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Abstrak 

Sebuah kacamata merupakan kebutuhan yang paling penting apabila dilihat 

dari segi kesehatannya, ini dikarenakan setiap orang yang memiliki kelainan pada 

refraksi, sebaiknya ditangani dengan penggunaan kacamata. Kacamata juga dapat 

membantu aktivitas seseorang dalam kegiatan sehari-hari yaitu dalam membantu 

tajam penglihatan. Kacamata merupakan dua bagian benda yang memiliki fungsi 

yang berbeda, karena kacamata terdiri dari frame dan lensa. Dimana frame 

berfungsi sebagai tempat bergantungnya lensa , dan lensa berfungsi untuk 

mengoreksi tajam penglihatan . Pengertian lensa disini adalah suatu benda 

transparan yang merupakan medium pembias yang dibatasi oleh kedua permukaan 

cekung atau cembung yang dapat memindahkan bayangan yang masuk kedalam 

mata agar tepat jatuh di retina.  

Dari segi estetika (keindahan), kacamata haruslah memiliki design yang 

ergonomis, tidak hanya dalam hal pengukuran, tetapi juga dalam hal pemasukan 

lensa kedalam frame (lens insertion) serta kesejajaran standard kacamata (standard 

alignment). Lens insertion adalah proses memasukkan lensa kedalam bingkai 

kacamata, hal inidilakukan untuk menyesuaikan letak atau posisi sebuah lensa agar 

tepat menapak pada frame dengan kata lain tidak longgar dan tidak kesempitan. 

Lensa idealnya harus dimasukkan dari depan frame setelah sebelumnya dilakukan 

heating (pemanasan) agar tidak sulit memasukkan lensa kedalam frame kacamata, 

hal ini juga didukung dengan tehnik penggosokan yang baik dan benar. Metode 

yang dilakukan juga tentu berbeda-beda tergantung jenis kacamata dan bentuknya. 

 

Kata Kunci: Lens Insertion Terhadap Standard Alignment Pada Kacamata 
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PENDAHULUAN 

 

Kacamata secara umum adalah  gabungan dua benda yaitu frame dan lensa yang 

digunakan sebagai alat bantu untuk mempertajam penglihatan seseorang. Menurut L.S 

Sasieni, kacamata adalah suatu alat optik yang terdiri dari lensa dan bingkai (frame) atau 

mount yang memiliki sisi memanjang sampai sisi telinga. Adapun tujuan memakai 

kacamata adalah untuk melindungi mata dari debu,memperbaiki tajam penglihatan, 

proteksi terhadap cahaya/sinar matahari, memperbaiki penampilan (kosmetik). Kacamata 

yang baik harus memenuhi segi keamanan, segi penampilan/kosmetik, segi kesehatan 

(kelainan refraksi dan kelainan organik), dan segi efisiensi (harga dan kualitas). 

Sebuah kacamata merupakan kebutuhan yang paling penting apabila dilihat dari 

segi kesehatannya, ini dikarenakan setiap orang yang memiliki kelainan pada refraksi, 

sebaiknya ditangani dengan penggunaan kacamata. Kacamata juga dapat membantu 

aktivitas seseorang dalam kegiatan sehari-hari yaitu dalam membantu tajam penglihatan. 

Kacamata merupakan dua bagian benda yang memiliki fungsi yang berbeda, karena 

kacamata terdiri dari frame dan lensa. Dimana frame berfungsi sebagai tempat 

bergantungnya lensa , dan lensa berfungsi untuk mengoreksi tajam penglihatan . 

Pengertian lensa disini adalah suatu benda transparan yang merupakan medium pembias 

yang dibatasi oleh kedua permukaan cekung atau cembung yang dapat memindahkan 

bayangan yang masuk kedalam mata agar tepat jatuh di retina.  

Dari segi estetika (keindahan), kacamata haruslah memiliki design yang 

ergonomis, tidak hanya dalam hal pengukuran, tetapi juga dalam hal pemasukan lensa 

kedalam frame (lens insertion) serta kesejajaran standard kacamata (standard alignment). 

