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Abstrak 

 

Penurunan kemampuan akomodasi dipengaruhi oleh kelelahan pada mata dan radiasi yang 

diserap oleh mata. Penelitian Tri Sejati (1989) terhadap 40 orang operator komputer ternyata 34 

orang yang mengalami kelelahan mata. Dari jumlah tersebut ternyata 20% bekerja secara efektif 

antara 2-4 jam, sedang 65% bekerja secara efektif antara 5-8 jam. Penelitian Muhdahani (1994) pada 

57 operator komputer yang mengoperasikan komputer minimal 4 jam sehari ter-nyata 88,5% 

mengalami astenopia akomodatif atau kelelahan. Penurunan kemampuan akomodasi serta gejala-

gejala yang menyertainya merupakan obyek yang akan diteliti. Penggunaan komputer di seluruh 

dunia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pemakaian komputer biasanya menghabiskan 

waktu berjam-jam, terutama bagi pekerja yang menggunakan komputer sebagai alat bantu kerja 

utama. Berdasarkan suatu survei di Amerika Serikat, rata-rata waktu kerja yang digunakan untuk 

bekerja dengan komputer adalah 5,8 jam atau 69% dari total 8 jam kerja (Maryamah, 2011). 

Dengan bertambahnya usia, maka akan berkurang pula daya akomodasi akibat berkurangnya 

elastisitas lensa sehingga lensa sukar mencembung. Keadaan berkurangnya daya akomodasi pada 

usia lanjut disebut presbiopia. Presbiopia adalah kekaburan membaca teks yang disebabkan oleh 

perubahan akomodasi pada usia sekitar 45 tahun (Jane Olver, 2009:23). Mata tua atau presbiopia 

tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang sangat jauh dan benda-benda pada jarak baca 

normal, disebabkan daya akomodasi telah berkurang akibat lanjut usia (tua). Pada mata tua titik dekat 

dan titik jauh keduanya telah bergeser. Mata tua diatasi atau ditolong dengan menggunakan kacamata 

berlensa rangkap (cembung dan cekung). Pada kacamata dengan lensa rangkap, lensa negatif bekerja 

seperti lensa pada kaca mata miopi, sedangkan lensa positif bekerja seperti halnya pada kacamata 

hipermetropi. 

Prevalensi presbiopi lebih tinggi pada populasi dengan usia harapan hidup yang tinggi. Karena 

presbiopi berhubungan dengan usia, prevalensinya berhubungan langsung dengan orang-orang lanjut 

usia dalam populasinya. 

 

Kata Kunci: Pemeriksaan Addition Dan Metode NRA Dan PRAPENDAHULUAN 

 

Pendahuluan 

Penglihatan adalah kemampuan untuk 

mengenali cahaya dan menefsirkannya, 

merupakan salah satu dari indera. Alat tubuh 

yang digunakan untuk melihat adalah mata. 

Mata merupakan salah satu organ tubuh yang 

amat vital bagi manusia. Karena nilai 

kepentingannya yang besar bagi manusia maka 

harus selalu dijaga dan dicegah dari hal-hal 

yang dapat merusaknya. Otot siliaris dan lensa 

mata yang merupakan bagian dari organ mata 

memegang peranan penting dalam sistem 

akomodasi mata. Gangguan pada sistem 

akomodasi mata dapat menurunkan 

kemampuan akomodasi mata. Kemampuan 

akomodasi menurut Helmhotz : 1989 adalah: 

“Lensa mata bersifat elastis. Lensa mata bila 

dalam keadaan normal bentuknya agak pipih 

dan kaku oleh karena pengaruh dari 

ligamentum suspensorium lentis (zonula zin). 

