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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tekanan Intraokuler 

        2.1.1 Definisi 

Tekanan intraokuler sangat mempengaruhi produksi humor aquous, 

aliran humor aquous dan tekanan vena episklera. Banyak faktor yang 

mempengaruhi TIO, antara lain : olahraga, manuver valsava, perubahan 

postur tubuh, usia,variasi diurnal, obat – obatan, inflamasi, anestesi umum, 

hormonal, refraksi miopi, faktor genetik. 

Tekanan intraokuler normal berkisar antara 11-21 mmHg. Pada 

keadaan kronik peningkatan TIO dapat menyebabkan kerusakan nervus 

optikus yang akan menyebabkan hilangnya lapangan pandang . Hal ini 

mungkin dikarenakan adanya efek langsung dari peningkatan tekanan  

terhadap saraf. Pada usia lanjut rerata TIO lebih tinggi sehingga batas 

atasnya 24mmHg.6,7,8 

Tekanan Vena Episklera 

Tekanan vena episklera normal diperkirakan 8–10 mmHg. Tekanan 

intraokuler akan mengalami kenaikan kurang lebih 1 mmHg pada setiap 

kenaikan tekanan vena episklera 1 mmHg. Tingginya tekanan vena 

episklera dipengaruhi oleh tingkat TIO. Pengukuran TIO dapat diukur 

dengan menggunakan tonometer. Tekanan vena episklera yang abnormal 

dapat disebabkan  oleh rusaknya kanalis schlemm dan kenaikan resistensi 
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aliran humor aquous. Tekanan vena episklera sering mengalami kenaikan 

pada sindrom hemangioma dan penyakit tiroid pada mata yang 

mengakibatkan kenaikan TIO.9,10 

Pembentukan HumorAquous 

 Humor aquous diproduksi oleh procesus siliaris, yang mana disusun 

dari lapisan ganda dari epithelium di atas inti stroma dan pasokan yang kaya 

dari pembuluh darah. Sejumlah 80% atau lebih prosesussiliaris mengandung 

pembuluh darah, yang dialirkan oleh cabang dari arterial utama pada iris. 

Prosesus siliaris memberikan  lapisan yang luas untuk area sekresi. Produksi 

humor aquous akan menurun karena dipengaruhi oleh usia, variasi diurnal, 

obat-obatan, inflamasi, anestesi umum.10 

Pembentukan humor aquous  dan sekresi ke dalam kamera okuli 

posterior dihasilkan dari : 10,8 

1. Transport akif 

Merupakan proses yang membutuhkan energi yang 

menggerakkan substansi secara selektif melawan gradien 

elektrokimia menyebrangi membran sel 

2. Ultrafiltrasi 

Adalah suatu proses dimana cairan dan bahan terlarut 

melewati membran semipermeabel. Setiap menitnya kurang lebih 

150 ml darah mengalir melalui kapiler prosesus siliaris. Selama 
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darah melewati kapiler prosesus siliaris, sekitar 4% filter plasma 

mengalami penetrasi dalam dinding kapiler ke dalam rongga 

interstisial antara kapiler dan epitel siliaris 

3. Difusi 

Adalah pergerakan pasif ion-ion melalui membran karena 

perbedaan konsentrasi. Terjadi pertukaran difusi dengan jaringan di 

sekitarnya, sehingga humor aquous pada kamera okuli anterior 

lebih menyerupai plasma dibandingkan dengan humor aquous pada 

kamera okuli posterior. 

Beberapa peneliti telah menemukan mekanisme timbal balik 

yang menyebabkan penurunan pada pembentukan humor 

aquousyang berhubungan dengan perubahan TIO. Faktor yang 

banyak mengatur tekanan intraokuler adalah keseimbangan 

produksi humor aquous oleh korpus siliaris dan pengeluarannya 

melalui kanalis schlemm. 

