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I. Pendahuluan 

     Mata memiliki prinsip yang sama dengan berbagai instrumen optik. Mata memiliki 

komponen yang secara berkaitan membentuk bayangan tepat di retina sehingga 

manusia dapat melihat bayangan dengan jelas dan menginterpretasikan informasi 

penglihatan dengan tepat. Hal ini bergantung pada kemampuan mata memfokuskan 

cahaya ke retina. Proses melihat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kelainan pada 

mata. Konsep optik geometri dapat membantu dalam memahami proses tersebut.1-3 

     Optik merupakan cabang ilmu yang mempelajari konsep cahaya terutama mengkaji 

sifat-sifat cahaya, hakikat, dan pemanfaatannya. Optik dalam oftalmologi dapat dibagi 

menjadi dua komponen yaitu optik fisik dan optik geometri. Optik geometri 

menjelaskan fenomena optik, yaitu cahaya selalu berjalan sepanjang garis lurus kecuali 

dibiaskan oleh suatu media.2,4,5 

     Pemahaman mengenai konsep geometri diperlukan dalam mendefinisikan cahaya 

yang datang ketika melalui berbagai permukaan dan media. Optik geometri 

menjelaskan cahaya sebagai sinar, sehingga pembahasan dengan perumusan sifat 

pemantulan dan pembiasan cahaya dapat dijelaskan berdasarkan hukum-hukum 

geometri. Pemahaman optik geometri penting sehingga memudahkan klinisi dalam 

menangani kelainan refraksi serta koreksinya.3,5,6 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk 

membahas mengenai dasar-dasar optik geometri. 

 

II. Optik Geometri 

     Optik geometri merupakan cabang ilmu yang menjelaskan sifat garis, sudut, bidang, 

dan ruang yang dilalui cahaya. Optik geometri menggunakan garis linier untuk 

mewakili jalur yang ditempuh oleh cahaya. Aplikasi optik geometri ditemukan pada 

berbagai alat pemeriksaan mata.5-7 

      Sinar cahaya digambarkan sebagai anak panah yang menunjukan arah perambatan 

cahaya. Sinar tersebut merambat tegak lurus ke permukaan gelombang. Cahaya 

bergerak seragam dengan kecepatan yang sama ke segala arah ketika cahaya melewati 



 2 

media yang vakum. Pergerakan cahaya bergerak dari satu media ke media lainnya 

maka cahaya dapat dibiaskan, dipantulkan atau diserap.1,3,8 

     Optik geometri merupakan studi cahaya dan bayangan yang dibentuk dengan 

menggunakan prinsip geometri. Prinsip dasar optik geometri dapat dibagi menjadi 

empat aturan sederhana yaitu cahaya merambat lurus melalui media yang beraturan, 

arah cahaya dapat diubah dengan pemantulan atau pembiasan, bayangan yang dibentuk 

oleh setiap permukaan akan menjadi sumber objek pembiasan berikutnya, dan jalur 

sinar cahaya bersifat reversibel. Jalur perjalanan cahaya dari sebuah objek akan melalui 

sistem optik dan terjadi pembentukan bayangan.2,5,6 

 

2.1 Cahaya, Refraksi, dan Refleksi 

     Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik dengan  panjang 

gelombang sekitar 400-680 nm yang bertanggung jawab untuk sensasi visual. 

Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan media 

untuk merambat. Cahaya dapat bergerak melalui berbagai media. Media adalah semua 

bahan yang dapat mentransmisikan cahaya seperti udara, kaca, plastik, cairan, kristal, 

dan logam. Kecepatan cahaya pada ruang vakum adalah 3×108 m/detik.3,8,9 

     Spektrum elektromagnetik adalah sususan bentuk gelombang elektromagnetik 

berdasarkan panjang gelombang. Spektrum elektromagnetik berkisar dari sinar kosmik 

