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Abstrak 

 

Ambliopia, dikenal juga dengan istilah “mata malas” (lazy eye), merupakan 

suatupermasalahan dalam penglihatan yang memang hanya mengenai 2 – 3 % populasi, tapibila 

dibiarkan akan sangat merugikan nantinya bagi kehidupan si penderita. 

Insidensinyatidakdipengaruhijeniskelamindan ras.Ambliopiatidakdapatsembuh dengansendirinya. 

Ambliopia yang tidak diterapi dapat menyebabkan gangguan penglihatanpermanen. Jika nantinya 

pada mata yang baik itu timbul suatu penyakit ataupun trauma,maka penderita akanbergantung pada 

penglihatan buruk mata yang ambliopia, olehkarena itu ambliopia harus ditatalaksana secepat 

mungkin. 

 

Kata Kunci: Amblyopia 

 

Pendahuluan 

Mata adalah organ penglihatan. Mata 

mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi 

impuls elektrokimia pada sel saraf. Pada 

organisme yang lebih tinggi, mata adalah 

sistem optik kompleks yang mengumpulkan 

cahaya dari lingkungan sekitarnya, mengatur 

intensitasnya melalui diafragma, 

memfokuskan melalui penyesuaikan lensa 

untuk membentuk sebuah gambar, 

mengkonversi gambar tersebut menjadi satu 

himpunan sinyal listrik, dan mentransmisikan 

sinyal-sinyal ke otak melalui jalur saraf 

kompleks yang menghubungkan mata melalui 

saraf optik menuju korteks visual dan area lain 

dari otak. 

Kelainan pada mata adalah suatu 

keadaan dimana mata tidak data menruskan 

cahaya tepat diretina, keadaa ini disebuat juga 

dengan  kelainan refraksi dan dapat dijuga 

disebut dengan kelainan organic. Jika mata 

mengalami gangguan penglihataan akibat 

kelainan refraksi maka harus ditanggulangi 

dengan alat bantu penglihatan seperti kacamata 

dan lensa kontak. Namun jika kelainan ini tidak 

segera ditanggulangi akan berdampak pada 

kelainan baru disebut dengan Ambliopia.  

Ambliopia adalah penurunan tajam 

penglihatan, walaupun sudah diberi koreksi 

yang terbaik. Ambliopia dapat unilateral atau 

bilateral (jarang) yang tidak dapat 

dihubungkan langsung dengan kelainan 

struktural mata maupun jarak penglihatan 

posterior. 

Ambliopia berasal dari bahasa 

Yunani,yang berarti penglihatan tumpul 

ataupudar (amblus : pudar, Ops : mata). 

Klasifikasi ambliopia dibagi ke dalam 

beberapakategori dengan nama yang sesuai 

dengan penyebabnya yaitu ambliopia 

strabismik,fiksasi eksentrik, ambliopia 

anisometropik, ambliopia isometropia dan 

amblyopia deprivasi. 

Ambliopia, dikenal juga dengan istilah 

“mata malas” (lazy eye), merupakan 

suatupermasalahan dalam penglihatan yang 

memang hanya mengenai 2 – 3 % populasi, 

tapibila dibiarkan akan sangat merugikan 

nantinya bagi kehidupan si penderita. 

Insidensinya tidak dipengaruhi jenis 

kelamindan ras. Ambliopia tidak dapat sembuh 

dengan sendirinya. Ambliopia yang tidak 

diterapi dapat menyebabkan gangguan 

penglihatanpermanen. Jika nantinya pada mata 

yang baik itu timbul suatu penyakit ataupun 

trauma,maka penderita akan bergantung pada 

penglihatan buruk mata yang ambliopia, 

olehkarena itu ambliopia harus ditata laksana 

secepat mungkin. 

Hampir seluruh kasus ambliopia itu 

dapat dicegah dan bersifat reversibel dengan 

deteksi dini dan intervensi yang tepat. 