Aliran  Humor Aquous 

 Humor aquous memegang peranan penting dalam fisiologi mata yaitu 

antara lain seperti kornea dan lensa. Humor aquous  mempertahankan 

tekanan intraokuler yang penting bagi pertahanan struktur dan penglihatan 

mata. Faktor yang mempengaruhi aliran humor aquous adalah usia, 

hormonal, obat-obatan, variasi diurnal, refraksi miopi, faktor genetik.11,12,13 
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Mekanisme aliran humor aquous 

Humor aquous mengalir dari kamera okuli posterior melalui pupil ke 

kamera okuli aterior, keluar ke aliran sistemik melalui dua rute berbeda : 

10,14 

1. Trabecular Outflow 

Merupakan aliran utama humor aquous dari sudut kamera 

okuli anterior. Kira-kira 80% humor aquous total dialirkan melalui 

aliran ini. Humor aquous dialirkan dari sudut kamera okuli anterior 

ke trabecular meshwork kemudian ke kanalis schlemm menuju ke 

vena episklera. 

Jaringan trabekular berfungsi sebagai katub satu arah yang 

melewatkan humor aquous meninggalkan mata tetapi membatasi 

aliran lain tanpa menggunakan energi. Pengeluaran dari rute 

trabekular dapat ditingkatkan oleh obat-obatan, laser 

trabekuloplasti dan trabekulektomi. 

2. Uveoscleral Outflow 

Diperkirakan 5 – 15 % aliran keluar humor aquous melalui 

rute ini. Pada mekanisme aliran ini, humor aquous mengalir dari 

sudut kamera okuli anterior menuju ke otot siliaris dan kemudian 

ke rongga suprasiliaris dan suprakhoroidal. Cairan ini kemudian 

keluar dari mata melalui sklera. Aliran ini meningkat pada 

penggunaan sikloplegik dan obat-obatan adrenergik serta operasi 

seperti cyclodiasis serta menurun pada penggunaan miotikum. 
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Faktor yang mempengaruhi TIO antara lain: 

1. Tekanan darah  

Pada subjek normal vena episklera memiliki hubungan 

dengan kesalahan bias, sistolik, dan diastolik tekanan darah. 

Hubungan ini menunjukkan bahwa tekanan intraokuler mungkin 

akan terpengaruh oleh tekanan darah melalui tekanan vena 

episklera.9 

2. Olahraga  

Olahraga dapat menurunkan TIO. Hal ini diduga karena 

asidosis dan perubahan osmolaritas serum. Penurunan TIO secara 

signifikan terjadi setelah melakukan olahraga, walaupun tekanan 

darah dan pembuluh darah sistolik meningkat. Berbeda dengan 

tekanan intratorak yang tinggi saat berolahraga, TIO akan 

meningkat hanya sekitar 4 mmHg dengan menahan nafas dengan 

membandingkan pernapasan normal sekitar 2 mmHg.15,16 

Berbagai macam olahraga yang dapat mempengaruhi tekanan 

intraokuler adalah sebagai berikut : 

A. Aerobik 

  Latihan aerobik akan mengurangi TIO pada mata dengan 

diberikβ - blocker, analog prostaglandin atau α - agonis . Tekanan 

intraokuler akan turun pada pasien glaukoma yang sedang 

menjalankan pengobatan antiglaukoma. 
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Seorang glucomatologist terkenal mengutip sejumlah studi 

penelitian mempertimbangkan efek dari latihan aerobik yang  

menurunkan TIO. Latihan aerobik terutama bermanfaat untuk 

mengurangi TIO 4 mmHg setelah tiga bulan pelatihan latihan 

aerobik. 5 

B. Yoga 

Belum diketahui apabila latihan yoga adalah latihan yang 

aman untuk individu yang terkena glaukoma atau individu yang 

individu yang berisiko untuk terkena glaukoma. Banyak penelitian 

yang telah menilai TIO pada variasi postur tubuh. Dengan letak 

kepala di bawah dapat mengakibatkan kenaikan pada TIO.  

