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Abstrak 

Polycarbonate dan lensa trivex keduanya akan memberikan penlihatan lebih jernih dan lebih 

nyaman jika pelapis anti reflektif ( AR ) diaplikasikan pada lensa. Lapisan AR menhilangkan refleksi 

lensa yang mengganggu penglihatan, terutama saat pengemudi dimalam hari atau dalam kondisi 

cahaya rendah. 

 

Kata Kunci: LENSA 

 

Pendahuluan 

Mata adalah salah satu bagian dari 

panca indra manusia yang sangat penting dan 

merupakan organ penglihatan yang 

mendektesi cahaya. Fungsi mata paling 

sederhana adalah untuk mengetahui 

lingkungan sekitar apakah gelap atau terang, 

namun untuk fungsi yang lebih kompleks 

mata bermanfaat untuk memberikan persepsi 

visual bagi penglihatan manusia. 

Menggunakan mata, manusia dapat melihat 

dan merasa (Wikipedia,2011). Untuk 

menjalankan funsi tersebut dengan baik mata 

manusia dapat menambahkan alat bantu 

seperti kacamata. 

Lensa secara umum adalah suatu 

media, glass atau material lain yang 

transparan yang memiliki dua permukaan atau 

daya, baik sejajar atau lengkung yang 

berfungsi sebagai sistim optic.Selain itu 

banyak juga lensa-lensa yang dapat membantu 

kelainan refraksi, namun salah satu nya lensa 

polycarbonate dan trivex. 

Menggunakan lensa polycarbonate 

dan lensa trivex merupakan lensaa pilihan 

terbaik untuk perlindungan mata dan cocok 

untuk semua jenis kacamata, termasuk 

kacamata baca, kacamata hitam dan kacamata 

sport. 

 

Pengertian Lensa 

 Lensa adalah benda transparan yang 

ampu membelokan atau membiaskan berkas-

berkas cahaya yang melewatinya,sehingga 

jika suatu benda berada didepan lensa, dipakai 

untuk  mengoreksi tajam penglihatan 

myopia,hipermetropia dan astigmatisme. 

Lensa umumnya tersebut dari kaca atau 

plastic. 

 Lensa cembung atau lensa konveks 

merupakan lensa yang bersifat 

mengumpulkan cahaya sehingga disebut 

sebagai cahaya lensa konvergen dan jari-jari 

kelengkungan lensa cembung bernilai positif. 

 

Jenis-Jenis Lensa 

Semakin berkembangnya zaman 

semakin banyak pula lensa yang diciptakana 

berdasarkan kegunaannya dan kelebihannya 

masing-masing, dan memudahkan pengguna 

untuk memilih lensa sesuai dengan keadaan 

matanya. 

Lensa sering juga dibedakan menurut 

bahan, kelebihan dan kekurangan, diantaranya 

yaitu:  

1. Lensa CR-39 adalah lensa organik yang 

terbuat dari allyl diglycol 

carbonate(ADC) yang memungkinkan 

lensa menjadi lebih ringan dan tahan 

terhadap benturan. Pada tahun 1947, 

ArmorLite Lens Company di California 

memperkenalkan lensa kacamata plastic 

ringan pertama.Lensa terbuat dari polimer 

plastic yang disebut dengan CR-39. 

Karena bobotnya yang ringan ( sekitar 

setengah berat kaca ), biaya rendah dan 

kualitas optiknya sangat baik, plastic CR-

39 tetap menjadi bahan yang popular 
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untuk bahan lensa kacamata. Adapun 

kelebihan Lensa CR-39 lebih ringam 

dibandingkan dengan kaca, lensa CR-39 

tidak mudah pecah, lensa CR-39 bisa 

diberi warna. Lensa CR-39 lebih gampang 

tergores yang merupakan kekurangan dari 

lensa tersebut. 