dengan panjang gelombang yang lebih pendek hingga gelombang radio dengan 

panjang gelombang yang lebih panjang. Cahaya dengan panjang gelombang yang lebih 

panjang memiliki energi yang lebih rendah sedangkan cahaya dengan panjang 

gelombang yang lebih pendek memiliki lebih banyak energi.1-3 

     Cahaya berjalan ke segala arah dengan kecepatan yang sama pada media yang 

seragam. Cahaya akan berjalan dengan berbagai kecepatan pada media yang tidak 

seragam sehingga sinar tidak membentuk garis lurus. Berkas cahaya dapat digolongkan 

menjadi tiga jenis, yaitu divergen, paralel, dan konvergen. Divergen adalah berkas 

cahaya yang menyebar, paralel adalah berkas cahaya yang sejajar, dan konvergen 

adalah berkas cahaya yang berkumpul menuju satu titik tertentu. Sifat cahaya saat 
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mengenai media tergantung pada sifat media tersebut. Cahaya dapat diserap, 

diteruskan, atau dipantulkan kembali melalui media tersebut. Pemantulan cahaya pada 

permukaan media disebut dengan refleksi cahaya.3,6,9 

 

 
Gambar 2.1 Spektrum elektromagnetik 

           Dikutip dari: Schwartz.1 

     

     Hukum refleksi mengatur refleksi cahaya pada setiap permukaan media. Refleksi 

cahaya terbagi menjadi dua, yaitu refleksi teratur dan refleksi menyebar. Refleksi 

teratur ialah ketika sinar yang datang, garis normal, dan sinar yang dibiaskan berada 

pada satu bidang datar yang sama. Refleksi menyebar ialah ketika cahaya paralel 

datang mengenai permukaan yang tidak beraturan dan menyebar ke banyak arah. 

Refleksi menyebar dapat terjadi pada astigmatisma irregular. Cahaya yang 

direfleksikan pada astigmatisma kornea irregular tidak direfleksikan secara merata 

hanya di satu sisi, tetapi di seluruh permukaan kornea. Bekas luka pada kornea dapat 

memicu terjadinya kondisi astigmatisma irregular.7,9,10 

     Pembiasan cahaya adalah perubahan arah berkas cahaya melewati bidang batas dua 

media yang memiliki perbedaan indeks bias. Kecepatan cahaya bervariasi sesuai 

dengan kepadatan media yang dilalui, semakin padat suatu media maka kecepatan 
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cahaya semakin melambat. Hukum Snell menjelaskan sinar datang, sinar bias, dan 

garis normal terletak pada satu bidang datar. Sinar datang dari media kurang rapat ke 

media yang lebih rapat, maka sinar mendekati garis normal. Sinar datang dari media 

lebih rapat ke media kurang rapat maka sinar dibelokkan menjauhi garis normal.2,4,5 

 

 

Gambar 2.2 Refleksi cahaya terhadap suatu permukaan 

A. Refleksi cahaya pada permukaan rata. B. Refleksi 

cahaya pada permukaan irregular 
             Dikutip dari: Liaparinos.7 

 

2.2 Titik Sumber Cahaya dan Pensil Cahaya 

     Berkas cahaya yang berasal dari suatu sumber cahaya jika kita potong sebagian 

berkasnya dan menempatkan lubang di jalurnya, maka cahaya yang melewati lubang 

tersebut disebut pensil sinar. Sinar yang melewati tepat di tepi bukaan disebut sinar 

pembatas. Cahaya akan menjadi divergen, paralel, atau konvergen searah dengan 

perjalanan cahaya. Gelombang cahaya secara alami akan menyebar atau divergen dari 

sumbernya. Konsep titik konjugat diterapkan dalam penggunaan alat-alat pemeriksaan 

mata, sebagai contoh penggunaan retinoskopi.1,5,12 

     Sistem optik memiliki suatu titik nodal. Titik nodal ialah titik yang menghubungkan 

aksis optik pada mata dengan gambaran objek visual yang diproyeksikan di retina. Titik 

nodal selalu berada pada sumbu aksis optik dan memiliki peranan penting. Sinar datang 
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dari objek selalu melewati titik nodal anterior dan menghubungkan titik nodal posterior 

ke titik bayangan konjugasi. Sinar ini membentuk dua sudut dengan sumbu aksis optik. 