Bila terjadi akomodasi maka otot siliaris akan 

berkontraksi sehingga zonula zin kendor, lensa 

bertambah tebal, diameter lensa berkurang 

serta lensa bertambah cembung”. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi kemampuan 

akomodasi antara lain:  

a. Radiasi Radiasi ultraviolet, radiasi 

gelombang mikro akan radiasi inframerah           

dapat menimbulkan kekeruhan pada lensa 
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serta melemahnya otot siliaris sehingga 

menurunkan kemampuan akomodasi mata.  

b. Pengaruh umur Kemampuan akomodasi 

semakin menurun seiringan dengan 

bertambahnya umur. Dengan pertambahan 

umur maka akan terbentuk serabut-serabut 

lamel secara terus menerus sehingga lensa 

bertambah besar dan berkurang elas-

tisitasnya. Hal ini menyebabkan sifat 

kecembungan lensa semakin menurun pula. 

Penurunan kecembungan lensa 

menyebabkan berkurangnya ketegangan 

pada zonula zin yang diakibatkan oleh 

kontraksi otot siliar yang terdapat dibadan 

siliar semakin lemah. Kontraksi otot siliar 

yang semakin lemah berarti kemam-puan 

akomodasi juga semakin menurun. (Borish 

Irvin, 1970 dalam Martuti, 1989) 

c. Metabolik Sistem metabolisme tubuh yang 

terganggu misalnya karena diabetes dapat 

menyebabkan perubahan pada lensa dalam 

mekanisme aldose-reduktase dalam jangka 

panjang akan menyebabkan kekeruhan 

pada lensa dan menurunkan kemampuan 

akomodasi mata.  

d. Jenis-jenis penyakit mata yang dapat 

menyebabkan menurunnya kemampuan 

akomodasi antara lain katarak dan 

glaukoma.  

Penurunan kemampuan akomodasi 

dipengaruhi oleh kelelahan pada mata dan 

radiasi yang diserap oleh mata. Penelitian Tri 

Sejati (1989) terhadap 40 orang operator 

komputer ternyata 34 orang yang mengalami 

kelelahan mata. Dari jumlah tersebut ternyata 

20% bekerja secara efektif antara 2-4 jam, 

sedang 65% bekerja secara efektif antara 5-8 

jam. Penelitian Muhdahani (1994) pada 57 

operator komputer yang mengoperasikan 

komputer minimal 4 jam sehari ter-nyata 

88,5% mengalami astenopia akomodatif atau 

kelelahan. Penurunan kemampuan akomodasi 

serta gejala-gejala yang menyertainya 

merupakan obyek yang akan diteliti. 

Penggunaan komputer di seluruh dunia 

mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. 

Pemakaian komputer biasanya menghabiskan 

waktu berjam-jam, terutama bagi pekerja yang 

menggunakan komputer sebagai alat bantu 

kerja utama. Berdasarkan suatu survei di 

Amerika Serikat, rata-rata waktu kerja yang 

digunakan untuk bekerja dengan komputer 

adalah 5,8 jam atau 69% dari total 8 jam kerja 

(Maryamah, 2011). 

Dengan bertambahnya usia, maka akan 

berkurang pula daya akomodasi akibat 

berkurangnya elastisitas lensa sehingga lensa 

sukar mencembung. Keadaan berkurangnya 

daya akomodasi pada usia lanjut disebut 

presbiopia. Presbiopia adalah kekaburan 

membaca teks yang disebabkan oleh 

perubahan akomodasi pada usia sekitar 45 

tahun (Jane Olver, 2009:23). Mata tua atau 

presbiopia tidak dapat melihat dengan jelas 

benda-benda yang sangat jauh dan benda-

benda pada jarak baca normal, disebabkan 

daya akomodasi telah berkurang akibat lanjut 

usia (tua). Pada mata tua titik dekat dan titik 

jauh keduanya telah bergeser. Mata tua diatasi 

atau ditolong dengan menggunakan kacamata 

berlensa rangkap (cembung dan cekung). Pada 

kacamata dengan lensa rangkap, lensa negatif 

bekerja seperti lensa pada kaca mata miopi, 

sedangkan lensa positif bekerja seperti halnya 

pada kacamata hipermetropi. 