Umumnya penata laksanaan amblyopia 

https://id.wikipedia.org/wiki/Organ_(anatomi)
https://id.wikipedia.org/wiki/Penglihatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Sel_saraf
https://id.wikipedia.org/wiki/Optika
https://id.wikipedia.org/wiki/Selaput_pelangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Titik_api
https://id.wikipedia.org/wiki/Otak
https://id.wikipedia.org/wiki/Saraf_optik
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_penglihatan
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dilakukan dengan menghilangkan penyulit, 

mengkoreksi kelainan refraksi,dan 

memaksakan penggunaan mata yang lebih 

lemah dengan membatasi penggunaan 

yanglebih baik. Anak dengan ambliopia atau 

yang beresiko ambliopia hendaknya dapat di 

identifikasi pada umur dini, dimana prognosis 

keberhasilan terapi akan lebih baik. 

Lapangan pandang merupakan 

perluasan perifer dari dunia visual.Tranquair 

mengatakan bahwa lapangan pandang 

bagaikan sebuah pulau penglihatan (island of 

vision) di lautan yang gelap, dimana pulau 

tersebut merupakan lapangan pandang dan 

lautan gelap merupakan daerah sekililing yang 

tidak dapat dilihat. 

Pada kelainan lapangan pandang, 

dapat terjadi penyempitan dari batas 

lapanganpandang tersebut atau adanya bintik 

buta di berbagai macam daerah di lapangan 

pandang.Oleh karena kelaianan lapangan 

pandang yang besar sekalipun dapat saja tidak 

jelas bagi pasien, pemeriksaan lapangan 

pandang sebaiknya dilakukan pada setiap 

pemeriksaanoftalmologis. Hasil dari 

pemeriksaan lapangan pandang dapat 

membantu diagnosispenyebabnya 

Tujuan Penulisan 

Yang menjadi tujuan penulisaan ini adalah 

sebagai berikut:

  

1. Untuk mengetahui penyebab 

terjadinya amblyopia. 

2. Untuk mengetahui Jenis pemeriksaan 

dengan test Confortation field 

Manfaat Penelitian 

Penelitian bukan semata-mata untuk 

menjadikan tulisan menjadi lebih 

sempurna, namun disini penulis 

mengharapkan beberapa manfaat yang akan 

didapatkan setelah penelitian ini nanti 

selesai diantaranya 

1. Bagi masyaratak terkusus orang tua 

diharapkan mendapat informasi jika mata 

sudah penglihatan kabur agar tidak  

2. Kepada Mahasiswa Refraksi Optisi 

diharapkan bahwa penulisan ini nantinya 

dapat dikembangkan dan disajikan 

sehingga dapat menjadi pengetahuan yang 

baru dan berkembang bagi Mahasiswa 

atau alumnus Refraksi Optisi, terkusus 

dari STIKes Binalita Sudama Medan. 

3. Kepada Penulis diharapkan dapat menjadi 

motivasi dalam mengembangkan ilmu 

yang telah didapat dari perkuliahan untuk 

dikembangkan kemasyarakat. 

Ambliopia adalah suatu keadaan mata 

dimana tajam penglihatan tidak 

mencapaioptimalsesuaidenganusiadanintelege

nsinyawalaupunsudahdikoreksikelainanrefrak

sinya.Ambliopia berasal dari bahasa Yunani 

yaituamblyos (tumpul) danopia(penglihatan). 

Dikenal juga dengan “lazy eye” atau mata 

malas. 

Amblyopia merupaka suatu keadaan 

dimana pemeriksa tidak melihat apa– apa dan 

terkadang pasien hanya dapat melihat sangat 

sedikit. 

 

Epidemiologi  

Studi mengenai insidens dan 

prevalensi secara khusus jarang dilakukan. 

Insidensdan prevalensi ambliopia pada anak-

anak di Amerika berkisar 1% hingga 5%, 

tergantungpada populasi yang diteliti dan 

kriteria definisi ambliopia yang dipakai. India 

yangmemiliki banyak masalah kesehatan mata 

memperkirakan bahwa prevalensi amblyopia 

adalah sebesar 4,3%. 