2. Lensa crown(kaca) adalah lensa non-

organik yang memeiliki kelebihan lebih 

tipis dibandingkan dengan lensa plastic 

CR-39 Awal mula kacamata yang 

digunakan dalam membuat lensa adalah 

kaca.Namun lebih berat dan mudah pecah, 

serta berpotensi menyebabkan kerusakan 

serius pada mata.Sehingga saat ini sudah 

jarang dipakai dalam pembuatan lensa 

kacamata model baru.Lensa kaca lebih 

tipis dibandingkan dengan lensa CR, 

Lensa kaca tidak gampang tergores 

merupakan kelebihan dari lensa Crown 

ini. Kekurangan lensa ini yaitu : Lensa 

kaca mudah pecah, lensa kaca lebih berat 

dibandingkan lensa CR.  

3. Lensa polycarbonate adalah lensa organic 

termoplastik yang memiliki berat lebih 

ringan dan daya tahan bentur lebih baik 

dibanding lensa CR-39 Pada awal 1970-

an, gentex corporation memperkenalkan 

lensa polycarbonate  pertama untuk 

kacamata keselamatan. Lensa 

polycarbonate lebih ringan dan lebih 

tahan pada benturan keras, sehingga 

disebut sebagai kacamata keselamatan 

dan kacamata olah raga 

 

Kelebihannya:  

1. Lensa lebih ringan dan tipis 

2. Memiliki anti UV ( sinar ultraviolet) 

Kekurangannya:  

1. Bahan yang relatif lunak 

 

Pengertian Lensa Polycarbonate 

 Lensa polycarbonate adalah lensa 

yang terbuat dari bahan plastic yang 

mempunyai indec bias 1,59 dan abbe number 

32. Lensa ini lebih ringan dibandingkan 

dengan lensa yang lainnya dan lensa yang 

sangat memenuhi persyaratan sebagai lensa 

safety.Lensa polycarbonate lebih ringan 

dibandingkan CR-39 dan juga sedikitnya 10% 

lebih tipis dibandingkan CR-39.Lensa ini juga 

tahan terhadap benturan dan memblock UV 

kira-kira 98%. 

 Seperti kebanyakan lensa haigh index 

lainnya, penempatan PD monocular dan tinggi 

OC sangat direkomendasikan agar dilakukan 

dengan baik. Pasien siberi tahu akan fakta 

bahwa lensa ini lebih rentan terhadap goresan 

meskipunpara pabrik telah memberikan hard 

coating. Oleh karena nilai Abbe yang rendah 

maka disperse warna dapat terjadi. Tetapi 

desain terbaru lensa ini memungkinkan lensa 

ini yang tertipis paling datar. 

 Polycarbonate dikembangkan pada 

1970-an untuk aplikasi ruang angkasa, dan 

saat ini digunakan untuk helm penghalang 

astronot dan untuk kaca depan pesawat ulang-

alik. Lensa kacamata yang terbuat dari 

polycarbonate diperkenalkan pada awal tahun 

1980-an sebagai respons terhadap permintaan 

akan lensa ringan dan tahan benturan. 

 Sebagian besar lensa plastic lainnya 

dibuat dari proses pencetakan cor,dimana 

bahan plastic cair dipanggang dalam waktu 

lama dalam bentuk lensa, memperkuat plastic 

cair untuk membuat lensa. 

 Tapi polycarbonate adalah 

termoplastik yang dimulai sebagai bahan 

padat berupa pellet kecil. Dalam proses 

pembuatan lensa yang disebut injection 

molding, pellet dipanaskan sampai meleleh. 

Polycarbonate cair kemudian disuntikkan 

dengan cepat kedalam cetakan lensa, 

dikompres dengan tekanan tinggi ndan 

didinginkan untuk membentuk produk lensa 

jadi dalam hitungan menit. 