Dua sudut ini memiliki sama besar pada setiap titik objek yang dipilih. Titik nodal 

berperan dalam menghitung pembesaran transversal, jarak objek, dan jarak 

gambar.2,9,11 

 

 

Gambar 2.3 Hukum Snell 

A. Sinar dibiaskan menjauhi garis normal.  

B. Sinar dibiaskan mendekati garis normal. 
                        Dikutip dari: Schwartz.1 

     

2.3 Karakteristik Gambar 

     Karakteristik gambar dijelaskan oleh beberapa karakter seperti magnifikasi, lokasi, 

kualitas, dan kecerahan. Magnifikasi sudut adalah rasio perbandingan tinggi sudut yang 

dihitung berdasarkan tinggi objek yang dilihat oleh mata melalui lensa pembesar atau 

tanpa lensa pembesar. Jenis pembesaran yang digunakan dalam optik geometri yaitu 

transverse magnification dan axial magnification. Transverse magnification 

merupakan rasio ketinggian gambar dengan tinggi objek. Ketinggian objek dan gambar 

diukur secara tegak lurus terhadap sumbu optik dan menurut konvensi dianggap positif 

jika objek atau gambar memanjang diatas sumbu optik dan bersifat negatif jika objek 

terletak di bawah sumbu optik.6,11,12 
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     Transverse magnification menggambarkan ukuran bayangan yang terbentuk dari 

suatu objek. Jika objek atau bayangan tegak lurus dengan sumbu optik, maka tanda 

positif digunakan, namun bila objek atau bayangan yang terbalik membentang di 

bawah sumbu optik, maka ditunjukkan dengan tanda negatif. Objek dengan tinggi +4 

cm dan tinggi bayangan –2 cm memiliki transverse magnification -0,5 artinya gambar 

yang terbentuk terbalik dan memiliki ukuran setengah dari objek. Interpretasi gambar 

dengan pembesaran transversal +3, maka gambar tersebut tegak dan tiga kali lebih 

besar dari objek. Axial magnification adalah perhitungan pembesaran luas suatu 

bayangan terhadap objek yang tegak lurus terhadap sumbu aksis optik dengan 

menghitung pembesaran transversal yang dikuadratkan.5,11,12 

 

 
Gambar 2.4 Titik nodal 

                 Dikutip dari: Brodie.2 

      

     Depth of focus merupakan ukuran wilayah yang terlihat jelas atau fokus jika 

diposisikan dengan tepat. Pencitraan dalam pinhole membuat titik kecil sinar dari 

setiap titik objek melintasi apertura sehingga menghasilkan titik kecil pada gambar. 

Titik objek terlalu dekat satu sama lain, maka gambar yang dihasilkan akan tumpang 

tindih. Pinhole yang lebih kecil bersifat membatasi cahaya ke tempat yang lebih kecil 

pada gambar sehingga gambar tersebut memiliki detail yang lebih jelas. Karakteristik 

penting lain dari sebuah bayangan adalah lokasi. Kesalahan refaksi terjadi ketika 

bayangan yang dibentuk oleh sistem optik mata berada di depan atau di belakang retina. 
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Lokasi bayangan diukur sepanjang sumbu aksis optik antara titik-titik yang 

dihubungkan antara sistem optik dan bayangan.12-15 

     Permukaan lensa posterior biasanya tidak di lokasi yang sama dengan titik nodal 

posterior. Jarak bayangan diukur dari titik posterior diarahkan ke bayangan. Terdapat 

dua jenis lokasi bayangan dengan sistem pencitraan bayangan yang terbentuk yaitu 

bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan nyata merupakan bayangan yang 

terbentuk dari sinar-sinar utama yang nyata sedangkan bayangan maya merupakan 

bayangan terbentuk dari pertemuan sinar-sinar utama yang dipantulkan. Cahaya 

berjalan dari kanan ke kiri lensa, maka objek adalah objek maya. Sistem optik kedua 

ini akan mengubah posisi gambar, ukuran, dan orientasi. Bayangan yang terbentuk dari 

sistem optik pertama ialah maya bagi sistem optik yang kedua.2,12,14 

 

