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I. Pendahuluan  

     Penglihatan merupakan salah satu kemampuan sensoris utama pada manusia. Mata 

menangkap informasi berupa rangsangan cahaya yang kemudian diolah menjadi sinyal 

listrik. Sinyal yang dihasilkan akan diteruskan ke otak sehingga menghasilkan fungsi 

penglihatan.1-3 

     Retina merupakan bagian dari mata yang memiliki struktur terorganisir dengan 

kemampuan untuk mendeteksi, mengolah, dan mengirim informasi penglihatan ke 

otak. Peran tersebut membutuhkan transmisi yang cepat sehingga retina harus 

terorganisir pada tingkat sel dan jaringan. Retina memiliki tingkat konsumsi oksigen 

tinggi dibandingkan jaringan lain pada tubuh manusia karena aktivitas biokimia dan 

metabolismenya yang tinggi.2-4 

     Rangkaian proses biokimia pada retina diawali oleh proses fototransduksi. Proses 

ini dimulai dari aktivasi sel reseptor oleh rangsangan cahaya. Sinyal listrik yang 

terbentuk kemudian dikirimkan oleh sel neural menuju saraf optik, hingga akhirnya 

menghasilkan persepsi visual.1,4,5 Tujuan dari sari kepustakaan ini untuk membahas 

mengenai rangkaian biokimia dan metabolisme yang terjadi di retina. 

 

II. Anatomi Retina 

     Retina merupakan lapisan tipis, halus, dan transparan yang berasal dari 

neuroektodermis. Dua pertiga dinding dalam bagian posterior bola mata tertutupi oleh 

retina. Retina dan lapisan epitel yang mendasarinya berasal dari struktur embriologi 

yang sama yaitu vesikel optik.1,5,6 

     Struktur retina terdiri dari dua bagian yaitu retina neurosensoris dan epitel pigmen 

retina. Retina neurosensoris dari luar ke dalam terdiri dari membran limitan interna, 

lapisan serat saraf, lapisan sel ganglion, lapisan pleksiformis dalam, lapisan inti dalam, 

membran limitan tengah, lapisan pleksiformis luar, lapisan inti luar, membran limitans 

eksterna, serta lapisan sel batang dan sel kerucut. Retina neurosensoris terbagi menjadi 

tiga elemen pembentuk, yaitu elemen neural, elemen glial, dan elemen vaskular. Sel 

fotorespetor, sel bipolar, sel horizontal, sel amakrin, dan sel ganglion merupakan sel-
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sel penyusun dari elemen neural. Elemen glial disusun oleh sel Muller, astrosit, dan 

mikroglia, sedangkan elemen vaskular terdiri dari sel endotel dan perisit.2,7,8 

 

 

Gambar 2.1 Anatomi dan vaskularisasi lapisan retina  

                                                        Dikutip dari: Brar dkk.1 

 

     Elemen neural pada retina terdiri dari sel fotoreseptor, sel bipolar, sel horizontal, sel 

amakrin, dan sel ganglion yang memiliki fungsinya tersendiri. Lapisan fotoreseptor 

retina terdiri dari sel-sel neuroepitel khusus yang disebut sel batang dan sel kerucut. 

Retina memiliki 100–125 juta sel batang dan 6–7 juta sel kerucut. Sel fotoreseptor 

terdiri dari segmen luar dan segmen dalam. Segmen luar dikelilingi oleh matriks 

mukopolisakarida, tersusun dari diskus yang membentuk seperti tumpukan koin 

dengan protein rhodopsin di dalamnya.1,6,7 

     Rhodopsin merupakan komponen yang paling banyak terkandung pada diskus sel 

batang. Protein rhodopsin berikatan dengan kromofor 11-cis-retinal kemudian 

menginisiasi terjadinya proses fototransduksi. Segmen dalam tedapat dua elemen, yaitu 

mioid yang kaya akan ribosom dan badan golgi, serta elipsoid yang mengandung 

banyak mitokondria, seperti yang terlihat pada gambar 2.2.2,6,8 
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     Sel fotoreseptor dan sel bipolar akan bersinaps di lapisan pleksiform luar. Badan 

sinaps pada sel batang dikenal dengan sperula dan badan sinaps pada sel kerucut 

disebut pedikel. Sel bipolar menerima sinyal dari fotoreseptor kemudian meneruskan 

sinyal yang masuk menuju sel ganglion dan sel amakrin. Sel bipolar terdiri dari dua 

jenis sel, yaitu bipolar on yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya dengan intensitas 

tinggi dan bipolar off  untuk mendeteksi cahaya dengan intensitas rendah.4,5,7 

 

