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I. Pendahuluan 

     Mata merupakan organ yang penting dalam sistem saraf karena penglihatan 

menyumbang sebanyak lebih dari 80% input sensoris. Stimulus penglihatan dari 

lingkungan sekitar diproses melalui jaras penglihatan hingga terbentuk persepsi 

penglihatan. Jaras penglihatan merupakan sekumpulan sel serta sinaps serabut saraf  

yang berasal dari fotoreseptor retina hingga korteks penglihatan.1–3 

     Jaras penglihatan terdiri dari retina, saraf optik, kiasma optikus, traktus optikus, 

nukleus genikulatum lateral, radiasi optikus, dan korteks penglihatan. Impuls yang 

berasal dari fotoreseptor retina akan dibawa menuju kiasma optikus melalui saraf 

optik. Serabut saraf retina yang terdapat pada kiasma optikus terbagi menjadi 

traktus optikus kanan dan kiri.4–6 

     Serabut saraf pada traktus optikus membawa informasi sesuai dengan lapang 

pandang masing-masing menuju nukleus genikulatum lateral. Serabut saraf yang 

berasal dari nukleus genikulatum lateral berakhir pada korteks penglihatan melalui 

radiasi optikus.2,4,7 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang 

anatomi dan fisiologi jaras penglihatan beserta komponen yang terlibat dalam 

prosesnya.  

 

II. Jaras Penglihatan 

     Jaras penglihatan dimulai dari fotoreseptor retina hingga ke korteks penglihatan. 

Jaras penglihatan terdiri dari empat elemen serabut saraf. Serabut saraf tingkat 

pertama yaitu fotoreseptor retina, terdiri dari sel batang dan sel kerucut. 

Fotoreseptor retina mengirimkan impuls menuju serabut saraf tingkat kedua. 

Serabut saraf tingkat kedua terdiri dari sel bipolar retina. Impuls yang berasal dari 

sel bipolar berjalan menuju serabut saraf tingkat ketiga yaitu sel ganglion pada 

retina. Sel ganglion mengirimkan impuls melalui kiasma optikus dan traktus 

optikus menuju serabut saraf tingkat keempat, yaitu nukleus genikulatum lateral.  

Serabut saraf kemudian berjalan melalui radiasi optikus sebagai serabut saraf 

superior dan inferior. Impuls melalui serabut saraf dari radiasi optikus berakhir pada 

korteks penglihatan primer pada lobus oksipital.  Korteks penglihatan primer  akan 
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mengirimkan input menuju korteks penglihatan sekunder untuk diproses menjadi 

persepsi penglihatan.1,2,5 

 

 
 

Gambar 1. Jaras penglihatan 
                             Dikutip dari: Bhatti dkk.5  

 

2.1 Retina 

     Retina memiliki bagian neurosensoris dan epitel pigmen retina (EPR). Lapisan  

neurosensoris merupakan struktur transparan dan tipis, terdiri dari elemen neuron, 

glial, serta vaskular. Elemen neuron terdiri dari sel fotoreseptor, sel bipolar, sel 

horizontal, sel amakrin, dan sel ganglion. Elemen glial terdiri dari sel Müller, 

astrosit, dan mikroglia. Elemen vaskular terdiri dari sel endotel dan perisit. Lapisan 

neurosensoris memiliki sebelas lapisan penyusun dari bagian dalam ke luar, yaitu 

membran limitan interna, lapisan serabut saraf, lapisan sel ganglion, lapisan 

pleksiform dalam, lapisan nuklear dalam, lapisan nuklear luar, membran limitan 

media, lapisan pleksiform luar, membran limitan eksterna, segmen dalam, dan 

segmen luar fotoreseptor.1,6,8 

     Lapisan nuklear luar membagi vaskularisasi retina menjadi bagian dalam dan 

luar. Lapisan retina dalam disuplai oleh arteri retina sentral dan bagian luar berasal 

dari arteri koriokapilaris. Arteri retina sentral terbagi menjadi empat cabang yaitu 

jaringan kapiler peripapilar radial, pleksus vaskular superfisial, dan dua 

percabangan pleksus kapiler dalam. Jaringan kapiler peripapilar radial terletak pada 

lapisan serabut saraf dan optic nerve head (ONH). Pleksus vaskular superfisial 

 Retina temporal 
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terdapat pada lapisan sel ganglion. Percabangan pleksus kapiler terletak pada setiap 

sisi lapisan nuklear dalam.4,5,9 

 