Lens insertion adalah proses memasukkan lensa kedalam bingkai kacamata, hal 

inidilakukan untuk menyesuaikan letak atau posisi sebuah lensa agar tepat menapak pada 

frame dengan kata lain tidak longgar dan tidak kesempitan. Lensa idealnya harus 

dimasukkan dari depan frame setelah sebelumnya dilakukan heating (pemanasan) agar 

tidak sulit memasukkan lensa kedalam frame kacamata, hal ini juga didukung dengan 

tehnik penggosokan yang baik dan benar. Metode yang dilakukan juga tentu berbeda-

beda tergantung jenis kacamata dan bentuknya. 

Pada saat pemasukan lensa kedalam frame  tentu akan ditemukan masalah atau 

kasus yang dapat berpengaruh terhadap kenyamanan pasien pada saat menggunakan 

kacamata tersebut. Lensa yang terlalu tebal dapat menyebabkan perubahan bentuk pada 



3 

 

Jurnal Ilmiah Binalita Sudama Medan   Vol. 5 No. 2 November 2020 

ISSN: 2541-1039               E-ISSN: 2716-4527 

  
frame pada saat lensa akan dimasukkan kedalam frame, maka dilakukan pemanasan 

terhadap Bridge untuk mengubah kelengkungan bagian depan frame. Kesalahan pada saat 

memasukkan lensa kedalam frame kacamata dapat berpengaruh terhadap kesejajaran 

standard kacamata itu sendiri, sehingga mengubah bentuk atau posisi bagian frame 

kacamata tersebut. 

Kesalahan juga sering terdapat pada saat fitting standard pada kacamata. kacamata 

dikatakan sejajar /standard atau tidaknya dilihat dari kedudukan diatas meja atau bidang 

datar, keempat bagian frame harus menyentuh pada bidang datar tersebut. Kacamata yang 

tidak sejajar atau tidak standard akan menyebabkan pasien tidak nyaman ketika 

memakainya, maka dilakukanlah fitting atau penyetelan pada bagian-bagian frame , 

misalnya pada nosepad,temple, atau rim yang tidak sesuai pada standardnya atau pada 

wajah pasien ketika dipasangkan. Hal ini perlu dilakukan ,yang mana  merupakan upaya 

menempatkan frame pada wajah pasien pada posisi terbaik,sehingga pemakaian kacamata 

dapat mendukung fungsi utamanya sebagai alat bantu koreksi tajam penglihatan dan 

sebagai penunjang kosmetik pada pemakainya. 

Penyetalan frame pada wajah harus mengikuti segitiga stimson (system for 

ophtalmic dispensing) yaitu kedua nosepad pada frame harus menapak secara optimal 

pada hidung sedangkan kedua band down harus mengikuti lekukan pangkal telinga. 

Dari praktik yang telah dilakukan, sering didapati bahwa insersing lens dapat 

mempengaruhi standard alignment, dimana sewaktu memasukkan lensa kedalam frame, 

akan mempengaruhi verteks distance (VD) dan sudut pantoskopi.Maka dalam hal ini 

penulis tertarik mengambil judul “lens insertion mempengaruhi standart alignment pada 

kacamata ” dengan harapan penulis bisa memberikan informasi dan mengetahui lebih 

banyak mengenai proses memasukkan lensa dan pengaruh yang di timbulkan pada saat 

fitting standard pada kacamata dan wajah, sehingga nanti dapat memberikan kepuasan 

tersendiri bagi konsumen.  

 

 

 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dalam penulisan karya Tulis Ilmiah ini sebagai berikut : 

1. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengetahui bagaimana 

melakukan lens insertion dan fittinng kacamata yang baik dan benar. 
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2. Diharapkan penulisan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa 

Akademi Refraksi Optisi STIKes Binalita Sudama Medan untuk menambah wawasan 

tentang melakukan inserting lens dan fitting standard pada frame yang baik dan benar. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan saran bagi seorang refraksionis optisien 

untuk memilih frame dan lensa yang tepat agarmasyarakat yang menggunakan 

kacamata merasa nyaman dan dapat menggunakan kacamata yang sesuai standard dan 

layak pakai. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. 