Pada saat tekanan vena episklera naik, jaringan mata akan 

mengalami pembengkakan. Koroid, bagian mata yang terisi penuh 

dengan pembuluh darah akan meluas dan menyebabkan perubahan 

dinamika cairan mata. Pada mata dengan gangguan aliran trabekula 

akan menyebabkan kenaikan TIO.17,18 

C. Angkat Beban 

Dari beberapa penilitian didapatkan olahraga angkat beban 

dapat menurunkan atau menaikkan TIO dan  banyak penelitian 

menyatakan bahwa olahraga angkat beban dapat menaikkan 

tekanan intraokuler apabila disimulasikan dengan manuver 

valsava. Peningkatan TIO yang disebabkan oleh olahraga angkat 

beban yang dilakukan bersamaan dengan manuver valsava hal ini 
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menyebabkan kontraksi otot pada otot perut dan otot dinding dada 

yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan pembuluh darah 

pada dinding dada yang berlebihan. Peningkatan tersebut 

bertransmisi melaui vena jugularis, vena orbita, vortex menuju 

koroid. Hal tersebut mengakibatkan  pembengkakan pembuluh 

darah , peningkatan volume koroid, dan peningkatan TIO.19 

3. Valsava Manuver 

Valsava manuver merangsang respon otonom umum , 

melibatkan kedua sistem saraf parasimpatis dan simpatis , 

membreikan efek pada denyut jantung dan tekanan darah . Fungsi 

saraf parasimpatik dapat dinilai oleh respon denyut jantung untuk 

manuver Valsalva . Dari penelitian sebelumnya menyimpulkan 

bahwa terjadi peningkatan TIO pada saat melakukan manuver 

valsava dan terjadi penurunan TIO pada saat ekspirasi. 20 

4. Postur Tubuh 

Perubahan posisi tubuh dapat mempengaruhi TIO. Umumnya 

dibuktikan bahwa perubahan posisi tubuh sebagai faktor resiko 

TIO yang tinggi pada penderita glaukoma dibandingkan mata yang 

normal.21 

5. Usia 

 Usia berpengaruh terhadap TIO.Terjadinya penururunan 

humor aquous dapat berbanding lurus dengan usia dengan 

penurunan aliran uveosclera.11 
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6. Hormonal 

Beberapa hormon diketahui mempengaruhi TIO. Hormon 

tersebut antara lain: glukokortikoid,  progesteron, estrogen, growth 

hormone, tiroksin, aldosteron, vasopressin, dan melanocyte-

stimulating hormone.15 

7. Obat - obatan 

Variasi obat dapat mengubah tekanan intraokuler agen 

sikloplegik topikal serta agen sistemik yang memiliki efek 

kolinergik akan meningkatkan tekanan intraokuler. Obat-obat 

anestesi juga dapat mempengaruhi TIO, karena TIO akan 

meningkat saat anestesi berlangsung.11 

8. Variasi Diurnal  

Pada individu normal, TIO berubah 2-6 mmHg setiap periode 

selama 24 jam, pada perubahanan produksi humor aquous dan 

aliran humor aquous. Tingginya TIO berhubungan dengan besarnya 

fluktuasi dan besarnya fluktuasi diurnal. Ukuran TIO setiap 

individu berbeda, namun setiap orang mengalami TIO yang tinggi 

pada pagi hari. Banyak individu dengan glaukoma atau bukan 

glaukoma, akan memperlihatkan puncak TIO pada  waktu pagi hari 

ketika mereka masih tidur. Pengukuran TIO pada saat istirahat 

digunakan untuk menentukan kerusakan saraf optik meskipun pada 

kenyataanya tekanan  cukup terkontrol. Hubungan antara tekanan 

darah dengan TIO sangat penting pada kerusakan saraf optik, 
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hipotensi sistemik, dan terutama pada saat tidur, telah disebut 