 
 

Gambar 2. Lapisan neurosensoris retina 
         Dikutip dari: Brar dkk.4 

      

     Sel fotoreseptor terdiri dari sel kerucut dan sel batang yang menerima energi 

dalam bentuk foton. Sel fotoreseptor kemudian mengubah energi tersebut menjadi  

respon saraf. Sel batang sangat sensitif dan dapat dirangsang hanya dengan foton 

tunggal. Sel kerucut kurang sensitif jika dibandingkan dengan sel batang, namun 

memiliki kemampuan untuk adaptasi terhadap jangkauan intensitas cahaya yang 

lebih luas. Sel kerucut juga memiliki respon cahaya yang lebih cepat terhadap 

rangsangan berulang.4,8,9 

 

 
 

Gambar 3. Proses fototransduksi pada segmen luar fotoreseptor 
         PDE: phosphodiesterase, GDP: guanosine diphosphate, 

           GTP:guanosine triphosphate, GMP: guanosine 
        monophosphate, cGMP:cyclic guanosine monophosphate.  
        Dikutip dari: Brar dkk.4 

 
     Fototransduksi merupakan proses sel fotoreseptor mengubah energi cahaya 

menjadi impuls listrik. Segmen luar fotoreseptor memiliki kanal cationic cyclic 

 Lapisan pleksiform dalam 

 Lapisan pleksiform luar 

 Membran limitan interna 
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nucleotide-gated (CNG) yang diaktivasi oleh cyclic guanosin monophosphate 

(cGMP). Kanal CNG mengatur aliran ion natrium (Na+) dan ion kalsium (Ca2+)  

menuju segmen luar. Hiperpolarisasi fotoreseptor terjadi jika aliran ion tersebut 

berhenti menyebabkan hambatan aliran glutamat menuju terminal sinaps. Ion Na+ 

dan Ca2+ yang berhasil memasuki segmen luar akan menyebabkan depolarisasi 

fotoreseptor.4,7,10 

 

2.2 Saraf Optik 

     Saraf optik terdiri lebih dari 1 juta akson, memiliki panjang 5 sentimeter (cm). 

Saraf optik berasal dari lapisan sel ganglion retina dan memanjang hingga nukleus 

genikulatum lateral. Secara anatomis saraf optik dimulai dari ONH, namun secara 

fisiologis dimulai dari lapisan sel ganglion yang melapisi seluruh retina. Saraf optik 

dibagi menjadi empat bagian berdasarkan area topografi, yaitu regio intraokular, 

regio intraorbital, regio intrakanalikular, dan regio intrakranial.4–6 

 

 
 

Gambar 4. Saraf optik 
                                 Dikutip dari: Brar dkk.4 
 
     Saraf optik regio intraokular memiliki panjang 1 milimeter (mm). Regio 

intraokular disebut sebagai zona transisi utama karena serabut saraf mengalami 

 
  Regio intraorbital, 25-30 mm 

 Regio intrakranial, 3-16 mm 

 Otot rektus 
media 
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perpindahan tekanan, perubahan vaskularisasi, dan proses mielinisasi. Regio ini 

terbagi menjadi empat bagian berdasarkan area topografi, yaitu lapisan serabut saraf 

superfisial, area prelaminar, area laminar, dan area retrolaminar.1,4,9        

 

 
     

Gambar 5. Susunan serabut saraf pada ONH 
Dikutip dari: Agarwal dkk.6     

 
     Lapisan serabut saraf superfisial terdiri dari sekumpulan serabut saraf retina 

yang berkumpul pada ONH dan astrosit. Serabut saraf makula memasuki bagian 

temporal ONH sebagai bundel papilomakular. Serabut saraf retina bagian temporal 

memasuki ONH secara superior dan inferior sebagai serabut arkuata. Serabut saraf 

retina bagian nasal memasuki ONH dengan lurus sebagai serabut nasal. Serabut 

saraf kemudian berbelok 90°	pada saat menuju area prelaminar.5–7,9 

     Area prelaminar memiliki jumlah jaringan astrosit yang meningkat secara 

signifikan. Astrosit kemudian memisahkan serabut saraf ganglion menjadi bundel 

sebelum memasuki area laminar. Lamina kribosa terdiri dari kolagen tipe I dan tipe 