Gambar 2.2 Morfologi sel fotoreseptor 
              Dikutip dari: Remington.8 

 

     Sel horizontal dan sel amakrin merupakan interneuron yang memberikan umpan 

balik negatif terhadap fotoreseptor. Sel amakrin bertindak sebagai mediator interaksi 

antara sel bipolar on dan bipolar off serta sel ganglion. Sel bipolar batang tidak 

bersinaps secara langsung dengan sel ganglion, melainkan mengirim sinyal ke sel 

amakrin yang kemudian diteruskan menuju sel ganglion on dan ganglion off.1,4,5 
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     Sel ganglion dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan sinapsnya, yaitu sel tonik 

yang digerakkan oleh sel kerucut L atau M, sel tonik dari kerucut S, dan sel fasik. 

Sistem tonik berfungsi meneruskan sinyal dari sel kerucut yang relatif stabil pada 

rangsangan cahaya terang maupun gelap. Sistem fasik meneruskan sinyal pada awal 

atau akhir rangsangan cahaya dan menghasilkan respon sementara.1,7,8 

 

 

Gambar 2.3 Elemen utama retina neurosensoris  
                                                              Dikutip dari: Brar dkk.1 

 

     Sel Muller merupakan sel glial yang membentuk elemen pendukung pada retina 

neurosensoris, terbentang dari segmen dalam fotoreseptor hingga membran limitan 

interna. Sel Muller bersama astrosit dan mikroglia berfungsi sebagai penyedia nutrisi, 

penyokong struktur retina, dan berkontribusi pada sawar darah retina bagian dalam. 

Astrosit berada pada lapisan serabut saraf dan lapisan sel ganglion. Astrosit terbagi 

menjadi tiga berdasarkan morfologinya, yaitu astrosit bipolar, perivaskular, dan 

stellata. Sel neuroglia retina yang lain adalah makroglia dan mikroglia. Mikroglia 

merupakan makrofag jaringan dan teraktivasi ketika terjadi gangguan pada homeostatis 

retina.8-10 
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     Retina merupakan struktur yang aktif secara metabolisme dengan tingkat konsumsi 

oksigen tinggi. Vaskularisasi retina berasal dari dua sumber, yaitu cabang arteri sentral 

retina dan koriokapiler. Lapisan sel ganglion hingga lapisan inti dalam mendapatkan 

suplai darah dari cabang arteri sentral retina, sedangkan lapisan lainnya disuplai oleh 

koriokapiler. Lapisan endotel retina bersifat non fenestrasi dan berkontribusi pada 

terbentuknya sawar darah-retina bagian dalam. Lapisan luar endotel retina ditutupi 

basal lamina yang dikelilingi oleh perisit. Perisit berfungsi mengontrol aliran darah, 

mengatur proliferasi endotel, serta berkontribusi sebagai sawar darah-retina.4,7,10 

 

III. Biokimia dan Metabolisme Retina 

     Retina secara anatomi memiliki perbedaan pada tingkat kepadatan sel fotoreseptor. 

Sel kerucut memiliki tingkat kepadatan yang tinggi pada area fovea terutama pada 

bagian foveola dimana hanya tersusun dari sel kerucut, sedangkan jumlah dan luas 

permukaan sel batang lebih banyak di bagian perifer. Variasi kepadatan ini 

mengakibatkan perbedaan sensitivitas terhadap cahaya pada bagian fovea dan perifer. 

Area fovea lebih sensitif terhadap intensitas cahaya tinggi, sedangkan area perifer lebih 

baik dalam menjalankan fungsi penglihatan kontras dengan intensitas cahaya 

rendah.1,4,11 

     Sel fotoreseptor bekerja sebagai ujung saraf sensoris pada fungsi penglihatan. 