sebagai kemungkinan penyebab dari gangguan pada saraf optik 

yang menyebabkan kerusakan. 14 

9. Inflamasi 

Hubungan antara  TIO dan inflamasi adalah kompleks . Pada 

kondisi tertentu TIO akan bergantung pada tingkat perbandingan 

humor aquous dan drainase. Sirkulasi intraokuler dan humor 

aquous dapat berubah karena adanya inflamasi, sehingga 

berdampak pada jaringan okuler dan pengobatannya .11 

10.  Faktor Genetik 

Tekanan intraokuler pada populasi umum ada kaitannya 

dengan faktor keturunan. Riwayat keluarga secara konsisten telah 

terbukti menjadi faktor risiko utama. Umumnya riwayat  keluarga 

sangat penting  dalam faktor risiko TIO yang tinggi pada penderita 

glaukoma.22 

11.  Refraksi miopi 

          Telah dibuktikan bahwa TIO adalah salah satu faktor risiko 

miopi. Penderita miopia memiliki jaringan ikat yang abnormal 

yang dapat menyebabkan rentan terhadap glaukoma.23 

12. Anestesi Umum 

Untuk mengamati TIO dari waktu ke waktu dapat 

menggunakan anestesi umum, Efek dari anestesi umum adalah TIO 

akan tinggi saat anestesi tersebut berlangsung.14 



15 
 

2.1.2  Pemeriksaan Tekanan Intra Okuler 

Pemeriksaan tekanan bola mata dilakukan dengan alat yang 

dinamakan tonometer. Pemeriksaan TIO dinamakan dengan tonometri. 

Pengukuran tekanan bola mata sebaiknya dilakukan pada setiap orang 

berusia 20 tahun pada saat pemeriksaan fisik medik secara umum. Dikenal 

beberapa alat tonometer seperti alat tonometer Schiotz dan tonometer 

applanasi Goldmann.24 

 Pengukuran TIO merupakan salah satu pemeriksaan rutin dalam 

pemeriksaan mata umum. Pada praktek dokter umum pemeriksaan 

tonometri terutama ditujukan pada adanya dugaan pasien menderita 

glaukoma misalnya keadaan akut (mata merah, sakit, berair dan penglihatan 

menurun) atau kronik (mata tenang lapang penglihatan menurun perlahan). 

Selain itu pengukuran TIO dilakukan untuk penjaringan kasus glaukoma 

atau follow up dan pra bedah katarak.15 

Pengukuran TIO dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan 

alat. Pengukuran TIO dengan menggunakan alat dapat dibedakan secara 

langsung (direct) atau tidak lagsung (indirect), namun dalam praktek sehari-

hari teknik langsung hampir tidak mungkin dikerjakan sehingga yang 

dilakukan adalah tonometri secara tidak langsung. 25 

Tonometri indirect terbagi atas 2 kelompok besar yaitu indentasi dan 

applanasi. Pengukuran tekanan intraokuler pada tonometri indentasi 

didasarkan atas besarnya deformasi atau indentasi terhadap bola mata. 

Prototipe tonometer indentasi adalah tonometer Schiotz. Tonometri 
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applanasi menggunakan hukum Imbert-Fick yaitu besar TIO sama dengan 

jumlah energi yang digunakan untuk mendatarkan permukaan sferik dibagi 

area yang terdatarkan (applanasi). Jenis tonometri applanasi antara lain 

tonometer applanasi Goldmann, Perkins, Draeger, pneumatik, noncontact, 

Tono-pen, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai  jenis – jenis 

tonometer terutama untuk skrining dan praktek umum.15 

Tonometer Non - Kontak (air-puff) 

Prototipe tonometer  non contact pertama kali diperkenalkan oleh 

Grolman tahun 1970. Tonometer ini mengukur TIO tanpa menyentuh mata. 

Alat ini menggunakan udara untuk mendatarkan kornea lalu mengukur 

waktu dan jumlah energi yang diperlukan untuk mendeformasi kornea. 