 Dengan semangkin majunya 

teknologi sekarang ini, manusia selalu 

berpikir dan berpikir untuk menghasilkan 

karyanya demi kemajuan dan kenyamanan 

hidupn sesame manusia lainnya. Dalam 

bidang lensa,ada lensa yang mempunyai 

performa sangat bagus, tentu dalam hal ini 

ditilik dari segi bahan, dimana hamper semua 

produsen lensa didunia ini sekarang 

menggunakannya. Lensa itu adalah lensa jenis 

polycarbonate. Banyak sekali keunggulan 

yang di tawarkan lensa jenis ini antara lain : 

Lensa ini lebih ringan dan lebih tipis dari lensa 

plastic yang standart. Bias mengeblok sinar 

Ultra Violet, anti UV. Bahkan sampai 10 kali 

lipat lebih kuat daeri lensa standart, tahan 

baret. 
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Gambar Lensa Polycarbonate 

 

Dari beberapa keunggulan itulah maka lensa 

ini awalnya dibuat untuk lensa pda anak-anak, 

lensa untuk olah ragawan dan untuk factor 

keamanan. Sejarah polycarbonate sendiri 

sudah dikembangkan sejak tahun 1970-an dan 

digunakan pada awak ruang angkasa sebagai 

helmet,juga sebagai kaca di yang sangat tahan 

benturan, namun baru pada tahun 1980-an 

dilempar kepasaran sebagai lensa untuk 

kacamata Polarized atau UV Protectorsaja. 

Lensa ini sekarang jadi pilihan untuk 

kacamata anak-anak,sport dan pengaman atau 

safety,dan sangat cocok untuk kacamata 

rimless atau tanpa bingkai atau bor-boran. 

 Lensa polycarbonate dibuat dengan 

cara injection moulding, yaitu material itu 

dimasukkan didalam cetakan dan dengan 

pemanasan maka lensa itu akan menyebar 

membentuk cetakan itu, dengan tekanan yang 

tinggi dan kemudian didinginkan untuk 

menjadi material lensa dengan hitungan 

beberapa menit saja. 

 Untuk UV protection-nya, lensa 

polycarbonate itu daei bahannya, jadi tidak 

perlu UV blok dari semacam coating, karena 

udah dari bahannya sendiri, otomatis enggak 

akan habis atau ngothok dan sebagainya. 

Untuk lebih menjaga kejernihan 

permukaannya bias juga diberi coating missal 

hardcoard dan multicoating untuk anti 

refleksi. 

 

Jenis Lensa Polycarbonate 

Lensa itu adalah lensa jenis 

Polycarbonate. Banyak sekali keunggulan 

yang ditawarkan lensa jenis ini antara lain : 

1. Lensa ini lebih ringan dan lebih tipis dari 

lensa plastic yang standart. 

2. Bisa mengeblok sinar Ultra Violet, anti 

UV. 

3. Bahkan sampai 10 kali lipat lebih kuat 

dari lensa standart, tahan baret. 

Bahan Lensa Polycarbonate 

Bahan polycarbonate ringan, bening 

dan kekuatannya 60x lebih tahan bentur dari 

pada kaca dan 10x-12x daei pada bahan 

plastic biasa. 

 

Kelebihan Lensa Polycarbonate 

a. Sangat Ringan 

b. Tipis 

c. Total UV Protection ( menahan 100% sinar 

UV A dan B ) 

d. Sangat Tahan Benturan 

e. Tidak Mudah Pecah 

 

Kekurangan Lensa Polycarbonate 

a. Tidak terlalu terang 

b. Mudah Tergores 

c. Bahan yang Relative Lunak 

d. Indeks Bias yang Rendah 

 

Pengertian Lensa Trivex 

Meski memiliki banyak kelebihan, 

polycarbonate bukan satu-satunya bahan lensa 

yang sesuai untuk aplikasi keselamatan dan 

kacamata anak-anak. 

Pada tahun 2001,PPG Industries ( 

Pittsburgh,penn ) Memperkenalkan materi 

lensa saingan yang disebut Trivex. Seperti 

lensa polycarbonate, lensa yang terbuat dari 

trivex tipis, ringan dan jauh lebih tahan 

benturan dari pada plastic biasa atau lensa 

kaca. 

Lensa trivex, bagaimanapun, terdiri 

dari monomer berbasis uretan dan dibuat dari 

proses pengecoran cetakan yang serupa 

dengan bagaimana lensa plastic biasa dibuat. 