Prevalensi presbiopi lebih tinggi pada 

populasi dengan usia harapan hidup yang 

tinggi. Karena presbiopi berhubungan dengan 

usia, prevalensinya berhubungan langsung 

dengan orang-orang lanjut usia dalam 

populasinya. 

Walaupun sulit untuk melakukan 

perkiraan insiden presbiopi karena 

onsetnya  yang lambat, tetapi bisa dilihat 

bahwa insiden tertinggi presbiopi terjadi pada 

usia 42 hingga 44 tahun. Studi di Amerika pada 

tahun 1955 menunjukkan 106 juta orang di 

Amerika mempunyai kelainan presbiopi. 

 Teknik pemeriksaan presbiopia yang 

ditentukan dengan hasil addisi menggunakan 

teknik pemeriksaan metode basic usia, hal ini 

tidak dipungkiri dengan penentuan addisi pada 

presbiopia hanya menggunakan basic usia bisa 

menyebabkan akomodasi excess atau 

inficuensy karena ketidakpatian dalam teknik 

penelitian menggunakan rumus, oleh karena itu 

teknik pemeriksaan addisi menggunakan NRA 

(Negative Relative Accomodation) atau PRA 

(Positive Relative Accomodatin) dapat 

diketahui akan akomodasi yang sesuai, yang 

tidak diperkirakan dengan usia, dengan 

rumusan teknk ini sehingga bisa diketahui 

apakah akomodasi mata terjadinya akomodasi 

exsess atau infisuensy. 

Pada kesempatan ini peneliti melakukan 

penelitian pengaruh perbedaan teknik 
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pemeriksaan addisi menggunakan NRA dan 

PRA dengan Metode basic usia yang 

berpengaruh pada akomodasi. 

 

Faktor- Faktor yang Mempengaruhi 

Akomodasi  

Sidarta ( 2013 : 74 ) gangguan 

akomodasi pada usia lanjut dapat terjadi akibat 

kelemahan otot akomodasi.Lensa mata tidak 

kenyal atau berkurangnya elastisitasnya akibat 

sklerosis lensa. 

Pada keadaan normal cahaya tidak 

berhingga akan terfokus pada retina, demikian 

pula bila benda jauh didekatkan, maka dengan 

adanya daya akomodasi benda dapat 

difokuskan pada retina atau macula lutea. 

Dengan berakomodasi, maka benda pada jarak 

yang berbeda-beda akan terfokus pada retina. 

Akibat akomodasi, daya pembiasan lensa 

bertambah kuat.Kekuatan akomodasi diatur 

oleh refleks akomodasi. Refleks akomodasi 

akan bangkit bila mata melihat kabur dan pada 

waktu konvergensi atau melihat dekat. Dikenal 

beberapa teori akomodasi seperti:  

a) Teori akomodasi Hemholtz: dimana 

zonula zinni kendor akibat kontraksi otot 

siliar sirkuler, mengakibatkan lensa yang 

elastis menjadi cembung dan diater 

menjadi kecil. 

b) Teori akomodasi Thsernig: dasarnya 

adalah bahwa nukleus lensa tidak dapat 

berubah bentuk sedang yang dapat 

berubah bentuk adalah bagian lensa 

superfisial atau korteks lensa. Pada waktu 

akomodasi terjadi tegangan pada zonula 

zinni sehingga nukleus lensa terjepit dan 

bagian lensa superfisial di depan nukleus 

akan mencembung.  

Mata akan berakomodasi bila 

bayangan benda difokuskan di belakang retina. 