Hasil dari alat ini sangat bervariasi dan TIO kadang terukur lebih tinggi 

terutama bila TIO > 20 mmHg, namun alat ini relatif mudah dipakai 

sehingga dapat digunakan untuk memeriksa pasien dalam jumlah banyak 

seperti pada skrining glaukoma.12 

Tonometer non – kontak memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan tonometer yang memerlukan kontak dengan kornea yaitu 

dapat digunakan pada penderita dengan aberasi kornea, alergi terhadap obat 

tetes topikal, infeksi mata dan subyek yang baru saja menjalani operasi. 

Tonometer  non- kontak mengukur TIO dengan cepat sehingga dapat terjadi 

variasi tiap kali pengukuran. Jika pengukuran dilakukan segera setelah 

mengedip dan saat puncak pulsasi okuli atau siklus respirasi maka hasil 
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pengukuran akan tinggi. Oleh karena itu pengukuran dengan menggunakan 

alat ini harus diulang 3 – 4 kali. 15,19 

Seluruh tonometer non- kontak menginterpretasi pengukuran 

berdasarkan refleksi dari image kornea, karenanya sulit mengukur TIO 

penderita dengan permukaan kornea yang abnormal. Selain itu  penderita 

yang tidak dapat memfiksasi mata dengan baik misalnya nistagmus tidak 

dapat diukur dengan alat ini.15 

Teknik pengukuran dengan menggunakan tonometer non- kontak 

sebagai berikut :15 

1. Pasien dalam posisi duduk lalu mata melihat ke depan 

2. Setelah didapatkan posisi yang tepat (sentral), tombol 

pengukuran ditekan 

3. Pengukuran diulang beberapa kali 

4. Pemeriksa membaca hasil pemeriksaan pada hasil print out. 

Tonometer Schiotz 

Tonometer Schiotz pertama kali diperkenalkan tahun 1905 dengan 

berat dasar 16,5gr. Tonometer Schiotz terdiri atas plunger metal yang dapat 

bergeser melalui lubang pada alas metal berbentuk konkaf. Semakin besar 

indentasi kornea semakin besar skala yang terbaca, artinya semakin rendah 

TIO. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil indentasi kornea akan 

semakin kecil skala yang terbaca, artinya semakin tinggi TIO.15,25 

Faktor – faktor yang dapat menjadi sumber kesalahan dalam 

pemeriksaan  tonometer Schiotz adalah rigiditas okuler, perubahan volume 
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darah, dan ketebalan kornea yang ditemukan pada tekanan mata yang 

rendah. Pada rigiditas okuler yang rendah tonometer Schiotz tidak dapat 

digunakan demikian juga pada penderita dengan infeksi mata, pasca operasi 

dan alergi terhadap obat anestesi. 15 

Tonometer Schiotz dapat juga digunakan untuk skrining massal, 

namun karena dalam pengukuran sering didapati TIO lebih rendah dari 

semestinya dan memiliki variasi yang cukup besar, maka nilai tonometer 

Schiotz dapat dipercaya bila TIO > 25 mmHg. Selain itu, nilai yang 

didapat juga harus disesuaikan dengan usia, karena dalam satu penelitian 

didapatkan adanya perbedaan hasil antara usia 50 dan 60 tahun. 15 

Teknik pengukuran TIO dengan tonometer Schiotz secara ringkas 

sebagai berikut:15 

1. Pemeriksa menjelaskan teknik pemeriksaan dan penggunaan 

anestesi topikal sehingga tidak akan terasa sakit. 

2. Pasien berbaring dan difiksasi pada target di atas misalnya 

lampu atau tanda di langit-langit atau dapat pula meminta 

pasien untuk mengangkat tangannya lalu ibu jari dijadikan 

sebagai titik fiksasi. 

3. Meneteskan anestesi topikal misalnya propakain 0,5%. 

4. Kalibrasi tonometer pada plat yang sudah tersedia lalu 

bersihkan tonometer tip dengan kapas alkohol dan keringkan di 

udara. 
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5. Pemeriksa membuka mata pasien tanpa menekan bola mata lalu 

tonometer diletakkan di atas kornea. Tonometer harus sejajar 

dengan apeks kornea. Selain itu pemeriksa harus hati-hati tidak 

menekan bola mata dengan tonometer. 