Ini member lensa trivex keuntungan dari optic 

yang lebih tajam dari pada lensa 

polycarbonate yang dibentuk injeksi, menurut 

PPG. 

 

Jenis Lensa Trivex 

1. Lensa ini lebih ringan dan lebih tipis dari 

lensa plastic yang standart. 

2. Bisa mengeblok sinar Ultra Violet, anti 

UV. 

3. Bahkan sampai 10 kali lipat lebih kuat 

dari lensa standart, tahan baret. 

 

Bahan Lensa Trivex 
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a. Plastik Ringan 

b. Bening 

c. Ringan 

 

Kelebihan Lensa Trivex 

a. Sangat Ringan 

b. Tipis 

c. Total UV Protection ( menahan 100% sinar 

UV A dan B ) 

d. Sangat Tahan Benturan 

e. Tidak Mudah Pecah 

 

Kekurangan Lensa Trivex 

a.  Mudah Tergores 

 

Tahapan Penggosokan Lensa Secara 

Manual Dari Awal Sampai Akhir 

    1. Grinding  

Pada tahap ini aberasive yang dipakai 

adalah M-180. Namun, jika kelengkungan 

yang dibuat berbedaa jauh dengan 

kelengkungan lensa bahan, boleh didahuli 

dengan M-60 yang lebih kasar dan tajam agar 

proses pengikisan permukaan lebih cepat. 

Kemudian baru dilanjutkan dengan M-180 

yang lebih halus untuk mempermudah proses 

selanjutnya.ketebalan lensa yang terkikis 

sekitar 0,4 – 1 mm. Sebelumnya csmpur 

aberasive dan air dengan perbandingan 1 : 3. 

Pemberian aberasive dilakukan dengan 

sendok dengan dituangkan sedikit demi 

sedikit pada tool yang sedang berputar sambil 

menggerak – gerakkan lensa dengan pressure 

arm. 

       Tahap grinding dimulai dengan 

memasang tool pada poros mesin hand 

grinding. Atur pin sesuai kebutuhan. Berikan 

sedikit aberasive pada tool. Taruh pin dari 

tangkai mesin kelubang tengah blocking body, 

pegang pressure arm dengan mantap tapi 

jangan terlalu ditekan dan posisikan lensa 

antara tengah dan tepi tool. Jalankan mesin 

sambil digerak – gerakkan pressure armnya 

agar lensa tergosok merata pada tool.Setelah 

beberapa menit, hentikan mesin dan ambil 

lensa.Cuci bersih dan periksa 

permukaannya.Hasil penggosokan ini masih 

kasar seperti kulit jeruk purut. Setelah proses 

selesai, ambil tool dan pan dari mesin lalu cici 

bersih ( hal ini jika menggunakan mesin hand 

grinding yang sama). 

 

2.Finning    

Mesin, cara kerja, dan tool untuk 

finning sama dengan grinding tapi aberasive 

yang dipakai adalah M-303. Pasang tool pada 

poros mesin. Berikan sedikit aberasivenya 

yang sudah dicampur dengan air dengan 

perbandingan 1 : 1 pada tool dan letakkan 

lensa diatasnya lalu pasangkan pin pada 

lubang blocking body. Pegang pressure arm 

dengan mantap namun jangan terlalu ditekan 

dan posisikan lensa antara tengah dan tepi 

tool. Prosesnya sama dengan pada saat saat 

proses grinding. Hasil penggosokan lensa ini 

adalah permukaan lensa yang buram dan 

berwarna putih susu tana gores atau titik ( pin). 

Setelah selesai ambil tool, cuci bersih begitu 

juga mesin lensa dan blocking body. 