Di Indonesia, prevalensi ambliopia 

pada murid-murid kelas I SD di 

KotamadyaBandung pada tahun1989 adalah 

sebesar 1,56% (Sastraprawira, 1989). Pada 

tahun 2002hasil penelitian mengenai 

ambliopia di Yogyakarta didapatkan insidensi 

ambliopia padaanak-anak SD di perkotaan 

adalah sebesar 0,25%, sedagkan di daerah 

pedesaan sebesar0,20% (Suhardjo et al, 2002). 

Penyebab ambliopia terbanyak pada studi 

tersebut adalahanisometropia yaitu sebesar 

44,4%. Sedangkan penelitian tentang 

ambilopia pada 54.260anak SD di 13 

kecamatan di DIY pada tahun 2005 dengan 

kriteria ambliopia yaitu visusdengan koreksi 

terbaik ≤ 20/30 dan terdapat paling sedikit 

perbedaan 2 baris OptotipeSnellen antara mata 

kanan dan kiri, menggunakan teknik crowding 

phenomenon, neutraldensityfilter 

dantidakditemukannyakelainanorganikternyat

ahanyamenemukanprevalensi ambliopia 

sebesar 0,35% (Triyanto, 2006) 

Jenis kelamin dan ras tampaknya tidak 

ada perbedaan. Usia terjadinya amblyopia 

yaitu pada periode kritis dari perkembangan 
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mata. Resiko meningkat pada anak 

yangperkembangannya terlambat, kelahiran 

prematur dan dijumpai adanya riwayat 

keluargaambliopia. 

 

Patofisiologi 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya 

bahwa terdapat suatu periode kritis dalam

 penglihatan. Dalam studi 

eksperimental pada binatang serta studi klinis 

pada bayi dan balita, mendukung konsep 

adanya suatu periode tersebut yang peka 

dalamberkembangnya keadaan ambliopia. 

Periode kritis ini sesuai dengan 

perkembangansistem penglihatan anak yang 

peka terhadap masukan abnormal yang 

diakibatkanrangsangan seperti deprivasi, 

strabismus, atau kelainan refraksi yang 

signifikan. 

Periode kritis tersebut adalah : 

1. Perkembangan tajam penglihatan dari 

20/200 (6/60) hingga 20/20 (6/6) 

yaitupada saat lahir sampai usia 3-5 tahun. 

2. Periode yang berisko (sangat) tinggi untuk 

terjadinya ambliopia deprivasiyaitu di 

usia beberapa bulan hingga usia 7-8 tahun. 

3. Periode dimana kesembuhan ambliopia 

mash dapat dicapai yaitu sejakterjadinya 

deprivasi sampai usia remaja atau bahkan 

terkadang usia dewasa. 

Ambliopia seharusnya tidak dilihat hanya 

dari masalah di mata saja tetapi jugakelainan di 

otak akibat rangsangan visual abnormal selama 

periode kritis perkembanganpenglihatan. Pada 

penelitian yang menggunakan hewan 

menunjukan bahwa ada poladistorsi pada 

retina dan strabismus padaperkembangan 

penglihatan awal dan bisa mengakibatkan 

kerusakan struktural dan fungsional Nukleus 

Genikulatum Lateral danKorteks Striata 

(Wright et al, 1995; Mittelman, 2003). 

Ambang sistem penglihatan padabayi baru 

lahir adalah di bawah orang dewasa meskipun 

sistem optik mata memilikikejernihan 20/20. 

Sistem penglihatan membutuhkan pengalaman 

melihat dan khususnyainteraksi antara kedua 

jalur lintasan mata kanan dan kiri di korteks 

penglihatan untukberkembang menjadi 

penglihatan seperti orang dewasa yaitu visus 

menjadi 20/20 (AAOSect 13, 2004). Pada 

Ambliopia terdapat defek pada visus sentral, 

sedangkan medanpenglihatan perifer tetap 

normal. 

 

Klasifikasi 

Ambliopia dibagi kedalam beberapa 

bagian sesuai dengan gangguan/kelainan yang 

menjadi penyebabnya:  

a) Ambliopia Strabismik 

Ambliopia yang paling sering 

ditemui ini terjadi pada mata yang 

berdeviasikonstan. Tropia yang tidak 

bergantian (nonalternating, khususnya 

esodeviasi) seringmenyebabkan 

amblyopia yang signifikan. 