Cahaya yang masuk pada retina menginduksi terjadinya perubahan metabolisme dan 

mengakibatkan rangkaian reaksi biokima. Reaksi biokimia yang terjadi meliputi 

rhodopsin bleached, regenerasi rhodopsin, serta siklus retinoid. Rangkaian biokimia 

ini dikenal sebagai fototransduksi.1,3,5 

     Rhodopsin atau visual purple merupakan pigmen visual sel batang. Rhodopsin 

adalah pigmen visual yang sensitif pada penglihatan gelap atau skotopik. Molekul 

rhodopsin tersusun dari dua komponen, yaitu protein opsin dan kromofornya, yaitu 11-

cis-retinal. Opsin merupakan G-protein-coupled receptor (GPCR) yang berfungsi 

menentukan panjang gelombang yang akan diserap oleh sel fotoresptor. Kromofor pada 
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sel batang mengandung aldehida vitamin A yang disebut dengan retinaldehida dan 

berfungsi sebagai penyerap foton yang terdapat di dalam opsin.5,8,12 

 

Gambar 3.1 Proses siklus retinoid 

                                                          RAL: retinal, ABCA4: ATP-binding cassette 

                                                                transporter protein, ROL: retinol, RBP:  retinol- 

                                                              binding protein, CRBP: cellular retinol-binding 

                                                                protein, LRAT: letichin retinol acyltransyferase,  

             RE: retinal ester. 
                    Dikutip dari: Brar dkk.1 

 

     Absorbsi cahaya oleh rhodopsin mengubah 11-cis-retinal menjadi all-trans-retinal 

melalui beberapa tahapan. Seluruh molekul all-trans-retinal mengalami reduksi 

menjadi all-trans-retinol. Proses pemisahan opsin dengan molekul 11-cis-retinal ini 

disebut dengan rhodopsin bleached. Molekul all-trans-retinal yang telah terpisah dari 

opsin akan berikatan kembali membentuk 11-cis-retinal pada segmen luar sel batang 

dan kembali membentuk rhodopsin. Proses ini dikenal dengan regenerasi rhodopsin. 

Proses rhodopsin bleached berlangsung di bawah pengaruh cahaya, sedangkan proses 
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regenerasi rhodopsin dapat terjadi pada kondisi gelap maupun terang. Rangkaian 

proses ini disebut dengan siklus retinoid, seperti yang terlihat pada gambar 3.1.3,8,13 

     Proses fototransduksi dimulai dari penyerapan cahaya oleh rhodopsin yang terjadi 

di sel batang dan memecah ikatan 11-cis retinal menjadi all-trans-retinal. Rhodopsin 

mengabsorpsi cahaya masuk yang mengakibatkan kerusakan pada ikatan ganda 11-cis-

retinal dan molekul opsin teraktivasi menjadi metarhodopsin II. Metharodopsin II 

memulai reaksi biokimia yang mengatur aliran kation menuju segmen luar sel 

batang.6,14,15 

 

Gambar 3.2 Proses fototransduksi pada sel batang 
                                                           Dikutip dari: Chen.11 

 

     Rhodopsin yang teraktivasi kemudian mengaktifkan transdusin (Guanosine 

triphosphate-binding protein) pada diskus sel batang. Subunit alfa pada transdusin 

akan mengaktifkan enzim fosfodiesterase. Enzim ini menghidrolisis cyclic Guanosine 

Monophosphate (cGMP) menjadi Guanosine Monophosphate (GMP) dan menurunkan 

konsentrasi cGMP di sepanjang segmen luar. Penurunan konsentrasi cGMP 
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mengakibatkan molekul ini tidak lagi berikatan dan menutup kanal ion pada permukaan 

segmen luar membran.1,4,12 

     Kanal ion terbuka pada saat gelap sehingga arus dari ion natrium dan kalsium yang 

bermuatan positif mempunyai efek depolarisasi pada sel. Arus masuk dihambat oleh 

ion kalium bermuatan positif yang mengalir melalui kanal kalium akibat pengaruh 

hiperpolarisasi. Kombinasi hasil dari aliran arus ion ini mengakibatkan depolarisasi 

dari fotoreseptor yang terjadi pada saat gelap. Keadaan depolarisasi membran 

mencetuskan pelepasan transmiter dari terminal sinaps pada sel-sel fotoreseptor. 

Penyerapan cahaya menurunkan konsentrasi dari cGMP di dalam segmen luar yang 

mengakibatkan penutupan pintu kanal atau saluran cGMP. Arus muatan positif yang 

dibawa oleh ion kalium mengalir keluar lebih cepat daripada arus muatan positif yang 

dibawa oleh natrium dan kalsium yang mengalir masuk. Proses ini menyebabkan sel-

sel bermuatan lebih negatif atau hiperpolarisasi, sehingga pengeluaran transmiter akan 

