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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mata adalah salah satu indera yang penting bagi manusia. Melalui mata 

manusia menyerap informasi visual yang digunakan untuk melaksanakan berbagai 

kegiatan. Saat ini gangguan penglihatan banyak terjadi, mulai dari gangguan 

ringan hingga gangguan berat yang dapat mengakibatkan kebutaan. Penyebab 

gangguan penglihatan terbanyak di seluruh dunia adalah gangguan refraksi yang 

tidak terkoreksi.1 

Salah satu gangguan refraksi yang mungkin terjadi adalah anisometropia.  

Anisometropia adalah suatu kondisi dimana terdapat perbedaan refraksi pada 

kedua mata. Adanya perbedaan tajam penglihatan antara mata kanan dan kiri lebih 

sensitif mempengaruhi penglihatan binokular.2 Gambaran kejadian anisometropia 

secara global menunjukkan adanya peningkatan prevalensi secara sistematik yaitu 

1% setiap 7 tahun.3 Prevalensi anisometropia yang dilaporkan sangat beragam 

untuk setiap negara mulai dari 1,6% di Australia hingga 35,5% di Myanmar. Hal 

ini dapat terjadi karena perbedaan kelompok umur pada tiap sampel dari tiap 

negara.4 Selain itu, data penelitian lain menunjukkan terdapat prevalensi 

anisometropia yang lebih tinggi di beberapa negara Asia dibandingkan Amerika 

Serikat.3 Sloane pada tahun 1979, membagi anisometropia menjadi beberapa 

tingkatan: perbedaan refraksi antara kedua mata kurang dari 1,5 dioptri(D) dimana 

kedua mata masih dapat digunakan bersama-sama dengan fusi yang baik dan 
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stereoskopik, perbedaan refraksi antara kedua mata 1,5 D sampai 3 D (perbedaan 

silinder lebih bermakna dibandingkan sferis) dan ketiga perbedaan refraksi lebih 

dari 3 D.2  

Koreksi refraksi terhadap anisometropia dipersulit oleh perbedaan ukuran 

bayangan retina dan kekuatan otot okulomotor akibat perbedaan derajat kekuatan 

prismatik bagian perifer kedua lensa korektif tersebut.5 Kurangnya kemampuan 

koreksi total membuat anisometropia bisa menyebabkan gangguan penglihatan 

yang cukup serius seperti aniseikonia, ambliopia, strabismus dan kelainan 

penglihatan stereoskopis.6 Stereopsis adalah istilah yang mengacu pada persepsi 

kedalaman penglihatan dan struktur objek 3 dimensi yang didasari oleh informasi 

yang diterima mata ketika kedua mata bekerja secara normal.7 Hasil dari 

stereopsis ini adalah penglihatan stereoskopis. Nilai normal penglihatan 

stereoskopis adalah 60 detik busur atau lebih kecil.2  

Stereopsis merupakan salah satu tingkat penglihatan binokular bersama 

dengan persepsi simultan dan fusi. Penglihatan binokular adalah penglihatan 

menggunakan kedua mata secara normal. Gangguan pada stereopsis dapat 

mengganggu penglihatan binokular dan mengganggu kualitas hidup seseorang. 

Gangguan penglihatan binokular memiliki prevalensi 32,3% pada penelitian di 

Spanyol.8 Penelitian lain di New England menemukan 42 % dari subjek penelitian 

memiliki gangguan binokular dengan 25 % di antaranya memiliki gejala 

anisometropia.9  

Salah satu gangguan yang bisa terjadi adalah gangguan konsentrasi pada saat 

menyetir.10 Selain gangguan konsentrasi, gangguan penglihatan stereoskopis juga 
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dapat memengaruhi performa mengemudi.11 Hal ini tentu akan mempengaruhi 

orang dewasa yang pada kehidupan sehari-harinya membutuhkan banyak 

pergerakan. Sedangkan pada populasi lanjut usia(lansia), gangguan penglihatan 

stereoskopis cenderung membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih melelahkan 

dibandingkan dengan lansia normal.12 

Kurangnya inisiatif masyarakat dalam mencari bantuan kesehatan membuat 

anisometropia rendah dan sedang tidak cepat terdiagnosis sehingga pasien 

cenderung datang dengan kelainan anisometropia berat. Selain itu anisometropia 

ringan memiliki potensi untuk berlanjut menjadi gangguan penglihatan 

binokular.13 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengetahui dan 

menganalisis perbedaan gangguan penglihatan binokuler, dalam hal ini adalah 

penglihatan stereoskopis pada penderita anisometropia ringan-sedang dan berat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan penglihatan stereoskopis pada penderita 

anisometropia ringan-sedang dan berat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui dan menganalisis perbedaan penglihatan stereoskopis antara 

penderita anisometropia ringan-sedang dan anisometropia berat. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui penglihatan stereoskopis pada penderita anisometropia 

ringan-sedang. 