Ambliopia umumnya tidak terjadi 

bilaterdapat fiksasi yang bergantian, 

sehingga masing – masing mata mendapat 

jalan / aksesyang sama ke pusat 

penglihatan yang lebih tinggi. Bila deviasi 

strabismus berlangsungintermiten, maka 

akan ada suatu periode interaksi binokular 

yang normal sehinggakesatuan sistem 

penglihatan tetap terjaga baik. 

Ambliopia strabismik diduga 

disebabkan karena kompetisi atau 

terhambatnyainteraksi antara neuron yang 

membawa input yang tidak menyatu (fusi) 

dari kedua mata,yang akhirnya akan 

terjadi dominasi pusat penglihatan 

kortikal oleh mata yang berfiksasidan 

lama kelamaan terjadi penurunan respon 

terhadap input dari mata yang 

tidakberfiksasi. 

Penolakan kronis dari mata yang 

berdeviasi oleh pusat penglihatan 

binokular initampaknya merupakan faktor 

utama terjadinya amblyopia strabismik. 

Pengaburanbayangan foveal oleh karena 

akomodasi yang tidak sesuai, dapat juga 

menjadi factortambahan. 

Hal tersebut di atas terjadi sebagai 

usaha inhibisi atau supresi 

untukmenghilangkan diplopia dan 

konfusi. 

Konfusi adalah melihat 2 objek 

visual yangberlainan tapi berhimpitan, 

satu di atas yang lain.Ketika kita 

menyebut ambliopia strabismik, kita 

langsung mengacu padaesotropia, bukan 

eksotropia. Perlu diingat, tanpa ada 

gangguan lain, esotropia primer-lah 
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b) Ambliopia Isometropia 

Ambliopia isometropia terjadi 

akibat kelainan refraksi tinggi yang tidak 

dikoreksi,yang ukurannya hampir sama 

pada mata kanan dan mata kiri.Dimana 

walaupun telahdikoreksi dengan baik, 

tidak langsung memberi hasil penglihatan 

normal. Tajampenglihatan membaik 

sesudah koreksi lensa dipakai pada suatu 

periode waktu (beberapabulan). Khas 

untuk ambliopia tipe ini yaitu, hilangnya 

penglihatan ringan dapat diatasidengan 

terapi penglihatan, karena interaksi 

abnormal binokular bukan merupakan 

factorpenyebab. 

Mekanismenya hanya karena 

akibat bayangan retina yang kabur 

saja.Padaambliopia isometropia, 

bayangan retina (dengan atau tanpa 

koreksi lensa) sama dalam halkejelasan/ 

kejernihan dan ukuran. 

Hyperopia lebih dari 5 D dan 

myopia lebih dari 10 Dberesiko 

menyebabkan bilateral amblyopia,dan 

harus dikoreksi sedini mungkin agartidak 

terjadi ambliopia 

c) Ambliopia Deprivasi 

Istilah lama ambliopia ex anopsia 

atau ”disuse amblyopia” sering 

masihdigunakan untuk ambliopia 

deprivasi. Ambliopia ini sering 

disebabkan oleh kekeruhanmedia 

congenital atau dini yang akan 

menyebabkan terjadinya penurunan 

pembentukanbayangan yang akhirnya 

menimbulkan ambliopia. 

Bentuk amblyopia ini sedikit 

kitajumpai namun merupakan yang paling 

parah dan sulit diperbaiki.Ambliopia 

bentuk ini lebih parah pada kasus 

unilateral dibandingkan bilateral dengan 

kekeruhan identik. 

Anak kurang dari 6 tahun, dengan 

katarak kongenital padat / total 

yangmenempati daerah sentral dengan 

ukuran 3mm atau lebih, harus dianggap 

dapatmenyebabkan amblyopia berat. 

Kekeruhan lensa yang sama yang terjadi 

pada usia > 6thn lebih tidak berbahaya. 