III, elastin, laminin, serta fibronektin. Struktur ini memiliki pori-pori yang 

terhubung ke bundel akson. Lamina kribosa berfungsi sebagai rangka terhadap 

akson saraf optik, titik fiksasi untuk arteri dan vena retina sentral, serta memperkuat 

segmen posterior bola mata. Saraf optik area retrolaminar mengalami peningkatan 

ukuran sebanyak 3 mm yang disebabkan oleh mielinisasi serabut saraf dan lapisan 

Serabut 
arkuata 

Optic 
nerve 
head 

 

 Fovea 

Bundel 
papilomakular 

Serabut 
nasal 
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meningen. Vaskularisasi saraf optik regio intraokular melalui Circle of Zinn-Haller 

yang berasal dari anastomosis arteri siliaris posterior pendek. Saraf optik pada regio 

ini juga mendapatkan vaskularisasi dari arteri koroidalis dan pembuluh darah arteri 

pial. Drainase vena akan menuju vena retina sentral.6,7,9 
     Saraf optik regio intraorbital memiliki panjang 25-30 mm, terletak di dalam 

konus otot. Origo otot rektus membentuk annulus of Zinn yang mengelilingi saraf 

optik pada regio ini. Jaringan ikat rektus superior dan medial pada annulus of Zinn 

berdekatan dengan selubung saraf optik. Lapisan meningen intraorbital terdiri dari 

lapisan internal, lapisan araknoid, dan lapisan eksternal. Lapisan internal tersusun 

oleh kolagen halus dan serabut elastis tervaskularisasi. Lapisan araknoid terdiri dari 

serat kolagen yang tersusun secara longgar. Lapisan eksternal atau lapisan dura 

merupakan lapisan terluar tersusun oleh jaringan ikat kolagen. Vaskularisasi saraf 

optik regio intraorbital berasal dari percabangan intraneural arteri retina sentral, 

pembuluh darah pial, dan percabangan arteri oftalmika.4,6,7   

     Saraf optik regio intrakanalikular memiliki panjang 4-10 mm. Saraf optik pada 

regio ini bersama dengan lapisan dura terikat pada periosteum kanal optik. 

Vaskularisasi saraf optik regio intrakanalikular berasal dari percabangan arteri 

oftalmika. Saraf optik regio intrakranial memiliki panjang 3-16 mm. Saraf optik 

pada regio ini terletak superior terhadap arteri oftalmika dan superomedial terhadap 

arteri karotid internal. Saraf optik kemudian berjalan secara posterior dan terhubung 

dengan kiasma optikus. Vaskularisasi saraf optik regio intrakranial berasal dari 

cabang arteri oftalmika, arteri serebri anterior, dan arteri hipofisis superior.4,6,9 

 

2.3 Kiasma Optikus  

     Kiasma optikus merupakan sebuah komisura yang dibentuk oleh persimpangan 

saraf optik. Struktur ini memiliki lebar 12 mm, panjang 8 mm, dan tebal 4 mm. 

Kiasma optikus terletak pada anterior hipotalamus dan anterior ventrikel tiga.6,7,11 

     Panjang dari saraf optik regio intrakranial menentukan posisi kiasma optikus. 

Kiasma optikus secara normal terletak sekitar 10 mm di atas sella tursika. Posisi 

kiasma optikus yang terletak lebih anterior di atas tuberkulum sella disebut dengan 
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prefiks kiasma. Kiasma optikus yang terletak lebih posterior di atas dorsum sella 

disebut dengan postfiks kiasma.5,6,9 

 

 
 
 

Gambar 6. Variasi kiasma optikus. A. Prefiks B. Normal C. Postfiks 
         Dikutip dari: Bhatti dkk.5 

 
     Serabut ekstramakular retina bagian nasal menyilang sebanyak 53% dari total 

serabut saraf. Serabut ekstramakular yang berasal dari retina inferonasal menyilang 

pada anterior kiasma optikus, kemudian membentuk Wilbrand knee sebelum 

menuju traktus optikus. Serabut ekstramakular yang berasal dari retina superonasal 

menyilang pada posterior kiasma optikus. Serabut saraf ekstramakular dari retina 

temporal secara langsung menuju kiasma optikus tanpa menyilang.1,4,6  

 

 
 
        Gambar 7. Susunan serabut saraf optikus pada kiasma optikus 

TS: temporal superior, TI: temporal inferior, NS: nasal superior, 
NI: nasal inferior 

                Dikutip dari: Agarwal dkk.6 
 
     Proyeksi makula terbagi menjadi bagian yang menyilang dan tidak menyilang. 