 
Gambar 2.5 Magnifikasi transversal 

                 Dikutip dari: Schwartz.1 

 

2.4 Indeks Refraksi, Hukum Refleksi, dan Hukum Refraksi 

     Berkas cahaya yang mengenai permukaan suatu benda dapat dipantulkan atau 

diteruskan ke suatu media. Cahaya yang melalui batas antara dua media dengan 

kerapatan yang berbeda, kecepatannya akan berubah. Perubahan kecepatan cahaya 

dapat menyebabkan cahaya mengalami pembiasan. Indeks bias merupakan 

perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa terhadap kecepatan cahaya di 
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dalam suatu media. Cahaya merambat paling cepat dalam ruang hampa dan menjadi 

lebih lambat ketika melewati media. Indeks refraksi suatu media tergantung pada 

susunan kimiawi, suhu, tekanan, kelembaban udara, dan frekuensi cahaya. Semakin 

tinggi indeks refraksi suatu media, semakin lambat kecepatan cahaya dan semakin 

besar efek refraksinya.6,8,14 

     Hukum refleksi menjelaskan arah sinar yang dipantulkan memiliki hubungan yang 

pasti dengan arah sinar datang. Hubungan yang tepat antara sinar datang dan sinar yang 

dipantulkan diperlukan untuk membangun garis imajiner tegak lurus terhadap optic 

interface pada titik di mana sinar datang bertemu dengan permukaan. Garis imajiner 

ini disebut permukaan normal. Permukaan normal dan sinar datang bersama-sama 

menentukan suatu bidang imajiner dikenal sebagai bidang insiden dan refleksi. Sudut 

yang dibentuk oleh sinar datang dan permukaan normal disebut sudut insiden (∅𝑖).9-12    

 
Tabel 2.1 Indeks refraksi 

Media Indeks Refraksi 

Udara 1,000 

Air  1,333 
Humor akuos dan vitreus 1,336 

Kornea 1,376 

Silikon 1,438 
Polimetal metakrilat 1,49 

Akrilik  1,460 
Dikutip dari: Brodie.2 

      

     Hukum refleksi menyatakan bahwa sinar pantul terletak pada bidang yang sama 

dengan sinar datang dan permukaan normal. Jumlah cahaya yang dipantulkan dari 

permukaan tergantung pada ∅𝑖 dan bidang polarisasi cahaya. Arah sinar yang 

ditransmisikan memiliki hubungan yang pasti dengan arah sinar datang pada transmisi 

specular. Sudut yang dibentuk oleh sinar yang ditransmisikan dan permukaan normal 

adalah sudut refraksi, juga dikenal sebagai sudut transmisi (∅𝑡). Cahaya mengalami 

perubahan dalam kecepatan dan menghasilkan perubahan arah pada optik 

interface.5,6,14 
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     Sudut kritis adalah sudut sinar datang yang menghasilkan sinar transmisi sebesar 

90 terhadap permukaan normal. Refleksi internal total terjadi ketika sudut datang 

melebihi sudut kritis. Sinar pada keadaan ini tidak melalui interface dan langsung 

dipantulkan kembali ke media berindeks tinggi. Efek pemantulan internal total 

digunakan untuk mengukur indeks refraksi beberapa instrumen, seperti prisma 

teropong, lampu celah, dan mikroskop. Efek ini tidak memungkinkan untuk menilai 

bilik mata depan tanpa lensa gonioskopi. Hukum pembiasan dikenal sebagai Hukum 

Snell. Hukum snell memprediksi tiga kemungkinan yang terjadi pada sinar yang 

melewati dua media yang berbeda, yaitu cahaya tersebut akan dibiaskan mendekati 

garis normal, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal, atau tidak dibiaskan. 

