retina mata kiri yang tidak sesuai, namun bayangan masih berada 

Kiri 

Kiri 

Kanan 

Kanan 
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pada area supresi, sehingga pasien tidak mengalami diplopia dan mata kiri tidak 

melakukan refiksasi.5,6,10,11 

 

 

Gambar 2.6 Uji prisma 4Δ pada skotoma dengan supresi sentral. (A) Tidak ada 

    pergerakan pada kedua mata, (B) Kedua mata bergerak kearah kiri 

    tanpa refiksasi.           
    Dikutip dari: Salmon J.11 

 

2.4  Tes Stereopsis 

Tahap tertinggi dari penglihatan binokular tunggal adalah stereopsis. Stereopsis 

terjadi karena adanya disparitas dari cahaya yang jatuh pada retina kedua mata 

ketika melihat objek dari sudut pandang yang berbeda. Dengan stereopsis, kita 

dapat melihat objek secara tiga dimensi dan persepsi kedalamannya.5,6,7 

Stereopsis diukur dengan seconds of arc, dimana 1o adalah 60 minutes of arc. 

Semakin kecil nilai stereopsis, semakin baik hasilnya. Terdapat berbagai jenis tes 

yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan stereopsis seseorang. Uji 

stereopsis bertujuan untuk menilai kemampuan dalam menilai kedalaman (dimensi 

ketiga) dari suatu objek.5,6,11 

Kiri Kanan 

Kiri Kanan 

Skotoma 

Skotoma 

A 
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Tes stereopsis terdiri atas gambar yang terpolarisasi atau stereogram gambar 

acak yang terpolarisasi maupun tidak. Cara dan alat yang digunakan sangat variatif 

tergantung pada jenis tes yang dilakukan. Pemeriksaan stereopsis meliputi Titmus 

Test, TNO Test, Frisby Stereotest,dan Lang Stereotest.1,6,11 

 

2.4.1  Titmus (Fly) Test 

Uji Titmus merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan untuk 

menilai kemampuan stereopsis kasar (gross stereoacuity), yakni dengan hasil 3000 

sec/arc dan steropsis halus (fine stereoacuity) dengan hasil 40 sec/arc. Uji Titmus 

memiliki tiga komponen, yakni gambar lalat, lingkaran, dan binatang. Dalam 

melakukan uji Titmus, pasien disarankan untuk memakai kacamata yang 

terpolarisasi.5,6,12 

 

 

Gambar 2.7 Uji Titmus 
                 Dikutip dari: Kalloniatis dkk.13  

 

Pasien yang sudah mengenakan kacamata yang terpolarisasi diminta untuk 

melihat gambar lalat dengan jarak 40 cm dari mata pasien dan diminta untuk 

memegang sayap lalat. Keberhasilan pasien dalam melakukan tes ini 

mengindikasikan stereopsis kasar dengan nilai 3000 sec/arc. Tahap selanjutnya 

adalah uji dari tiga gambar binatang, pasien diminta untuk menunjuk gambar mana 

yang seolah timbul dari permukaan kertas. Jika pasien menjawab dengan benar, 

maka diberikan skor senilai 400, 200, hingga 100 sec/arc. 6,11,12 



 
 

 

9 

 

Langkah terakhir adalah uji lingkaran. Pasien akan diminta untuk menunjukkan 

lingkaran mana yang seolah timbul dari permukaan kertas. Pada anak-anak bisa 

diminta untuk menekan gambar agar lebih memudahkan. Pada kertas tersebut 

terdapat sembilan lingkaran dengan skor yang berbeda. Skor bernilai mulai dari 

800, 400, 200, 140, 100, 80, 60, 50, hingga 40 sec/arc. Semakin kecil skor (dalam 

sec/arc) maka akan semakin tajam persepsi kedalaman dari suatu objek.5,7,11 

 

2.4.2  TNO Test 

Uji TNO dilakukan dengan cara menyiapkan alat berupa kacamata berlensa 

merah-hijau. Lensa kiri berwarna merah dan lensa kanan berwarna hijau. Disiapkan 

juga sebuah buku berisi gambar yang terdiri dari tujuh lembar. Buku diletakkan 40 

cm di depan mata pasien. Penglihatan pasien harus dikoreksi dengan baik saat 

melakukan uji ini. Lembar pertama sampai ketiga berisi gambar yang bertujuan 

untuk menguji kemampuan stereopsis kasar serta mendeteksi adanya supresi. Hasil 

yang didapat dari uji TNO memiliki rentang dari 480 hingga 15 sec/arc.1,2,6  

 

 
Gambar 2.8 Lembar pertama pada uji TNO 

    Dikutip dari: Yu Zhang.15 

 

Lembar pertama berisi gambar kupu-kupu, kemudian pasien diminta untuk 

menghitung jumlah kupu-kupu yang ada. Terdapat dua buah kupu-kupu, satu kupu-

kupu terlihat dengan jelas di pojok kiri atas dan yang satunya tersembunyi dibalik 

titik acak (random dots). Lembar kedua berisi empat lingkaran, dengan dua 

lingkaran tersembunyi pada titik-titik acak dan dua lingkaran lainnya dapat dilihat 

oleh mata telanjang. Pasien juga akan diminta untuk menunjuk serta mengurutkan 
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lingkaran dari ukuran terkecil hingga terbesar. Pada lembar ketiga pasien diminta 

untuk menunjuk bentuk-bentuk yang tersembunyi di antara titik acak yang ada. 