Posisi serabut saraf makula berada pada kiasma optikus sentral dan posterior.  

Kiasma 
optikus  

Prefiks Normal Postfiks 

Tangkai 
pituitari 
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Vaskularisasi kiasma optikus berasal dari cabang arteri serebri anterior, arteri 

hipofisial superior, arteri karotid internal, arteri komunis posterior, dan arteri serebri 

anterior.5–7 
 

2.4 Traktus Optikus 

     Traktus optikus merupakan selubung saraf silindris. Struktur ini 

menghubungkan serabut saraf yang berasal dari kiasma optikus menuju nukleus 

genikulatum lateral. Traktus optikus terdiri dari serabut saraf yang berasal dari 

ipsilateral retina temporal dan kontralateral retina nasal.1,2,4  

     Serabut saraf proyeksi retina superior berjalan secara medial, sedangkan 

proyeksi retina inferior berjalan secara lateral. Serabut saraf proyeksi makula 

terletak pada dorsolateral traktus optikus. Serabut saraf traktus optikus menuju tiga 

lokasi terminasi, yaitu nukleus genikulatum lateral, nukleus pretektal, dan kolikulus 

superior.3,5,6   

     Vaskularisasi traktus optikus berasal dari arteri komunis posterior, arteri 

koroidalis anterior, dan cabang dari arteri serebri media. Drainase vena traktus 

optikus dibagi menjadi superior dan inferior. Vena anterior serebri mengalirkan 

vena yang berasal dari traktus optikus superior, sedangkan vena basal menerima 

aliran darah dari traktus optikus inferior.1,5,6 

 

2.5 Nukleus Genikulatum Lateral  

     Nukleus genikulatum lateral berbentuk seperti jamur, terletak pada posterior 

talamus. Struktur ini menerima 70% serabut saraf yang berasal dari traktus optikus. 

Nukleus genikulatum lateral terbagi menjadi enam lapisan.4,6,12 

     Serabut saraf retina nasal kontralateral berakhir pada lapisan pertama, keempat, 

dan keenam. Serabut saraf retina temporal ipsilateral akan menuju lapisan kedua, 

ketiga, dan kelima. Lapisan inferior yaitu lapisan pertama dan kedua merupakan 

lapisan magnoselular. Lapisan tersebut menerima input dari serabut saraf sel 

ganglion retina dengan bidang reseptif yang besar yaitu sel M. Lapisan superior 

yaitu lapisan ketiga, keempat, kelima, dan keenam merupakan lapisan parvoselular. 

Serabut saraf sel ganglion retina dengan bidang reseptif yang lebih kecil yaitu sel P 
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akan mengirimkan input menuju lapisan tersebut. Sel M berperan terhadap deteksi 

pergerakan, sementara sel P berperan pada resolusi spasial dan persepi warna.1,5,7 

 

 
 

Gambar 8. Nukleus genikulatum lateral  
          Dikutip dari: Brar dkk.4 
      
     Vaskularisasi nukleus genikulatum lateral terbagi menjadi dua, yaitu regio hilum 

dan bagian medial serta lateral. Nukleus genikulatum lateral pada regio hilum 

disuplai oleh arteri koroidalis posterior, sedangkan bagian medial dan lateral 

mendapatkan vaskularisasi dari arteri koroidalis anterior. Drainase vena nukleus  

genikulatum lateral akan mengalir menuju vena basal.4,6,7 

 

 
 

Gambar 9. Vaskularisasi nukleus genikulatum lateral  
          Dikutip dari: Skorkovská.1 
 