Semakin besar sudut datang maka semakin besar sudut transmisi dan dapat bernilai 

90.5,6,16 

 

 
  Gambar 2.6 Sudut kritis dan pemantulan internal total 

A. Sinar dibelokkan ke media lain. B. Sinar dibelokkan ke 

sudut kritis. C. Total refleksi internal. 
               Dikutip dari: Schwartz.1 

 

2.5 Aberasi 

     Aberasi adalah ketidakmampuan lensa untuk membawa semua sinar datang ke 

sebuah titik bayangan. Aberasi merupakan suatu penyimpangan dalam pemfokusan 

cahaya oleh lensa mengakibatkan efek pada bayangan lensa. Aberasi dibagi menjadi 

aberasi kromatik dan monokromatik. Aberasi kromatik adalah pembiasan cahaya yang 

memiliki panjang gelombang berbeda sehingga bayangan jatuh pada beberapa titik 

fokus. Sinar datang sejajar terhadap lensa akan diuraikan menjadi berbagai warna. 



 10 

Setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda sehingga difokuskan pada 

beberapa titik. Titik fokus warna merah difokuskan paling jauh dari lensa sedangkan 

titik fokus ungu paling dekat ke lensa. Terdapat lima jenis aberasi monokromatik yaitu 

aberasi sferis, koma, astigmatisma, curvature of field, dan distorsi.2,15,17 

     Aberasi sferis terjadi ketika gelombang cahaya datang ke lensa secara paralel 

dengan sumbu utama namun cahaya yang dibiaskan tidak pada satu  

titik fokus. Aberasi sferis dari suatu benda terletak di sumbu utama karena bentuk 

lengkung dari lensa. Berkas sejajar sumbu utama lensa tidak semua dibiaskan melalui 

titik fokus. Salah satu cara menghilangkan atau mengurangi aberasi adalah dengan 

meletakkan permukaan yang lebih lengkung di depan.7,9,16 

 

 
Gambar 2.7 Aberasi Kromatik 

         Dikutip dari: Bhootra.17 

 

     Aberasi koma terjadi ketika bayangan yang dibentuk oleh lensa akan berada pada 

bidang tegak lurus dengan sumbu utama. Aberasi koma mengakibatkan cahaya yang 

berasal dari suatu titik tidak berada pada sumbu utama lensa. Aberasi koma serupa 

dengan aberasi sferis dimana bayangan tidak terfokus dan cahaya yang melalui lensa 

tidak terfokus pada titik yang sama. Aberasi koma dapat diatasi dengan memilih jari-

jari kelengkungan lensa yang tepat dan menggunakan diafragma. Diafragma berfungsi 

untuk menghalangi sinar-sinar tepi sehingga sinar yang melalui lensa hanya sinar-sinar 

paraaksial. 
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     Astigmatisma kondisi dari mata di mana sinar cahaya dari suatu objek tidak 

difokuskan ke satu titik. Kondisi mata astigmatisma dapat disebabkan adanya variasi 

kelengkungan kornea atau lensa pada meridian yang berbeda. Astigmatisma dapat 

diklasifikasikan berdasarkan orientasi dan posisi garis fokus. Klasifikasi astigmatisma 

dapat dibagi menjadi astigmatisma miopia simpleks, astigmatisma miopia kompositus, 

astigmatisma hipermetropia simpleks, astigmatisma hipermetropia kompositus dan 

astigmatisma miktus.13,14,18 

 

 
2.8 Jenis-jenis aberasi 

                                         Dikutip dari: Schwartz.1 

 

     Astigmatisma hipermetropia simplek ialah kondisi dimana salah satu garis fokus 

terletak di depan retina dan yang lainnya ada di retina. Astigmatisma miopia 

kompositus terjadi jika kedua garis fokus jatuh di depan retina. Astigmatisma 

hipermetropia simpleks ialah keadaan satu garis fokus berada di belakang retina, dan 

yang lainnya tepat pada retina. Astigmatisma hipermetropia kompositus terjadi saat 

kedua titik fokal berada di belakang retina. Astigmatisma mikstus terjadi saat satu garis 
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fokus terletak di depan retina, dan yang lainnya di belakang retina. Curvature of field 

adalah perbedaan panjang fokus untuk objek pada jarak yang berbeda dari sumbu optik. 