Penelitian ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah yang ada berdasarkan 

kondisi realitas. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deksripsi yaitu 

penelitian yang menggambarkan, meringkas , dan menguraikan data yang ada dengan 

situasi yang sedang terjadi,pertentangan antara dua keadaan atau lebih , perbedaan antara 

fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi. 

Populasi 

 

Sampel 

 

Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di “ Lab.Surfacing kampus STIKes Binalita Sudama Medan” dan “ 

OPTIK PERDANA” 

  

 Waktu Penelitian 

Penelitian dialkukan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2018. Penelitian dilakukan 

dengan waktu yang cukup lama agar mendapat hasil yang akurat dan tepat. 

 

Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah : 

• Metode Observasi (pengamatan) 

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melhat dari dekat 

kegiatan yang dilakukan. 

• Metode Interview 
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 Metode interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian 

terpenting dari setiap survey.  

• Metode Populasi dan Sampel 

Metode ini adalah mengamati beberapa objek untuk menyimpulkan data 

dengan mengambil beberapa sampel sebagai contoh kasus 

 

PEMBAHASAN 

 

Pembahasan  

  

No NAMA RX ADD BAHAN 

LENSA 

KONSTRUK

SI FRAME 

1. Yusmi  R/ L S+1.00 +2.25 CR39 Semi rimless 

2. Uli  R/L s+ 1.00 - Cr39 Semi rimless 

3. Irsan  R/ S+ 2.00 

L/ S+ 0.75 

+2.75 CR39 Semi rimless 

4. Juniati R/ S- 3.50 C- 1.00 x 0 

L/ S- 3.50 C- 1.00 x 0 

- Cr39 Semi rimless  

5. Agustin

a  

R/ S- 2.00 C-1.25 x 130 

L/S- 3.25  

- CR39 Semi rimless 

6. Arifin PL +3.00 Cr39  Semi rimless  

7. Bpk. 

Ali 

PL +2.00 Cr39 Semi rimless 

8. Bpk. 

Efendi  

R/ S- 0.50 

L/ S- 1.00 

- Cr39  Semi rimless  

9. Ahua R/L S+ 2.00 - Cr39 Semi rimless  

10. Tika  R/  S-1.75 

L/ S- 1.50 

- Cr39  Semi rimless  

11. Rut 

sihombi

ng  

R/ S- 5.00  

L/ S- 3.50 C-1.50 x 180 

- Cr39 Full metal  
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12. Syahro

n Lubis 

 PL   +3.00 Glass  Full metal 

13. Yanti R/L S+ 2.50  - Cr39  Full metal 

14. Ida 

Simanj

untak 

R/L S+ 2.25 +3.00 Glass  Full metal 

15. Fina  R/L S- 3.00 - Cr39  Full metal 

16. Akiong R/L S+ 1.00  +3.00  Cr39  Full metal 

17. Toni 

Siregar  

R/L S- 2.75 - Cr39 Full metal 

18. Cun 

Hua 

R/ S+ 2.00 

L/ S+ 1.25 

+2.75 Cr39  Full Metal 

19. Roy 

Siregar  

R/L S+ 2.75  - Cr39 Full metal 

20. Santi R/L S+ 2.50  - Cr39  Full metal 

21. Fahri R/L S- 1.50  - Cr39  Full Plastik 

22. Riswan  R/L S- 1.75 +3.00  Cr39 Full plastic 

23. Sherlyn

a  

R/ PL C- 1.25 x 180 

L/ S- 1.25 C- 1.25 x 180 

- Cr39  Full plastic 

24. Eva  R/L S- 0.75  - Cr39 Full plastic  

25. Arini  R/ S- 9.00 C-0.75 x 35 

L/ S- 7.00 C- 0.75 x 180 

- Cr39 Full plastic 

26. Lusi  R/L S- 2.00  - Cr39 Full plastic 

27. Rut 

Situmor

ang  

R/ S-4.75 

L/ S- 3.50 C- 1.50 x 180 

- Cr39  Full plastic 

28. Fredric

k 

R/L S- 1.25 - Cr39  Full plastic 

29. Nanda  R/ S- 3.25 

L/ S- 3.00  

- Cr39  Full plastic 

30. Fitri  R/L S- 5.00 - Cr39  Full plastic 
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31. Bobby  R/L S+ 1.75 - Cr39 Rimless 