3.Polishing 

Pada tahap ini menggunakan abrasive 

M-305 yang dicampur dengan air dengan 

perbandingan 3 : 1. Tool yang digunakan 

dilapisi dengan polishing pad agar lensa 

menjadi licin optic. Proses penempelan pad 

yaitu : 

a. Panaskan perekat dan tool 

b. Bila perekat telah panas dan mencair dan 

tool juga panas, berilah permukaan tool 

dengan perekat atau siongka secara 

merata dan setipis mungkin. 

c. Turunkan tool dari pemanas kemudian 

tempelkan pad pada tool dengan ukuran 

menutupi seluruh permukaan tool. 

d. Dipres dengan tool lawannya. 

e. Biarkan kurang lebih  3 menit agar pad 

melekat kuat. Lalu direndam dalam baki 

berisi air agar cepat dingin. 

f. Setelah dingin , angkat dan rapikan kain 

mengikuti bentuk permukaan tool. 

Setelah siap semua, pasangkan tool 

pada pros mesin dan stel mesin.Berikan cairan 

polesh sampai terlihat basah.Letakkan lensa 

diatas kain pegang pressure arm dengan 

mantap tapi jangan terlalu ditekan dan 

posisikan lensa antara tengah dan tepi 

tool.  Jalankan mesin sambil digerak – 

gerakkan pressure armnya agar lensa tergosok 

merata pada tool.Jangan terlalu sering 

memberikan cairan polesh, tspi tunggu sampai 

kain terlihat kering.Setelah 5 – 10 menit 

tergantung power yang dikerjkan, hentikan 

mesin dan ambil lensa.Cuci bersih dan periksa 

permukaannya. Sudah licin optik atau belum 

atau masih ada gores atau gray, kalau perlu 

ulangi lagi proses ini. 
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4. Tahap penyelesaian penggosokan  

a.  Deblocking 

Pada tahap ini lensa akan dilepas dari 

blocking body / flipper dengan cara 

pengetokan. Pengetokan dilakukan dengan 

palu dan diketok pada blocking body, 

sehingga dengan pemberian tekanan palu 

lensa dapat terlepas.Namun, harus hati – hati 

terkadang jika pengetokan yang terlalu keras 

menyebabkan lensa pecah.Jika terlalu pelan 

menyebabkan lensa tidak mau lepas. 

Alternatif lain adalah dengan merendampnya 

kedalam minyak tanh. Alloy / siongka akan 

menjadi agak liat jika terkena minyak tanah 

sehingga lensa mudah dilepas. 

 

b .Cleaning 

Lensa yang telah dilepas dari 

blocking body kemudian dibersihkan dengan 

air bersih atau spirtus dan dikeringkan dengan 

tisu atau kain lap bersih. 

 

c. Aberasive 

Merupakan bahan pokok dalam 

peggosokan lensa.Pada grinding dipakai 

aberasive M-60, finning M-303, polishing M-

305. 

 

Teknik Penggosokan Lensa Polycarbonate 

 Lensa polycarbonate dicetak dengan 

mesin Injeksi Molding. Injeksi Molding 

adalah metode pembentukan material 

termoplastik dimana material yang meleleh 

karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger 

ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air 

sehingga mengeras. 

 Meskipun banyak variasi dari proses 

dasar ini, 90% injeksi molding adalah 

memproses material termoplasti. Injeksi 

Molding mengambil porsi sepertiga dari 

keseluruhan resin yang dikomsumsi dalam 

pemrosessan termoplastik. 

Proses Pencetakan 

 Termoplastik dalam bentuk butiran 

atau bubuk ditampung  dalam sebuah hooper 

kemudian turun ke dalam barrel secara 

otomatis ( karena gaya gravitasi ) dimana ia 

dilelehkan oleh pemanasan yang terdapat 

dinding barrel oleh gesekan akibat perputaran 

sekrup injeksi. Plastik yang sudah meleleh 

diinjeksikan oleh sekrup injeksi ( yang 

berfungsi sebagai plunger ) melalui nozzle 

kedalam cetakam yang didinginkan oleh air. 

Produk yang sudah dingin dan mengeras 

dikeluarkan dari cetakan oleh pendorong 

hidraulik yang tertanam dalam rumah cetakan 

selanjutnya diambil oeleh manusia atau 

menggunakan robot. Pada saat proses 

pendinginan produk secara bersamaan 

didalam barrel terjadi proses pelelehan plastik 

sehingga begitu produk dikeluarkan 

daricetakan dan cetakan penutup, plastik leleh 

bisa langsung diinjeksi. 