Ambliopia oklusi adalah bentuk 

ambliopia deprivasidisebabkan karena 

penggunaan patch (penutup mata) yang 

berlebihan.Ambliopia beratdilaporkan 

dapat terjadi satu minggu setelah 

penggunaan patching unilateral pada 

anakusia< 2 tahun sesudah menjalani 

operasi ringan pada kelopak mata. 

 

Pemeriksaan 

Ambliopia didiagnosis bila terdapat 

penurunan tajam penglihatan yang tidakdapat 

dijelaskan dengan mudah. Tetapi hal tersebut 

ada kaitannya dengan riwayat ataukondisi yang 

dapat menyebabkan ambliopia. 

a) Anamnesis  

Bila menemui pasien yang diperkirakan 

ambliopia yang harus kita lakukan 

adalahmenhajukan 4 pertanyaan penting yang 

harus kita tanyakan dan harus dijawab 

denganlengkap yaitu : 

1. Kapan pertama kali dijumpai 

kelainan amblyogenik ? (seperti 

strabismus, anisometropia) 

2. Kapan penatalaksanaan pertama kali 

dilakukan ? 

3. Terdiri dari apa saja penatalaksanaan 

itu ? 

4. Bagaimana kedisiplinan pasien 

terhadap penatalaksanaan itu? 

Jawaban dari keempat pertanyaan tersebut 

akan membantu kita dalam membuat 

prognosisnya tabel berikut. 

 

Pemeriksaan Lain 

a) Uji Crowding PhenomenaPenderita 

ambliopia kurang mampu untuk membaca 

bentuk / huruf yang rapat danmengenali 

pola apa yang dibentuk oleh gambar atau 

huruf tersebut. Tajampenglihatan yang 

dinilai dengan cara konvensional yang 

berdasar kepada keduafungsi tadi selalu 

mendekati normalTelah diketahui bahwa 

penderita ambliopia sulit untuk 

mengidentifikasi hurufyang tersusun 

linear (sebaris) dibandingkan dengan 

huruf yang terisolasi, makadapat kita 

lakukan dengan penderita diminta 

membaca kartu snellen sampai 

hurufterkecil yang dibuka satu persatu 

atau yang diisolasi, kemudian isolasi 

hurufdibuka dan pasien di suruh melihat 

sebaris huruf yang sama. Bila 

terjadipenurunan tajam penglihatan dari 

huruf isolasi ke huruf dalam baris maka 
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inidisebut adanya fenomena crowding 

pada mata tersebut. Mata ini 

menderitaambliopia. 

Hal ini disebut ”Crowding 

Phenomenon”. Terkadang 

mataAmbliopia dengan tajam penglihatan 

20/20 (6/6) pada huruf isolasi dapat 

turunhingga 20/100 (6/30) bila ada 

interaksi bentuk (countour interaction) 

b) Uji Density Filter Netral 

Dasar uji adalah diketahui pada 

mata yang ambliopia secara fisiologik 

beradadalam keadaan beradaptasi gelap 

sehingga bila pada mata ambliopia 

dilakukan ujipenglihatan dengan 

intensitas sinar yang direndahkan 

(memakai filter density)tidak akan terjadi 

penurunan tajam penglihatan. 

Dilakukan dengan memakai filter 

yang perlahan-lahan di gelakan 

sehinggapenglihatan pada mata normal 

turun 50% pada mata ambliopia 

fungsional tidakakan atau hanya sedikit 

menurunkan tajam penglihatan pada 

pemeriksaansebelumnya 

Dibuat terlebih dahulu gabungan 

filter sehingga tajam penglihatan pada 

matayang normal turun dari 20/20 

menjadi 20/40 atau turun 2 baris pada 

kartupemeriksaan gabungan filter tersebut 

di taruh pada mata di duga ambliopia. 