32. Ibu 

Salma  

R/L S+ 1.50  +2.50 Cr39 Rimless  

33. Wahidi

n  

R/L S- 2.00  +3.00  Cr39 Rimless  

34. Hapsan 

Daulay  

PL +3.00  Cr39 Rimless  

35. Sundari  R/ S- 1.75 

L/ S- 2.00  

+3.00 CR39  Rimless  

 

36. Sri 

Ningsih 

PL +3.00 Cr39 Rimless  

37. Budima

n  

PL +3.00 Cr39 Rimless  

38. Sofyan  R/L S- 0.50 +2.00 Cr39  Rimless  

39. Lian 

Khun  

R/L  S+ 1.25 +2.50 Cr39  Rimless  

40. James  PL +2.50  Cr39  Rimless  

   Tabel 4.1 (data pasien) 

Dari hasil penelitian diperoleh dta pasien sebanyak 40 orang dan sebagai sampel yaitu 

sebanyak 4 orang , yaitu sebagai berikut :  

1. Nama Pasien  :  Irsan  

Usia   :  57 thn  

Konstruksi Frame  : Semi Rimless 

Jenis Lensa   :  Cr39  

 

Kesalahan yang terdapat pada frame sebelum diberikan pada pasien  

- Temple tidak sejajar  

- Temple spread terlalu sempit 

Cara mengatasi permasalahan pada frame sebelum diberikan pada pasien : 

-  Temple tidak sejajar dengan cara menggunakan tang .tekukkan 

endpiece keatas atau kebawah hingga temple menjadi sejajar. 
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- Temple spread dengan menggunakan tang, lekukkan endpiece kearah 

luar sesuai dengan yang diharapkan. 

Kesalahan yang terdapat setelah dipakai oleh pasien : 

- Nosepad tidak menapak pada hidung  

Cara mengatasi permasalahan pada frame sebelum diberikan pada pasien : 

- Menyetel dengan menggunakan tang nosepad sampai nosepad tepat 

menapak pada hidung pasien  

 

2. Nama    : Syahron Lubis 

Usia   : 62 thn 

Konstruksi Frame : Full Metal 

Jenis Lensa   :  Glass  

 

Kesalahan yang terdapat pada frame sebelum diberikan pada pasien : 

- X-ing  

- Skewed Bridge  

- Banddown  Tidak menyentuh bidang datar  

Cara mengatasi permasalahan pada frame sebelum dipakai oleh pasien : 

- X-ing, dengan cara menggenggam kedua rim dan putar kearah yang 

berlawanan 

- Skewed brigde , dengan cara menggunakan tang , turunkan bagian 

Bridge yang lebih rendah  

- Benddown dengan cara menekukkannya dengan ibu jari  

Kesalahan yang terdapat setelah dipakai pasien : 

- Nosepad tidak menapak pada hidung  

- Temple terlalu sempit 

Cara mengatasi permasalahan pada frame setelah dipakai pasien : 

- Menyetel dengan menggunakan tang nosepad , dan bagian nosepad 

di buka agar nosepad menapak pada hidung  

- Menyetel bagian endpiece agar temple melebar  
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3. Nama   : Sherlyna  

Usia   : 20 thn  

Kontruksi frame  : Full Plastik 

Jenis Lensa  : Cr39 

Keslahan yang terdapat pada frame sebelum diberikan kepada pasien : 

- Temple spread (terlalu lebar) 

Cara mengatasi permasalahan pada frame sebelum diberikan pada pasien : 

- Melakukan heating atau pemanasan agar mudah melekukkan 

endpiece kanan dan endpiece kiri kemudian dilekukan hingga 90’ 

Kesalahan yang terdapat pada frame setelah dipakai pasien : 