Bila sinar jauh tidak difokuskan pada retina 

seperti pada mata dengan kelainan refraksi 

hipermetropia maka mata tersebut akan 

berakomodasi terus menerus walaupun letak 

bendanya jauh, dan pada keadaan ini 

diperlukan fungsi akomodasi yang baik. Anak-

anak dapat berakomodasi dengan kuat sekali 

sehingga memberikan kesukaran pada 

pemeriksaan kelainan refraksi. Daya 

akomodasi kuat pada anakanak dapat mencapai 

+ 12.8 - 18.0 D. Akibat daripada ini, maka pada 

anak-anak yang sedang dilakukan pemeriksaan 

kelainan refraksinya untuk melihat jauh 

mungkin terjadi koreksi miopia yang lebih 

tinggi akibat akomodasi. Untuk pemeriksaan 

kelainan refraksi anak sebaiknya diberikan 

sikloplegik yang melumpuhkan otot 

akomodasi sehingga pemeriksaan kelainan 

refraksinya murni, dilakukan pada mata 

beristirahat.Biasanya diberikan sikloplegik 

atau sulfas atropin tetes mata selama 3 

hari.Sulfas atropin bersifat parasimpatotilik, 

yang bekerja selain untuk melumpuhkan otot 

siliar juga melumpuhkan otot sfingter pupil. 

Dengan bertambahnya usia, maka akan 

berkurang pula daya akomodasi akibat 

berkurangnya elastisitas lensa sehingga lensa 

sukar mencembung.Keadaan berkurangnya 

daya akomodasi pada usia lanjut disebut 

presbiopia.  

 

Pembagian Akomodasi  

Pembagaian akomodasi dibatasi menjadi 2 

titik: 

a. Punctum Remontum 

Punctum remontum yaitu tiitik terjauh 

yang masih dapat dilihat dengan jeelas 

tanpa menggunakan akomodasi (jump 

convergen) 

b. Puntum Proximum  

Titik terdekat yang masih dilihat dengan 

jelas dengan menggunakan akomodasi 

sekuat-kuatnya. 

 

Klasifikasi Kelainan Akomodasi 

Berikut adalah klasifikasi dari kelainan 

akomodasi yang sering dikenal sebagai salah 

satu dari lima sindrom tersebut:  

(1) Insufisiensy akomodasi (premature 

presbyopia) 

(2) Fatigue of accomadation (akomodasi yang 

sakit berkelanjutan) 

(3) Infacility of accomodation (inersia 

akomodasi organik) 

(4) spasm of accomodation (kelebihan 

akomodasi, pseudomyopia) dan  

(5) paresis akomodasi (kelumpuhan daya 

akomodasi) (Brooke, 1962).  

Meskipun beberapa kelainan fungsi 

akomodasi kadang kadang terjadi pada pasien 

yang sama (Wick, Hall : 1987) 

 

Teknik Pemberian Addisi Pada Pasien 

Presbyopia 

Metode Tentatif ADD 

Teknik Pemeriksaan: 
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1. Pastikan pasien tetap menggunakan 

koreksi jauh pada trial frame 

2. Rubah PD pada trial frame bagi 

pemeriksaan dekat  

3. Minta pasien untuk membaca near chart 

a. Pastikan pasien menggunakan jarak 

habitual saat membaca / aktifitas 

dekatnya. 

b. Pastikan pencahayaan yang baik. 

4. Lalu letakkan nilai “tentative ADD” pada 

trial frame 

Rumus yang digunakan : T Add = WD – 

½ (AA) 

a. TAdd : Tentative Addisi  

b. WD : Working Distance – Jarak 

membaca habitual pasien ( 1/Jarak)  

c. AA (Amplitude accomodation): 

Nilai akomodasi dengan 

pemeriksaan RAF poin Rule 

Contoh :Pasien membaca pada jarak 40 

cm & nilai AA 2 D 

T Add = WD – ½ (AA) 

T Add = +2,5 D – ½ (2) 

T Add = +1.50 D  

Working distance atau jarak membaca 

habitual pasien perlu diukur jarakya secara 

tepat, karena dengan jarak ini kita dapat 

menilai kebisaan pasien membaca sehari-hari 

sehingga dapat terhindar akan akomodasi.  Jika 

jarak baca 33 cm, 1/ 0.33 maka adisi + 3.0 

dioptri adalah lensa positif terkuat yang dapat 

diberikan pada seseorang. Pemeriksaan addisi 

untuk membaca perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan jarak kerja pasien pada waktu 

membaca. 