Distorsi adalah adalah suatu aberasi yang disebabkan oleh perbesaran bayangan yang 

dihasilkan tidak merata.10,14,18 

 

2.6 Conoid of Sturm  

     Conoid of Sturm adalah kondisi kekuatan refraksi dari kornea dan lensa yang tidak 

sama pada semua meridian sehingga terdapat dua titik fokus yang terpisah. Jarak antara 

dua titik fokus disebut interval of Sturm. Cahaya berjalan sepanjang conoid of sturm 

dari lensa sferosilindris. Cahaya membentuk dua garis fokus. Garis fokus pertama 

tegak lurus dengan garis fokus kedua. Kedua garis fokus memiliki kekuatan positif. 

Rerata kekuatan dua lensa diopter dinamakan spherical equivalent, dan tempat terdapat 

penampang yang melingkar disebut circle of least confusion. Perhitungan spherical 

equivalent diperlukan untuk mengetahui rerata kombinasi dari lensa spherocylindrical. 

Perhitungan aljabar diterapkan dengan menambahkan 50% dari silinder ke sferis, dan 

mengabaikan nilai silindrisnya.12,13,17 

  

2.7 Jackson Cross Cylinder 

     Jackson cross-cylinder merupakan lensa sferosilindris yang terdiri dari kombinasi 

lensa silinder minus dan silinder plus dengan kekuatan yang sama dan aksis 90 derajat 

terpisah. Lensa sfrerosilindris ini memiliki permukaan silinder pada satu sisi dan 

permukaan sferis di sisi lain. Tanda merah menandakan aksis minus dan tanda putih 

menandakan aksis plus. Lensa ini terpasang pada sebuah cincin atau lingkaran dengan 

pegangan yang ditempatkan di tengah-tengah antara sumbu plus dan minus sehingga 

ketika pegangan diputar posisi plus dan minus silinder bertukar posisi. Nama lain dari 

teknik Jackson cross cylinder adalah teknik flip-cross.1,2,6 

     Cross cylinder memiliki beberapa kegunaan utama yaitu menentukan aksis koreksi 

silinder, menentukan besar astigmatisma, menentukan penambahan lensa presbyopia, 

menghaluskan kekuatan koreksi silinder dan menghaluskan aksis koreksi silinder.  
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Cross cylinder menempatkan circle of least confusion pada membran limitan eksterna 

dari retina dengan menempatkan fokus dari setiap sumbu utama pada meridian utama 

pada jarak dioptri yang sama di kedua sisi retina. Cross cylinder menghasilkan 

astigmatisma mikstus dari jumlah yang setara namun berasal dari dua aksis utama yang 

berlawanan. Cross cylinder akan menghasilkan pandangan yang sama buramnya dari 

kedua posisi cross cylinder. Jika pasien telah terkoreksi dengan tepat. Sebaliknya bila 

astigmatisma belum terkoreksi dengan baik akan terdapat perbedaan buram dari kedua 

posisi, untuk mengkoreksi silinder hal pertama yang harus dilakukan adalah 

menentukan aksis, baru kemudian besar kekuatan silinder karena besar silinder yang 

dibutuhkan bergantung pada lokasi aksis ditempatkan.1,13,14 

 

 

Gambar 2.9 Conoid of Sturm 
               Dikutip dari: Bhootra.17 

 

2.8 Sistem Refraksi Umum 

     Lensa yang memiliki dua sisi akan memiliki dua titik fokus yang diukur dari pusat 

lensa. Jarak antara titik fokus dan pusat lensa disebut sebagai jarak fokus. Depth of 

focus merupakan rentang kekuatan lensa yang efektif memungkinkan kejernihan 

gambar memadai. Depth of Field merupakan rentang lokasi objek yang akan 

difokuskan secara tajam pada satu lokasi gambar atau bayangan. Sistem pembiasan 
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dapat dibangun dari beberapa kombinasi lensa dengan ketebalan yang berubah-ubah 

dan berbagai komposisi media optik. Sinar paraksial dapat dicirikan oleh sepasang 

bidang utama dan daya bias tunggal.5-7 

     Perhitungan lokasi principal plane diketahui dengan formula Gaussian optic, yaitu 

pendekatan paraksial yang secara efektif merupakan linearisasi hukum Snell. Terdapat 