Terdapat lima gambar geometris dengan bentuk berbeda pada halaman tersebut.1,11 

,14 

Lembar keempat berisi tiga buah lingkaran berwarna merah, putih, dan hijau. 

Mata pasien akan ditutup secara bergantian. Ketika lensa merah ditutup, maka 

hanya lingkaran hijau dan putih yang dapat terlihat. Ketika lensa hijau yang ditutup, 

maka hanya lingkaran merah dan putih yang terlihat. Lembar kelima sampai dengan 

ketujuh berisikan empat gambar pacman.11,12,14  

 

 

Gambar 2.9 Lembar keempat pada uji TNO 
    Dikutip dari: Jain.16 

 

Penentuan skor dapat berdasarkan jawaban terakhir jika pasien menjawab semua 

soal dengan benar atau jawaban terakhir sebelum pasien menjawab salah sebanyak 

dua kali secara beruntun. Pasien yang menjawab dengan salah pada seluruh 

komponen uji TNO dapat dicatat sebagai ‘no stereo’. Penglihatan binokular tunggal 

dikatakan baik jika memiliki nilai 60 arc/seconds. Semakin kecil nilai yang didapat, 

maka semakin baik kemampuan stereopsis.2,6,11,14 

 

2.4.3  Frisby Stereotest 

Uji Frisby umumnya dipakai untuk menguji kemampuan stereopsis terutama 

pada anak-anak yang mungkin tidak kooperatif jika memakai kacamata. Uji Frisby 

dilakukan dengan menggunakan tiga buah pelat. Pelat tersebut transparan dengan 
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gambar acak di dalamnya. Ketebalan pelat Frisby beragam, yakni satu, tiga, dan 

enam milimeter (mm).1,2,12 

 

 

Gambar 2.10 Pelat uji Frisby 
              Dikutip dari: Jain.16  

 

Setiap pelat Frisby terdiri atas empat buah kotak dengan pola acak, dimana 

didalamnya terdapat gambar lingkaran yang tersembunyi. Pasien akan diminta 

untuk memilih dari keempat jenis kotak dan menentukan apakah terdapat lingkaran 

yang seolah-olah menimbul dari permukaan pelat. Jarak baca pelat bervariasi mulai 

dari 30-80 cm.6,12,17   

 
Tabel 1. Interpretasi hasil uji Frisby 

                               Ketebalan Pelat 

Jarak Lihat 6 mm 3 mm 1.5 mm 

30 cm 600 300 150 

40 cm 340 170 85 

50 cm 215 110 55 

60 cm 150 75 40 

70 cm 110 55 30 

80 cm 85 40 20 
Dikutip dari: Bohr.18 

 

Interpretasi hasil dari uji Frisby disesuaikan berdasarkan jarak baca dan jenis 

pelat yang digunakan. Skor pada uji stereopsis ini bervariasi dari 600 hingga 20 

sec/arc. Uji Frisby merupakan uji stereopsis yang mudah untuk dilakukan.2,16 ,17  
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2.4.4  Lang Stereotest 

Uji Lang termasuk uji stereopsis yang memiliki metode sederhana, cepat, dan 

mudah digunakan. Uji ini dapat diterapkan pada anak-anak, mulai dari usia 12-30 

bulan, karena tidak memerlukan kacamata atau instrumen lain yang dapat 

memengaruhi kenyamanan pasien. Alat yang dibutuhkan berupa karton berukuran 

9,5 cm × 14,5 cm dengan titik-titik acak.1,12,16  

 

 

Gambar 2.11 Karton pada uji Lang  
  Dikutip dari: Jain.16 

 

Pada uji Lang I terdapat gambar kucing, bintang, dan mobil. Pasien diminta 

untuk menentukan dan mendeskripsikan gambar apa saja yang dilihat. Masing-

masing bentuk memiliki nilai 1200, 600, dan 550 sec/arc jika dijawab dengan 

benar.11,16,19 

 

Gambar 2.12 Gambar pada uji Lang I  
          Dikutip dari: Lee J-S.1  

 

Cara uji Lang II sama, perbedaan hanya pada gambar, yakni gajah, mobil, dan 

bulan. Skor masing-masing gambar sebesar 600, 400, dan 200 sec/arc. Semua 
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karton baik pada uji Lang I dan II dibaca dengan jarak 40 cm dari mata pasien. Uji 

Lang digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan stereopsis baik pada anak 

maupun orang dewasa. Uji ini dapat menggambarkan kemampuan stereopsis kasar 

seseorang.11,16,19 

 

III.   Simpulan 

Penglihatan binokular tunggal memungkinan kita untuk melihat benda dan 

lingkungan di sekitarnya dengan baik meskipun bayangan yang diterima oleh tiap 

bola mata berbeda. Berbagai metode uji telah tersedia untuk menilai penglihatan 

binokular tunggal, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Alat dan metode yang 

digunakan sangat bervariasi mengikuti jenis pemeriksaannya. Pemeriksaan harus 

dilakukan dengan cermat agar hasil yang didapatkan maksimal. 
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