Bila ambliopia adalah fungsional 

maka paling banyak tajam 

penglihatanberkurang satu baris atau tidak 

terganggu sama sekali. Bila mata 

tersebutambliopia organik maka tajam 

penglihatan akan sangat menurun 

denganpemakaian filter tersebut 

c) Uji Worth’s Four Dot 

Uji untuk melihat penglihatan 

binokular, adanya fusi, korespondensi 

retinaabnormal, supresi pada satu mata 

dan juling.Penderita memakai kaca mata 

dengan filter merah pada mata kanan dan 

filter birumata kiri dan melihat pada objek 

4 titik dimana 1 berwarna merah, 2 hijau 1 

putih. 

Lampu atau pada titik putih akan 

terlihat merah oleh mata kanan dan hijau 

olehmata kiri. Lampu merah hanya dapat 

dilihat oleh mata kanan dan lampu 

hijauhanya dapat dilihat oleh mata kiri. 

Bila fusi baik maka akan terlihat 4 titik 

dansedang lampu putih terlihat sebagai 

warna campuran hijau dan merah. 4 titik 

jugaakan dilihat oleh mata juling akan 

tetapi telah terjadi korespondensi retina 

yangtidak normal. Bila dominan atau 3 

hijau bila mata kiri yang dominan. Bila 

terliha titik 3 merah dan 2 hijau yang 

bersilangan berarti maka berkedudukan 

esotropia 

 

Metode Pengumpulan Data 

Mengingat bahwa penelitian ini adalah 

Kualitatif maka pengumpulan data dilakukan 

secara Dokumentasi yakni mengambil semua 

record penelitian yang telah ada dan 

dikembangkan. 

 

Hasil Penelitian 

Ambliopia 

Pada kesempatan kali ini penuliskan 

menjelaskan pemeriksaan dan pembahasan 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

selama kurang lebih dari 3 bulan yang 

berhubungan dengan pemeriksaan 

comfortesion terhadap penderita Ambliopia. 

Menurut Lee G, dkk amblyopia adalah 

Ambliopia berasal dari bahasa Yunani 

yaituamblyos (tumpul) danopia (penglihatan). 

Dikenal juga dengan “lazy eye” atau mata 

malas. 

Sedangkan menurut penulis Ambliopia 

adalah salah satu keadaan mata yang tidak baik 

akibat adanya pemeriksaan yang tidak tepat 

sehingga mengakibatkan mata tidak dapat 

diperiksa dengan akurat sehingga lama 

kelamaan mengakibatkan mata tidak dapat 

mencapai visus 6/6 atau koreksi maksimal. 

Tabel 1 Jumlah Penderita Ambliopia 

No. Visus Maksimal Jumlah 

1 6/9 10 

2 6/18 20 

3 6/45 15 

4 >6/45 10 

Total 55 

 

Berdasarkan data tabel dijelaskan bahwa 

terdapat jumlah penderita amblyopia terbesar 

pada visus maksimal 6/18 yakni sebanyak 20 

orang yang jika dibiarkan hal ini yang nantinya 

akan menjadi salah satu penyebab masalah 
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yang berdampak pada  kelainan penglihatan 

Lowvisionkedepannya. Lowvison yakni 

penurunan tajam penglihatan yang juga akan 

berdampak pada menghilangnya lapangan 

pandang. Selain itu dari data diatas  dapat kita 

jumpai dengan visus terendah adalah 6/9 yang 

hamper mendekati batas toleransi visus tajam 

penglihtan yakni 6/7,5, sama halnya dengan 

penjelasan sebelumnya bahwa jika hal ini 

dibiarkan terus menerus akan berdampak pada 

kelainan lainnya yakni lowvision. 

 

Penyebab Terjadinya Ambliopia 

Seperti yang telah dijelaskan diatas 

bahwa amblyopia merupakan salah satu 

keadaan mata yang mengalami penurunan 

fungsi penglihatan namun tidak dapat dikoreksi 

dengan maksimal. Berikut didapatkan 

beberapa penyebab terjadinya Ambliopia  

 

Tabel 2 Penyebab Terjadinya Ambliopi 

No Penyebab Jumlah 

1 Myopia 20 

2 Hypermetropia 5 

3 Astigmat 10 

4 Katarak 15 

5 Kelainan Organik 

Lainnya 

5 

Total 55 

 