dua jenis linear operator yaitu Translation Operator menggambarkan perambatan sinar 

cahaya melalui media indeks bias n pada jarak t. Perhitungan ulang vergensi cahaya 

dari objek sebagaimana dirujuk ke permukaan pembiasan berikutnya dalam sistem 

optik setara dengan langkah menghitung ulang vergensi. Refraction Operator 

menggambarkan perubahan vergensi pada antarmuka optik melengkung berjari-jari r 

antara media indeks bias n1 dan n2, setara dengan menambahkan vergensi lensa untuk 

menemukan titik balik cahaya yang keluar dari antarmuka bias.3,4,6 

 

 
Gambar 2.10 Sinar melalui lensa konveks 

               Dikutip dari: Schwartz.1 

 

     Sistem refraksi secara umum membahas mengenai benda, bayangan, dan sifat-

sifatnya. Bayangan yang terbentuk dapat bersifat nyata atau maya tergantung jenis 

lensa yang dilalui oleh cahaya, yaitu lensa konveks atau lensa konkaf. Bayangan yang 

terbentuk oleh suatu objek dapat diketahui lokasi dan ukurannya dengan 

menggambarkan tiga sinar sederhana. Sinar digambarkan dari ujung sebuah objek. 

Sinar yang pertama berjalan paralel terhadap aksis optikal lalu akan dibiaskan melalui 

titik fokus posterior yang dilambangkan dengan F’. Sinar kedua melalui titik fokus 

anterior yang dilambangkan dengan F, lalu dibiaskan paralel aksis optikal. Sinar ketiga 
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menuju pusat kelengkungan dan tidak dibiaskan. Titik temu dari ketiga sinar tersebut 

merupakan titik dimana bayangan akan terbentuk.5,7,11  

     Sebuah objek dapat terletak di luar atau di dalam titik fokus anterior. Objek yang 

terletak di luar titik fokus anterior, bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, 

diperkecil, sedangkan objek yang terletak di dalam fokus anterior, bayangan akan 

bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Pembentukan suatu bayangan dari objek dapat 

bersifat nyata, maya, tegak, maupun terbalik bergantung pada lensa yang dilewatinya. 

Bayangan yang dibentuk dapat diketahui lokasi dan ukurannya. Lensa konveks 

membentuk bayangan yang bersifat konvergen, sedangkan lensa konkaf membentuk 

bayangan yang bersifat divergen. Kelainan refraksi terjadi ketika bayangan yang 

dibentuk oleh retina berada di belakang atau di depan retina.6-8 

     Tiga sinar sederhana pada lensa cekung yaitu sinar berjalan paralel aksis optikal 

dibiaskan seolah-olah dari titik fokus posterior untuk sinar pertama. Sinar kedua 

seolah-olah menuju titik fokus anterior akan dibiaskan paralel aksis optikal. Sinar 

ketiga berjalan menuju pusat kelengkungan dan tidak dibiaskan, maka sifat bayangan 

yang terbentuk yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Kebanyakan sistem optik terdiri dari 

beberapa lensa. Cara untuk menganalisis kombinasi lensa ialah dengan melihat setiap 

lensa secara individual.2,5,10 

 

III. Simpulan 

     Optik geometri mempelajari cahaya dan gambar melalui sudut, bidang, dan ruang 

yang dilaluinya. Optik geometri menggunakan sinar linier untuk mewakili jalur yang 

ditempuh oleh cahaya. Sinar dapat membentuk garis lurus jika berjalan di permukaan 

yang seragam dan akan menjadi garis tidak lurus jika berjalan pada permukaan yang 

tidak seragam. Sifat cahaya dapat dibiaskan, dipantulkan, atau diserap. Cahaya yang 

berjalan jatuh di aperturanya akan diteruskan paralel, divergen maupun konvergen. 

Cahaya yang jatuh di permukaan yang rata akan membentuk sudut insiden yang sama 

besarnya setiap sudutnya. Jika cahaya melewati lebih dari satu media, maka pembiasan 

yang terjadi akan mengikuti pembiasan yang terjadi dari media sebelumnya.  
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