2) Mengetahui penglihatan stereoskopis pada penderita anisometropia 

berat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat untuk ilmu pengetahuan 

Penelitian ini menambah wawasan serta memberikan data ilmiah 

tentang perbedaan penglihatan stereoskopis pada pasien anisometropia 

ringan-sedang dan berat. 

2) Manfaat untuk pelayanan kesehatan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan petugas kesehatan 

untuk melakukan evaluasi anisometropia dengan tes stereopsis.  

3) Manfaat untuk penelitian 

Menjadi bahan kajian dalam penelitian selanjutnya, khususnya 

penelitian tentang penglihatan stereoskopis pada pasien anisometropia.  

4) Manfaat untuk masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang gangguan 

penglihatan stereoskopis pada anisometropia sehingga masyarakat 

dapat melakukan usaha mandiri untuk mencegah anisometropia. 
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1.5 Keaslian penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Orisinalitas Metode Penelitian Hasil 

1 Minggaringrum. Pengaruh 

Kelainan Penglihatan 

Binokular Akibat 

Anisometropia Terhadap Hasil 

Uji Konsentrasi Pada Seleksi 

Calon Pengemudi Kendaraan 

Umum. 2002. 

Waktu : Mei 2000-2001 

Tempat : Polwil 

Semarang. 

Sampel : Calon 

Pengemudi yang 

menderita anisometropia 

yang datang ke polwil 

semarang untuk 

mendapatkan SIM Umum 

Jenis Penelitian : Studi 

Observasional 

Calon pengemudi yang 

menderita kelainan 

penglihatan binokular 

akibat anisometropia hasil 

uji konsentrasinya lebih 

jelek secara bermakna 

(P<,0,05) 

2 Kuang T-M, et all. Impact of 

stereopsis on quality of life. 

2005. 

 

Waktu : 2004 

Tempat : Distrik 

Guando,Cina. 

Sampel : Orang tua 

dengan umur 65 tahun 

atau lebih tua pada distri 

guando di Cina   

Jenis Penelitian : Studi 

deskriptif (observasional 

dan cross sectional). 

Stereopsis yang defektif 

pada orang tua tidak 

memberikan efek 

samping yang signifikan 

terhadap kualitas hidup 

namun subjek mungkin 

mengalami kelelahan 

yang berarti pada saat 

melakukan aktivitas 

sehari-hari. 

3 Kuswandari Y, Ali HM. 

Hubungan Antara Besarnya 

Anisometropia dengan 

Kedalaman Penglihatan 

Binokuler dan Ambliopia pada 

Anak Usia Sekolah di Unit 

Rawat Jalan Mata RSU dr. 

Soetomo Surabaya. 2007. 

Waktu : 2007 

Tempat : RSU dr.Soetomo 

Surabaya 

Sampel : Pasien dengan 

Anisometropia usia muda. 

Jenis Penelitian : Studi 

deskriptif (observasional 

dan cross sectional). 

Anisometropia tidak 

berpengaruh secara 

signifikan pada 

kedalaman ambliopia dan 

ada hubungan antara 

anisometropia dengan 

penglihatan binokular. 
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Setelah melihat orisinalitas penelitian di atas maka penelitian ini dikatakan 

berbeda dari penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama adalah variabel yang 

digunakan pada penelitian ini. Variabel bebas pada penelitian ini adalah status 

anisometropia ringan-sedang dan anisometropia berat dan variabel terikat adalah 

perbedaan penglihatan stereoskopis. Perbedaan kedua adalah tempat penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang dengan objek 

penderita anisometropia ringan-sedang dan anisometropia berat yang bersedia 

mengikuti penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