semakin menurun.2,8,14      

     Rhodopsin menghasilkan amplifikasi atau perbesaran sinyal yang sangat besar pada 

proses ini. Aktivasi rhodopsin dimulai saat cahaya masuk. Proses amplifikasi ini 

membuat kurang lebih 800 molekul transdusin menjadi aktif. Setiap transdusin 

mengaktivasi hanya satu molekul enzim fosfodiesterase. Setiap molekul 

fosfodiesterase mampu memecah sebanyak enam cGMP molekul dan menyebabkan 

penutupan kanal ion. Penutupan dari kanal ion menyebabkan perubahan pada membran 

potensial sekitar 1 millivolt. Protein pada fotoreseptor akan membatasi durasi dari 

kaskade dan mengembalikan berbagai molekul ke dalam keadaan tidak aktif.3,8,12 

     Rhodopsin yang teraktivasi secara cepat terfosforilasi oleh rhodopsin kinase. 

Protein arestin menghalangi kemampuan rhodopsin yang teraktivasi untuk 

mengaktifkan transdusin yang secara efektif dapat memotong rangkaian kegiatan 

fototransduksi. Transdusin yang aktif memiliki kemampuan untuk kembali mengubah 

diri menjadi tidak aktif segera setelah teraktivasi. Enzim fosfodiesterase menjadi tidak 

aktif jika transdusin tidak teraktivasi, sehingga mengubah rhodopsin kembali menjadi 

bentuk yang dapat menyerap cahaya.1,4,12 
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     Proses fototransduksi pada sel kerucut tidak jauh berbeda dengan sel batang. Cone 

opsin yang teraktivasi oleh cahaya memulai proses kaskade enzimatik yang kemudian 

memecah cGMP dan menutup cone-specific cGMP gated cation channel pada 

membran segmen luar. Sel batang maupun sel kerucut yang mengalami hiperpolarisasi 

akan mengalami hambatan dalam pelepasan neurotransmiter glutamat. Pelepasan 

neurotransmiter glutamat mengakibatkan terjadinya depolarisasi pada sel bipolar. Hal 

sebaliknya juga terjadi saat sel mengalami depolarisasi maka akan merangsang 

pelepasan neurotransmiter glutamat sehingga sel bipolar menjadi hiperpolarisasi. 

Hiperpolarisasi pada sel kerucut memiliki durasi lebih cepat dibandingkan dengan sel 

batang. Proses ini terjadi berkaitan dengan kemampuan dari respon sel kerucut 

terhadap rangsangan cahaya dan menjadi alasan mengapa ketajaman penglihatan akan 

semakin baik bila terjadi peningkatan pencahayaan.1,4,8 

 

 

Gambar 3.3 Adaptasi terang gelap pada sel batang 
                                                           Dikutip dari: Brar VS dkk.1 

 

      Retina memiliki kemampuan untuk menganalisa pola cahaya sehingga mata dapat 

melakukan adaptasi saat merespon tingkat pencahayaan yang datang. Proses adaptasi 
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saat perpindahan cahaya dibagi menjadi dua, yaitu adaptasi terang dan adaptasi gelap. 

Tingkat konsumsi energi metabolisme fotoreseptor lebih tinggi ketika berada pada saat 

gelap. Rhodopsin tidak teraktivasi pada saat gelap, mengakibatkan kanal-kanal ion 

tetap terbuka dan merangsang pelepasan neurotransmiter glutamat. Sel fotoreseptor 

membutuhkan waktu 20-30 menit agar dapat beradaptasi dari cahaya terang ke cahaya 

gelap, proses ini disebut sebagai adaptasi gelap.5,13,15 

     Adaptasi terang merupakan proses yang terjadi ketika berpindah dari tempat dengan 

pencahayaan redup menuju ke tempat yang lebih terang. Metabolisme yang terjadi 

pada proses ini bergantung pada besar rangsang cahaya yang diterima. Adaptasi terang 

berlangsung lebih cepat dibandingkan adaptasi pada saat gelap.1,8,12 

 

IV. Simpulan 

     Retina memiliki lapisan fotoreseptor yang berperan dalam inisiasi proses 

penglihatan melalui proses fototransduksi. Proses fototransduksi yang terjadi pada sel 

batang dan sel kerucut adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengubah energi 

cahaya menjadi sinyal listrik. Komponen biokimia yang terlibat dalam proses 

fototransduksi meliputi rangsangan cahaya, protein dan pigmen sel fotoreseptor, 

enzim, neurotransmiter, serta kanal ion. Hasil dari proses fototransduksi ini kemudian 

akan diteruskan menuju korteks visual yang kemudian diolah hingga menghasilkan 

gambaran penglihatan. 
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