2.6 Radiasi Optikus 

     Radiasi optikus merupakan kumpulan serabut saraf yang membawa serabut saraf 

dari nukleus genikulatum lateral menuju korteks penglihatan primer. Serabut saraf 
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radiasi optikus inferior berjalan secara anterior, lateral, dan posterior. Serabut saraf 

tersebut kemudian berputar disekitar temporal horn ventrikularis lateral pada lobus 

temporal membentuk Meyer loop. Serabut saraf radiasi optikus superior berjalan 

secara posterior melalui lobus parietal. Serabut saraf makula berjalan secara 

lateral.3,6,13 

 

 
 

Gambar 10. Skema radiasi optikus 
                    Dikutip dari: Brar dkk.4 

    
     Radiasi optikus memiliki dua vaskularisasi, yaitu anterior dan posterior. Radiasi 

optikus bagian anterior disuplai oleh arteri koroidalis anterior. Vaskularisasi radiasi 

optikus bagian posterior berasal dari arteri striata lateral dan percabangan arteri 

serebri posterior. Drainase utama vena radiasi optikus melalui vena basal dan 

sebagian melalui vena serebri media.4–6 

 

2.7 Korteks Penglihatan 

     Korteks penglihatan primer (korteks striata, V1, atau area Brodmann 17) 

merupakan area paling tipis pada korteks serebri. Korteks penglihatan primer 

terletak pada bibir superior dan inferior fisura kalkarina pada permukaan lobus 

oksipital posterior dan medial. Serabut saraf dari radiasi optikus akan berakhir pada 

lapisan keempat dari enam lapisan korteks penglihatan primer. Serabut saraf dari 



 
  

 

11 

temporal crescent akan berakhir pada lokasi yang lebih anterior dibandingkan 

dengan serabut saraf makula.5–7,14  
 

 
 

Gambar 11. Korteks penglihatan primer 
                   Dikutip dari: Brar dkk.4 
 
     Fungsi makula sebagai penglihatan sentral menempati posisi paling posterior 

pada ujung lobus oksipital. Korteks superior dan inferior menerima informasi 

penglihatan secara distribusi retinotopik. Vaskularisasi korteks penglihatan primer 

berasal dari arteri kalkarina dan percabangan arteri serebri media.4,6,7 
 

 

 
Gambar 12. Vaskularisasi korteks penglihatan primer 

                   Dikutip dari: Bhatti dkk.5 
 

     Korteks penglihatan sekunder atau korteks ekstrastriata merupakan area 

Brodmann 18 dan 19, terdiri dari V2-V5. Korteks penglihatan primer mengirimkan 

input menuju korteks penglihatan sekunder melalui jaras dorsal dan ventral.  Jaras 

dorsal atau jaras “where” berjalan menuju lobus parietal, berperan pada pergerakan 
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serta lokasi suatu objek. Jaras ventral atau jaras “what” yang berperan pada 

pengenalan objek, akan berakhir pada lobus temporal. Area V2 dan V3 tidak 

memiliki batas yang jelas secara histologi. Sel-sel pada area V3  dapat merespon 

lebih dari satu dimensi stimulus, sehingga menyebabkan integrasi penglihatan 

terjadi pada area tersebut. Area V4 terletak di dalam girus lingual dan fusiform, 

berperan terhadap penglihatan warna. Area V5 terletak posterior terhadap sulkus 

temporal superior, berperan pada pergerakan dan arah.1,5,7 

 

 
 

Gambar 13. Korteks penglihatan sekunder 
        Dikutip dari: Bhatti dkk.5 
 

III. Simpulan 

     Jaras penglihatan terdiri dari sekumpulan sel dan sinaps yang berasal dari 

fotoreseptor pada retina hingga korteks penglihatan. Fotoreseptor retina mengubah 

energi cahaya menjadi impuls listrik melalui fototransduksi. Impuls tersebut 

berjalan melalui empat elemen serabut saraf. Serabut saraf tersebut kemudian 

berakhir pada korteks penglihatan. Korteks penglihatan terdiri dari korteks 

penglihatan primer dan sekunder. Struktur tersebut berfungsi untuk mengolah dan 

menghasilkan persepsi penglihatan serta lapang pandang sesuai dengan area 

masing-masing.  

Korteks parietalis 
posterior 

Jaras dorsal 
(“where”) 

Jaras ventral 
(“what”) 

Korteks temporalis 
inferior 
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