- Temple sebelah kanan lebih tinggi dari temple bagian kiri  

- Benddown tidak mengikuti contour telinga  

Cara mengatasi permasalahan pada frame setelah dipakai : 

- Mengurangi ketinggian temple kanan sehingga sejajar dengan temple 

sebelah kiri  

- Melakukan heating pada temple dibagian benddown sehingga mudah 

menyetel dengan cara melekukkan bagian benddown mengikuti 

contour telinga pasien  

 

4. Nama   :  Wahidin  

Usia   :  62 thn  

Kontrusksi frame :  Rimless  

Bahan Lensa  : CR39 

Kesalahan yang terdapat pada kacamata sebelum diberikan pada pasien  

- X-ing  

Cara mengatasi permasalahan kacamata sebelum diberikan pada pasien  

- Menggunakan tang untuk mempuntir bagian temple yg terlalu tinggi 

sehingga menjadi sejajr dengan temple yg sebelahnya lagi ( 

dilakukan secara perlahan dan hati-hati karena temple menyatu 
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langsung dengan lensa , hal ini agar mencegah lensa tidak retak atau 

pecah) 

 

Kesalahan yang terdapat pada kacamata setelah dipakai pasien  

- Nosepad tidak menapak pada hidung  

- Benddown tidak mengikuti kontur telinga pasien  

Cara mengatasi masalah pada kacamata setelah dipakai pasien : 

- Menyetel nosepad dengan menggunakan tang nosepad dengan cara 

mendekatkan nosepad sehingga menempelpada hidung 

- Melekukkan bagian benddown sehingga mengikuti kontur telinga 

pasien 
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PENUTUP 

 Kesimpulan 

 

1. Insertion lens merupakan proses 

memasukkan lensa kedalam frame . 

2. Standard Alignment merupakan proses 

pengaturan kesejajaran bingkai 

dimana harus dilakukan agar kacamata 

dalam keadaan standard dan layak 

pakai. 

3. Penyetelan frame merupakan suatu 

kegiatan penyesuaian bentuk frame 

yang sebenarnya , 

4. Penyetelan frame dilakukan bertujuan 

agar si pemakai kacamata dapat 

memakai kacamata dengan nyaman 

dan baik dilihat dari segi kosemtik. 

5. Mengatur kerataan horizontal 

meskipun sebelumnya kacamata sudah 

disetel kesejajarannya .ketidak 

sempurnaan bentuk anatomi kepala 

pemakai dapat menyebabkan letak 

kacamata menjadi miring . 

6. Sudut pantoskopik adalah sudut yang 

terbentuk oleh kedudukan rim dalam 

arah vertical terhadap garis maya 

dalam arah 90’ 

7. Mengatur ketinggian letak kacamata 

tujuannya adalah agar letak pusat optic 

(optic center) lensa kacamata dapat 

tepat berada didepan pupil mata 

pemakai. 

8. Mengatur jarak lensa kacamata 

terhadap kornea . Dikalangan 

refraksionis optisi , jarak ini dikenal 

dengan sebutan vertex distance (VD). 

Jarak ini diukur dari puncak 

kelengkungan kornea mata ke puncak 

kelengkungan kornea mata ke puncak 

kelengkungan belakang lensa mata  

9. Penyetelan panjang shank dilakukan 

untuk menjaga agar kedudukan lensa 

kacamata dapat stabil, tidak mudah 

merosot. Untuk kacamata berdioptri 

tinggi , kestabilan ini sangat penting, 

karena dapat mempengaruhi tajam 

penglihatan yang dihasilkan dari 

kacamata tersebut. 

 

Saran 

1. Seorang Refraksionis Optisien 

harus mengetahui tehnik 

penyetelan yang baik dan benar. 

2. Seorang Refraksionis Optisien 

harus mengetahui dan memahami 

keluhan yang terjadi pada pasien 

3. Bagi masyarakat pengguna 

kacamata yang merasa tidak 

nyaman menggunakan kacamata 

bisa dapat berkonsultasi dengan 

seorang refraksionis optisien. 
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