Mesin Injeksi Molding 

 Komponen utama dari mesin Injeksi Molding ada 3 yaitu : 

1. Unit injeksi - bagian dari mesin injeksi molding yang berfungsi untuk melelehkan material 

plastik, terdiri dari hopper, barrel dan screw. 

2. Mold – bagian dari mesin injeksi molding dimana plastik leleh dicetak dan didinginkan. 

3. Unit Pencekam – bagian dari mesin injection yang berfungsi untuk mencekam mold pada saat 

penginjeksian material kedalam cetakan sekaligus menyediakan mekanisme pengeluaran 

produk dari mold. 
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2.1 Mesin Injeksi Moulding 

 

Bahan Lensa Plycarbonate 

 Lensa plastik pada umumnya disebut 

juga dengan lensa organik, karena bahan 

lensa plastik dibuat dari proses sintesis yang 

merupakan campuran bermacam bahan 

organik seperti karbon, hydrogen, oxygen, 

nitrogen dan sebagainya. 

Bahan plastik dapat digolongkan menjadi 3 

bagian yaitu : 

1. Bahan termoplastik yang lebih lunak 

apabila dipanaskan contoh bahan  

termoplastik yang lebih lunak adalah 

Acrylate yang nama dagangnya yaitu : 

Plexi / Luxite Glass. Bahan 

polycarbonate ini pada mulanya padat 

kemudian dicairkan pada temperature 

±320ºc. 

2. Permukaan dari bahan polycarbonate 

dapat diberi hard coating (lapisan anti 

gores yang keras ) untuk menambah daya 

tahan goresan dari lensa plastik tersebut. 

3. Bahan thermosetting yaitu bahan plastik 

yang lebih keras dan sulit untuk 

dilunakkan bahkan dengan temperature 

yang tinggi. 

 

Teknik Penggosokan Lensa Trivex 

 Lensa Trivex dibuat dari proses 

pengecoran cetakan yang serupa dengan 

bagaimana lensa plastik. Proses pencetakan 

cor meniru bagaimana sebagian besar plastik 

dan lensa plastik indeks tinggi dibuat : 

monomer cair dituangkan kedalam cetakan 

cor meniru bagaimana sebagian besar plastik 

dan dikeraskan dalam oven yang dipanaskan. 

 

Perbedaan Lensa Trivex Dan 

Ploycarbonate 

 Proses pencetakan cor yang lebih 

lambat yang digunakan untuk membuat lensa 

trivex menghasilkan optik yang lebih tajam 

dari pada pencetakan injeksi. 

 Lensa trivex juga memiliki nilai Abbe 

lebih tinggi dari pada lensa polycarbonate. Ini 

dalah ukuran seberapa besar kemugkinan 

cahaya putih terdispersi kedalam warna 

komponennya ketika melewati bahan lensa. 

 Bahan lensa dengan nilai Abbe tinggi 

lebih cendrung menyebabkan lebih sedikit 

menyimpang kromatik dari pada yang 

memiliki nilai Abbe rendah. Lensa trivex 

memiliki nilai Abbe 45 (lebih baik dari rata-

rata diantara lensa lensa bahan); lensa 

polycarbonate memiliki nilai Abbe 30 

(terendah diantara semua bahan lensa). Dalam 

kondisi tertentu ( dan terutama dengan 

kekuatan resep yang tinggi ), lensa dengan 

nilai Abbe rendah dapat menyebabkan 

pemakai memperhatikan halo berwarna atau “ 

pinggiran “ disekitar lampi atau mengalami 

penglihatan sedikit buram atau terdistorsi. 