Dan pada nilai amplitude accomoodation 

jika nilai tidak didapat pada pasien prsbiopia 

karena pasien tidak dapat melihat target yang 

ada, maka nilai AA (Accomodation 

Amplitude) yang digunakan 2D 

 

Negative Relative Acomodation dan Positive 

Relative Accomodation 

(NRA dan PRA) 

NRA dan PRA adalah Test 

kemampuan pasien untuk meningkatkan dan 

menurunkan akomodasi dalam kondisi dimana 

memerlukan total konvergen yang konstan. 

Dalam kondisi ini, perubahan dalam 

akomodasi konvergen harus di kompensasi 

untuk perubahan dalam fusional vergence. 

Hasil dari NRA/PRA berkontribusi  pada 

analisis fungsional. NRA/PRA juga 

merupakan bagian dari refraksi dekat untuk 

menentukan ADD pada presbiopia. (Nancy B. 

Carlson, OD dkk : 133 ). 

Sarana :   

Alat – Alat yang dibutuhkan : 

1. Phoropter / Trial Frame 

2. Near point card 

3. Near point Rod 

4. Lampu 

 

 

 

   
Gambar 1 Ruang Refraksi ROC 

 

Langkah-langkahnya pemeriksaan : 

1. Setel phoropternya dengan resep koreksi 

jauh terbaik jika pasiennya tidak 

presbiopia atau tentative resep dekat jika 

pasiennya presbiopia. 

2. Letakkan near point card pada near point 

rod pada jarak 40cm dalam pencahayaan 

yang bagus. 

3. Setel phoropter untuk PD dekat. 

4 

3 

1 

2 
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4. Test ini dilakukan secara binokuler. 

5. Suruhlah pasien memperhatikan huruf 1 

atau 2 baris lebih besar dari visus dekat 

terbaiknya pada near point card. Setelah  

endpoint pengujian terjadi ketika  

hurufnya menjadi kabur, pastikan jelas 

pada awalnya. Jika tidak jelas, tambahkan 

lensa plus +0.25DS sekaligus sampai 

pasien bilang hurufnya jelas ; itu menjadi 

tentative resep dekat. Jika hurufnya tetap 

kabur meskipun telah  ditambahkan lensa 

plus, NRA/PRA tidak dapat dilakukan. 

6. Melakukan NRA : tambahkan lensa plus 

+0.25D (ODS) sekaligus sampai pasien 

mengatakan kabur. 

7. Catat jumlah total penambahan lensa plus 

tsb. 

8. Balikkan lensanya di phoroptor dengan 

nilai yang anda mulai, 

9. Kemudian pastikan lagi hurufnya jelas 

kepada pasien 

10. Melakukan PRA : Tambahkan lensa 

minus -0.25 ( ODS ) sekaligus sampai 

pasien mengatakan kabur, catat total 

jumlah penambahan minus tsb. 

11.  Lalu tambahkan nilai NRA + PRA / 2  

12. Nilai ADD akhir adalah : TAdd + Nilai 

NRA dan PRA 

13. Maka itu hasil addisi yag sebenarnya 

 

Record : 

Record jumlah penambahan lensa plus untuk 

NRA dan jumlah penambahan lensa minus 

untuk PRA. 

Temuan yang di harapkan : 

a. Pada non presbiop : NRA +2.25 to +2.50, 

PRA > -3.50 

b. Pada presbiop : NRA dan PRA bervariasi. 

Namun jumlah penambahan tsb dan NRA 

nya tidak harus melebihi +2.50 D. Ketika 

penambahan presbiop sesuai, NRA dan 

PRA diharapkan mempunyai nilai nyata 

yang sama. 