6. Nilai TIO yang terukur jika skala terbaca antara 0,25 unit. Jika 

fluktuasi skala lebih besar maka nilai pengukuran yang diambil 

adalah nilai tengah skala. Jika skala yang terbaca kurang dari 3 

maka digunakan beban yang lebih berat. 

7. Pengukuran diulang 3 kali dengan perbedaan kurang dari 0,5 

unit. 

8. Rata-rata skala yang terbaca dikonversi ke dalam milimeter Hg 

menggunakan diagram konversi yang telah tersedia. 

Tonometer Goldmann 

Alat ini mengukur tekanan bola mata dengan memberikan tekanan 

yang akan membuat rata permukaan kornea dalam ukuran tertentu dan kecil. 

Tonometer applanasi merupakan alat paling tepat untuk mengukur tekanan 

bola mata dan tidak dipengaruhi oleh faktor kekakuan sklera.24 

Teknik pengukuran TIO dengan tonometer Goldmann secara 

ringkas sebagai berikut : 15 

1. Pemeriksa menjelaskan apa saja yang akan dilakukan  pada 

saat pemeriksaan 
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2. Permukaan depan prisma dibersihkan dengan air dan 

dikeringkan dengan tisu kering bahan yang mungkin 

meninggalkan residu toksik bagi retina yang harus dihindari. 

3. Slit lamp digeser sesuai dengan posisi yang nyaman bagi 

pemeriksa 

4. Penyaring biru dimasukkan ke dalam jalur slit lamp dan dibuka 

pada posisi yang paling lebar dan harus cukup oblik dari sesi 

tepi iluminasi prisma sehingga tidak menimbulkan refleksi 

yang menganggu. 

5. Obat tetes anestesi local ditetes pada kornea,berguna untuk 

keakuratan tonometri. 

6. Pemeriksa memberikan zat pendar  untuk mengamati batas 

meniscus kontak kornea dan tonometri,zat pendar harus segera  

7. Slit lamp diatur sehingga subjek juga merasa nyaman.Subjek  

diminta untuk menatap lurus kedepan dan menahan kedipan 

mata 

8. Slit lamp digeser sepanjang aksis optikus untuk mencapai 

kornea,dengan menggeser tonometer ke belakang, keseluruhan 

alat bergerak kira-kira 2 mm sampai 3 mm antetrior ke arah 

kornea. Posisi awal harus lebih rendah  dari aksis visual 

sehingga memungkinakan untuk memberikan di bawah bulu 

kelopak mata tanpa disentuh, bila perlu kelopak mata diangkat 

sedikit lalu prisma diposisikan berada di tengah. 
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9. Pemeriksa mulai melihat dari biomikroskop. 

10. Tonometer diarahkan ke depan perlahan tepat permukaan 

kornea tersentuh 

Tonometer Perkins 

Merupakan tonometer applansi yang hampir sama dengan 

tonometer Goldmann hanya saja tonometer Perkins  dapat digunakan 

berbagai posisi. Keakuratannya dapat disamakan baik dalam posisi vertikal 

atau horizontal, tonometri dapat dilakukan pada bayi, anak, di kamar 

operasai serta pada kornea yang mengalami astigmatisma.15 

Teknik pengukuran TIO dengan tonometer Perkins secara ringkas 

sebagai berikut:15 

1. Menjelaskan apa saja yang akan dilakukan oleh pemeriksa 

pada saat pemeriksaan. 

2 Menganjurkan untuk memakai konsentrat zat pendar yang 

lebih besar. 

3 Melakukan pada ruangan-ruangan yang gelap dan  tenaga 

baterai harus baik sehingga iluminasi dapat adekuat. 

4 Kelopak mata tidak boleh menyentuh tonometer pada saat 

pemeriksaan. 