 Lensa trivex juga memiliki kekuatan 

tarik yang lebih tinggi dari pada lensa 

polycarbonate. Hal ini penting ketika 

menyangkut pemasangan lensa dalam bingkai 

tanpa bingkai desain minimalis, dimana 

lubang kecil di bor pada lensa untuk 

menempelkannya kebingkai. Karena kekuatan 

tariknya yang suoerior, lensa trivex lebih kecil 

kemungkinan nya retak pada titik penghubung 

ini dari pada lensa yang terbuat dari 

polycarbinate atau bahan lensa lainnya.  
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 Disisi lain, lensa polycarbonate 

memiliki indeks bias lebih tinggi dari pada 

lensa Trivex ( 1,58 vc 1,53 ). Oleh karena itu, 

terutama dalam kekuatan resep yang tinggi, 

lensa polycarbonate akan terasa lebih tipis dari 

pada lensa trivex. 

 Hasil penelitian studi lapangan yang 

telah dilakukan yaitu Perbandingan Teknik 

Penggosokan Lensa Polycarbonate Dengan 

Lensa Trivex yang dilaksanakan di lab 

Surfecing yang berada dikampus Stikes 

Binalita Sudama Medan. 

1. Lensa Polycarbonate, lensa 

polycarbonate mempunyai indeks bias 

1,59 dan nilai abbe number 32. Lensa 

polycarbonate merupakan lensa yang 

paling ringan, dan 10% lebih ringan dari 

lensa plastic dan lebih tipis dibandingkan 

trivex. Keuntungannya daya tahan 

benturan paling tinggi, lebih ringan, 

paling tipis, perlindungan terhadap sinar 

Ultra Violet. Kerugian transmisi cahaya 

paling rendah dan mudah tergores. 

Termasuk indeks tinggi lainnya,karena 

bahan lensa ringan ini relative ( Lunak ) 

berarti lensa ini dapat menyerap energy 

tanpa fraktur lensa. Lensa polycarbonate 

dapat memblokir 100% sinar UV 

matahari tanpa memerlukan pelapis lensa 

UV-blocking khusus. Lensa 

polycarbonate memiliki berbagai desain 

lensa yang lebih luas misalnya : Lensa 

progresif dan Multifokal dan lensa 

lainnya, dari pada lensa trivex. 

2. Lensa Trivex, lensa trivex mempunyai 

indeks bias 1,53 dan memiliki abbe yang 

lebih tinggi dan dapat menhasilkan 

penglihatan tepi yang lebih tajam dengan 

penyimpangan kromatik yang lebih 

sedikit dari pada lensa polycarbonate. 

Lensa trivex merupakan lensa yang 

paling ringan, dan 10% lebih tipis dari 

lensa plastic dan lebih ringan dari lensa 

dari pada lensa polycarbonate. 

Keuntungannya daya tahan benturan 

paling tinggi, lebih ringan, paling tipis, 

perlindungan terhadap sinar Ultra Violet. 

Kekurangannya lebih mahal dan mudah 

tergores. 

 

KESIMPULAN  

1. Lensa Polycarbonate lebih ringan dan 

lebih tipis dari lensa plastik yang 

standart. 

2.  Lensa Trivex memiliki banyak 

kelebihan, polycarbonate bukan satu-

satunya bahan lensa yang sesuai untuk 

aplikasi keselamatan dan kacamata anak-

anak. Lensa Trivex juga memberikan 

penglihatan lebih jernih dan lebih 

nyaman jika pelapis anti refleksi ( AR ) 

diaplikasikan pada lensa. Lensa jenis ini 

juga menawarkan perlindungan 100% 

dari UV matahari yang berbahaya dan 

tahan lebih dari 10% kali lipat dari pada 

lensa plastic atau kaca. 

3. Kacamata benar-benar menjadi sebuah 

alat bantu kesehatan mata yang 

mempunyai nilai kosmetik yang baik, 

khususnya pada penderita myiopia 

ataupun penderita-penderita yang lain. 

 

SARAN 

1. Dalam pemilihan lensa harus 

digunakan sesuai dengan lensa yang 

akan diperlukan. 

2. Penelitian menyarakan bagi 

penelitian lain untuk menambahkan 

pengetahuan tentang lensa 

polycarbonate dan trivex. 

3. Dengan adanya lensa polycarbonate 

dan trivex sangat membantu dalam 

penglihatan yang diinginkan. 
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