 

Metode Dynamic Retinoscopy 

Tenik Pemeriksaan : 

1. Pastikan pasien tetap menggunakan 

koreksi jauh  

2. Pemeriksaan dilakukan pada jarak 40 cm 

dan tanpa lensa kerja  

3. Pasien diminta membaca target yang 

diletakkan pada instrumen Retinoscopy  

4. Pemeriksaan hanya pada meridien 

Vertikal saja  

5. Nilai positive (biasa disebut “lag”) yang 

didapatkan selanjutnya dikurangi oleh 

nilai dioptri jarak pemeriksaan  

 
Gambar 2 MEM Retinoskopi 

Metode Basic Usia 

Akibat gangguan akomodasi ini maka 

pada pasien berusia lebih dari 40 tahun, akan 

memberikan keluhan setelah membaca yaitu 

berupa mata lelah, berair dan sering terasa 

pedas. Pada pasien presbiopia kacamata atau 

adisi diperlukan untuk membaca dekat yang 

berkekuatan tertentu, biasanya ditentukan 

dalam tabel sebagai berikut : 

 

Umur  Tentatiive Add 

40 +1.00 

41-43 +1.25 

44-45 +1.50 

46-48 +1.75 

49-50 +2.00 

51-53 +2.25 

54-55 +2.50 

56-58 +2.75 

60 keatas +3.00 

Tabel 1 Tentatif reading adds pada 

peningkatan usia 

Teknik Pemeriksaan : 

1. Pastikan pasien tetap menggunakan 

koreksi jauh pada trial frame 

2. Rubah PD pada trial frame bagi 

pemeriksaan dekat 

3. Minta pasien untuk membaca near chart 

4. Letakkan lensa positif pada trial frame 

sesuai usia  seperti pada tabel diatas 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 
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kualitatif  dengan melakukan wawancara 

mendalam (indeph interview) dan observasi 

langsung terhadap pasien presbiopia agar 

teknik perbandingan pemeriksaan antara 

metode basic usia dengan NRA dan PRA dapat 

diketahui kelemahan akan otot akmodasi mata 

pada usia lanjut.  

 

Metode Pengumpulan data 

1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan pewawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moloeng, 2007: 186). 

Wawancara dipergunakan untuk mengadakan 

komunikasi dengan subjek penelitian sehingga 

diperoleh data-data yang diperlukan. Teknik 

wawancara mendalam ini diperoleh langsung 

dari subyek penelitian melalui serangkaian 

tanya jawab dengan pihak pertama yang terkait 

langsung dengan pokok permasalahan. Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara pada 

aanamnesa. Dalam melakukan wawancara ini, 

pewawancara membawa pedoman yang hanya 

berisi garis besar tentang hal-hal yang akan 

ditanyakan sesuai strktur standarisasi seorang 

optision dalam pemeriksaan mata yaitu 

melakukan anamnesa,baik riwayat penyakit 

mata terdahulu,dan family hoistory dan lain 

sebgainya sebelum dilakuakan pemeriksaan 

subjektif, sehingga dapat  memperoleh 

informasi-informasi yang diinginkan yang 

dapat memperakurat data pemeriksaan mata 

pada sipasien.  

 

2. Observasi  

Observasi langsung adalah cara pengumpulan 

data dengan cara melakukan pencatatan secara 

cermat dan sistematik. Observasi harus 

dilakukan secara teliti dan sistematis untuk 

mendapatkan hasil yang bisa diandalkan, dan 

peneliti harus mempunyai latar belakang atau 

pengetahuan yang lebih luas tentang 

pengetahuan dalam pemeriksaan addissi 

menggunakan teknik NRA dan PRA. 

Observasi langsung yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu melakukan pemeriksaan secara 

tepat dan akurat bagaimana teknik 

pemeriksaan NRA dan PRA pada pasien 

presbiopia dengan mencatat semua hasil 

pemriksaan sehingga diperoleh resep hasil 

akhir. Untuk itu peneliti dapat mengetahui 

apakah sipasien terdapat kelainan akomodasi 

dengan perbedaan teknik pemerksaan 

keduanya. 