5 Pemeriksa harus cermat terhadap kelebihan air mata sehingga 

tidak menyamarkan ujung-ujung meniscus. Kewaspadaan ini 
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terutama pada pemeriksaan mata pada beberapa hari setelah 

operasi. 

TONO – Pen XL 

Tono - Pen XL adalah tonometer elektronik yang mengukur  TIO. 

Tono-Pen ini biasanya digunakan untuk pengukuran TIO pada anak, pasien 

yang dengan slit lamp tidak dapat diukur TIO nya, pasien yang tidak 

kooperatif dengan pengukuran tonometri applanasi Goldmann, atau pasien 

dengan kelainan kornea.8,22 

Teknik pengukuran TIO dengan Tono – Pen XL secara ringkas 

sebagai berikut: 

1. Menjelaskan apa saja yang akan dilakukan oleh pemeriksa 

pada saat pemeriksaan. 

2. Subjek penelitian diberi tetes mata anestesi lokal panthocain 

hydrochloride 0,5 %. 

3. Menempelkan Tono-Pen XL pada kornea. 

4. Melakukan pengukuran. 

Kelebihan Tono-Pen XL : 

1. Alat ukur TIO yang akurat 

2. Portable 

Kekurangan Tono-Pen XL : 

1. Perlu dikalibrasi setiap saat 
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Pada penelitian sebelumnya disebutkan bahwa tidak adanya perbedaan 

hasil pengukuran TIO antara pemeriksaan TIO dengan menggunakan Tono– 

Pen XL atau dengan menggunakan applanasi Goldmann.26 

2.2  Angkat Beban 

Saat ini hampir semua orang lebih memperhatikan penampilan atau 

bentuk tubuh, baik untuk menjaga kesehatan ataupun hanya untuk menjaga 

penampilan agar lebih menarik. Olahraga merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk dapat menjaga bentuk tubuh dan juga kesehatan. 

Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang 

dilakukan orang untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu. Untuk 

dapat menjaga kebugaran jasmani secara menyeluruh dapat dilakukan 

dengan kegiatan olahraga, yang menggunakan dan menggerakkan sebagian 

besar dari otot tubuh, selanjutnya untuk melatih otot dapat dilakukan suatu 

latihan beban (strength training), dengan cara berolahraga yang 

menggerakkan dan memberikan pembebanan pada kelompok otot tertentu 

dengan tujuan untuk membina kekuatan, tenaga, kecepatan, dan daya tahan 

otot. Latihan beban dapat dilakukan  dengan menggunakan mesin beban, 

beban bebas berupa barbel dan dambel, bahkan dapat pula menggunakan 

berat badan sendiri sebagai beban dalam berlatih.1 

       2.2.1 Efek Olahraga Angkat Beban Terhadap Tekanan Intraokuler 

Dari beberapa penelitian didapatkan olahraga angkat beban dapat 

menurunkan atau menaikkan TIO dan  banyak penelitian menyatakan bahwa 

olahraga angkat beban dapat menaikkan tekanan intraokuler apabila 
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disimulasikan dengan manuver valsava.  Peningkatan TIO yang disebabkan 

oleh olahraga angkat beban yang dilakukan bersamaan dengan manuver 

valsava hal ini menyebabkan kontaksi otot pada otot perut dan otot dinding 

dada yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan pembuluh darah pada 

dinding dada yang berlebihan. Peningkatan tersebut disalurkan melalui vena 

jugularis, vena orbita, cortex menuju koroid. Hal tersebut mengakibatkan  

pembengkakan pembuluh darah, peningkatan volume pada koroid, dan 

peningkatan TIO.19 

Olahraga angkat beban dalam jangka panjang dapat berpotensi sebagai 

faktor risiko untuk terjadinya glaukoma ,hal ini terjadi karena adanya 

peningkatan TIO yang terjadi pada saat melakukan olahraga angkat beban. 
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2.3 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 

2.4  Kerangka Konsep 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 
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2.5  Hipotesis 

Terdapat pengaruh olahraga angkat beban terhadap TIO. 