Berdasarkan pada tabel diatas didapat 

bahwa Myopia menjadi salah satu penyebab 

terjadinya amblyopia pada penglihatan yakni 

sebesar 20 orang, jumlah ini sangat dikatakan 

tinggi dari jumlah pasien yang telah diteliti, 

keadaan ini terjadi dapat diakibatkan oleh tidak 

maksimal dan tidak tepatnya pemberian dan 

pemeriksaan tajam penglihatan terdahulu, 

sehingga jika hal ini dibiarkan akan berdampak 

pada lemahnya respon mata untuk mencapai 

penlihatan yang maksimal. 

Selain tajam penglihatan myopia yang 

menjadi penyebab amblyopia terdapat juga 

katarak sebagai penyebab amblyopia, berbeda 

dengan Myopia, Ambliopia yang disebabkan 

oleh katarak dapat ditanggulangi dengan 

melakukan tindakan medis dengan 

mengangkat masalah katarak dari mata, karna 

amblyopia yang disebabkan oleh katarak 

karena berkurangnya sifat transfaran pada 

lensa kristalita yang disebabkan oleh katarak 

tersebut, sehingga jika sifat transfaran lensa 

dapat dikembalikan kembali maka amblyopia 

yang disebabkan hal tersebut dapat ditangani 

dengan catatan sarafmata masih dalam keadaan 

sehat. 

 

Pemeriksaan Confrontation Test 

Pemeriksaan confrontation test adalah 

salah satu pemeriksaan yang harus dilakukan 

terhadap pasien yang mengalami penurunan 

fungsi penglihatannya. Hal ini dilakukan untuk 

menjaga agar dapat mengambil tindakan 

selanjutnya guna menghindari terjadinya 

masalah Low Vision. 

Pada Penelitian kali ini penulis 

melakuakan pemeriksaan lapangan pandang 

dengan Test Confrontation terhadap 55 orang 

pasien yang berada di Optik Tiara. Adapun 

hasil yang didapat adalah seperti yang terdapat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.3 Pemeriksaan Confrontation Test 

NO Penyebab 

Berkurangnya 

Lapangan Pandang 

Jumlah 

1 Kelainan Refraksi - 

2 Kelainan Organik 53 

3 Kelainan Refraksi + 

Kelainan Organik 

2 

Total 55 

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa 

Kelainan Organik yang menjadi penyebab 

terjadi penurunan lapangan pandang pasien 

sebesar 53 orang, dan 2 orang yang menglami 

gangguan lapangan pandang akibat gabungan 

kelainan refraksi dan kelainan organik seperti 

sikatri 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan pemahaman dan penulisan yang 

telah dikerjakan penulisa dalam melengkapi 

proposal ini maka dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Ambliopia dapat berdampak atau 

menjadi penyebab salah satu penyebab 

kebutaan yang bersifat lambat 

2. Ambliopia harus dilakukan pemeriksaaSn 

yang ekstra guna menyelamatkan 

penglihatan yang telah hilang 

3. Test Lapangan Pandang suatu Test untuk 

menguji keadaan dimana mata masih 

mampu mempertahankan kualitas 

lapangan pandangnya atau tidak. 
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Saran 

 

1. Bagi pengguna kacamata yang 

beraktivitas diluar maupun didalam 

ruangan disarankan untuk menggunakan 

lensa photocromicblueray karena fungsi 

dari lensa tersebut yaitu untuk 

mengurangi sinar biru yang masuk ke 

dalam mata karena sering beraktivitas 

menggunakan gadget dan untuk 

memperlambat terjadinya katarak dini 

karena sering berada dibawah sinar 

matahari 

2. Bagi tempat penelitian, disarankan 

melakukan anamnesa bagi responden 

untuk mengetahui dan dapat menyarankan 

lensa mana yang dibutuhkan. 

3. Bagi penulis dapat sebagai acuan 

pemilihan atau bisa menyarankan bagi 

responden untuk memilih lensa yang 

dibutuhkan. 

4. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat 

menjadikan karya tulis ilmiah ini sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