 

Analisis Data 

       Tahap menganalisa data adalah tahap yang 

paling penting dan menentukan dalam suatu 

penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya 

dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data 

ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Selain itu data diterjunkan 

dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk 

menjawab masalah yang diajukan dalam 

penelitian. 

 

Langkah-langkah Pemeriksaan Dalam Penetapan Kasus 

Tahap- tahap pemeriksaan : 

Riwayat Pasien 

- Nama    : Ummi Diyah 

- Usia    : 50 tahun 

- Jenis Kelamin   : Perempuan 

- Anamnesa    : Kabur melihat jauh dan dekat 

- Riwayat Kesehatan Mata  : tidak ada 

- Riwayat KesehatanUmum  : hipertensi,diabetes melitus 

- Family history   : tidak ada 

 

Pemeriksaan Pendahuluan 

 OD OS NPA  
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Pemeriksaan Refraksi 

 

 

 

Tabel 2 Kartu Kerja Tahap Pemeriksaan 

 

Hasil Penelitian 

Berlokasi di jalan Gedung PBSI No. 1, Pasar 

V Medan Estate, PercutSei Tuan, Deli 

Serdang (dekatperbatasan KotaMedan). 

Didalam Kampus Stikes Binalita Sudama 

Medan (depan gedung olahraga PBSI Bulu 

Tangkis). 

 

Hasil Koreksi Pemeriksaan ADD dengan 

NRA dan PRA 

 

1. Menentukan terlebih dahulu Tentatif add 

pada pasien  

2. Working distance yang nyaman pada 

pasien saat membaca dengan jarak 25cm 

 

 

Jauh  PH/ 

+1.00 

Dekat Jauh PH/ 

+1.00 

Dekat OD: 2D 

OS: 2D 

OU: 2D 

Target:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VA Tanpa alat 

bantu 

6/18  J1 6/21  J1 

Denganalat 

bantu 

      NPC 

Subject: 

6 cm 

Object: 
Palpebra Normal  Normal 

Conjunctiva Grade 1 Grade 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornea Normal Normal 

Iris Normal Normal  

Lensa Norrmal Normal 

Coa/Anterior 

Chamber 

Normal Normal 

Pupil PERRLA PERRLA 

1.  Subjektif test OD : -.1.75 OS : -1.25 

2.  Balancing  +1.00  

OD : -.1.75 

OS : -1.25 

 

3.  

Pin Hole Test 

 

PH adaperbaikan : 

 

PH Tetap :√ 

4.  Test 

titikakhirbinokuler 

DE Test Positif : DE Test Negatif :√ 

 

5.  

 

Duo Chrome 

KoreksiTepat :√   Over Koreksi : Under Koreksi : 

 

 R N L N Distance 

Reading Add +2.00 J3 +2.00 J3 40 cm 

Accomodation 

Response 

NRA : +2.00 

 

PRA : -1.00 

https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_Estate,_Percut_Sei_Tuan,_Deli_Serdang
https://id.wikipedia.org/wiki/Percut_Sei_Tuan,_Deli_Serdang
https://id.wikipedia.org/wiki/Deli_Serdang
https://id.wikipedia.org/wiki/Deli_Serdang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan
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3. Pemeriksaan amplitudo accomodasi harus 

diukur menggunakan alat RAF near poin 

ruller yang didapat hasilnya 2 D 

4. T Add = WD – ½ (AA) 

5. T Add = +2,5 D – ½ (2) 

6. T Add = +1.50 D 

7. Setelah pengukuran tentatif add maka 

letakkan hasil dar tentatif pada saat 

pemeriksaan menggunakan teknik NRA 

dan PRA 

8. Setel phoropternya dengan resep koreksi 

jauh terbaik dan letkkan resep tentative add  

9. Letakkan near point card pada near point 

rod pada working distance yang ditemukan 

dalam pencahayaan yang bagus. 

10. NRA : Pasang lensa +0.25 terlebih dahulu 

dan lakukan penambahan lensa  plus 

selanjutnya sampai pasien mengatakna 

kabur dan hasil pengaburan yang 

ditemukan NRA+2.00 

11. PRA : Pasang lesa -0.25 dan lakukan 

penambahan sampai pasien megatakan 

kabur, dan hasil pengaburan PRA-1.00 

12. Penenuannya : NRA + PRA / 2  

+2.00 + (-1.00) / 2 

+1..00 

 

1. Nilai ADD akhir adalah : TAdd + Nilai 

NRA dan PRA 

      +1.50 + (+1.00) 

       +2.50 

Hasil Koreksi Pemeriksan ADD dengan 

Teknik Metode Basic Usia 

1. Pastikan pasien tetap menggunakan 

koreksi jauh dengan koreksi yang didapat 

pada trial frame 

2. Rubah PD pada trial frame bagi 

pemeriksaan dekat dengan PD dekat pasien 

didapat 58 mm 

3. Minta pasien untuk membaca near chart  

4. Letakkan lensa positif +2.00 pada trial 

frame sesuai usia pasien 50 tahun dan 

tanyakan ppada pasien sampai jegger yng 

mampu dibaca 

5. Bandingakan lensa yang lebih tinggi 

+2.25, tanyakan pda pasien lensa baca 

mana yang lebih terang da nyaman pada 

pasien.  

6. Setelah dibandingkkan pasien lebih 

nyaman menggunakan lensa positif +2.00 

7. Jadi hasil akhir dari pemeriksaan 

menggunakan basic usia didapat yaitu 

+2.00 

 

 Pembahasan hasil penelitian 

 

Penatalaksanaan Terapi Kacamata Pada 

Pasien 

Penatalaksanaan terapi kacamata untuk pasien 

diberikan addisi +2.50 dari hasil NRA/PRA, 

yang mana menunjukkan akomodasi pasien 

berlebihan dari usianya. Hal ini  sangat jelas 

menunjukkan perbedaan yang sangat 

signifikan pada koreksi keduanya, yang mana 

dengan pemeriksaan basic age tidak akan 

diketahui akan akomodasi konvergensi akses 

ataupun infisuensy. 

 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

1. Dengan bertambahnya usia, maka akan 

berkurang pula 

dayaakomodasiakibatberkurangnya 

elastisitas lensa sehingga lensa sukar 

mencembung yang disebut presbiopia. 

Presbiopia gangguan akomodasi pada usia 

lanjut dapat terjadi akibat kelemahan otot 

akomodasi dan lensa mata tidak kenyal atau 

berkurang elastisitasnya akibat sklerosis 

lensa. 

2. Perbedaan dari pemeriksaan keduanya yaitu 

teknik NRA/PRA dengan teknik metode 

usia dapat dilihat perbedaannya oleh karena 

ini peneliti melakukan pemeriksaan addisi 

teknik NRA dan PRA agar dari perumusan 

teknik ini dapat dipastikanakan daya 

akomodasi pada pasien presbiopia yang 

dinyatakan pasien mengalami akomodasi 

eksess. 

 Saran 

1. Kritik dan saran dari pembaca khususnya 

bagi pembimbing sangat diharapkan demi 

kesempurnaan penulisan dan penelitian 

dalam karya tulis ilmiah di selanjutnya. 

2. Dan disarankan pada penelitian 

selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan 

addisi yang lain yaitu teknik menggunakan 

metode retinoskopi. 

3. Perlunya memberlakukan teknik 

pemeriksaan addisi ini bagi setiap  optisi 

agar hasil penentuan addisi lebih akuran 

dan nyaman. 

4. Dan disarankan bagi masyarakat 

selanjutnya memberikan eduskasi atau 

penyuluhan kesehatan mengenai kelainan 
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refraksi agar masyarakat mengerti akan 

kesehatan mata. 

5. Adanya promosi dengan menggunakan 

media promosi seperti brosur , poster yang 

terkait dengan pmeriksaan mata secara 

rutin dan dan kebiasaan-kebiasaan yang 

dapat menjaga kesehatan mata. 
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