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NERVUS OPTIKUS 

 

I.  Anatomi 

 Retina merupakan reseptor permukaan untuk informasi visual. Sebagaimana halnya 

nervus optikus, retina merupakan bagian dari otak meskipun secara fisik terletak di perifer dari 

sistem saraf pusat (SSP). Komponen yang paling utama dari retina adalah sel-sel reseptor 

sensoris atau fotoreseptor dan beberapa jenis neuron dari jaras penglihatan. Lapisan terdalam 

(neuron pertama) retina mengandung fotoreseptor (sel batang dan sel kerucut) dan dua lapisan 

yang lebih superfisial mengandung neuron bipolar (lapisan neuron kedua) serta sel-sel ganglion 

(lapisan neuron ketiga). Sekitar satu juta akson dari sel-sel ganglion ini berjalan pada lapisan 

serat retina ke papila atau kaput nervus optikus. Pada bagian tengah kaput nervus optikus 

tersebut keluar cabang-cabang dari arteri centralis retina yang merupakan cabang dari a. 

oftalmika.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lapisan Neuron pada Retina 

 

 Nervus optikus memasuki ruang intrakranial melalui foramen optikum. Di depan tuber 

sinerium (tangkai hipofisis) nervus optikus kiri dan kanan bergabung menjadi satu berkas 

membentuk kiasma optikum. Di depan tuber sinerium nervus optikus kanan dan kiri bergabung 

menjadi satu berkas membentuk kiasma optikum, dimana serabut bagian nasal dari masing-

masing mata akan bersilangan dan kemudian menyatu dengan serabut temporal mata yang lain 

membentuk traktus optikus dan melanjutkan perjalanan untuk ke korpus genikulatum lateral dan 

kolikulus superior. Kiasma optikum terletak di tengah anterior dari sirkulus Willisi. Serabut 

saraf yang bersinaps di korpus genikulatum lateral merupakan jaras visual sedangkan serabut 
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saraf yang berakhir di kolikulus superior menghantarkan impuls visual yang membangkitkan 

refleks opsomatik seperti refleks pupil. 2 

 

Gambar 2. Perjalanan Serabut Saraf Nervus Optikus (tampak basal) 3 

 

 Setelah sampai di korpus genikulatum lateral, serabut saraf yang membawa impuls 

penglihatan akan berlanjut melalui radiatio optika (optic radiation) atau traktus 

genikulokalkarina ke korteks penglihatan primer di girus kalkarina. Korteks penglihatan primer 

tersebut mendapat vaskularisasi dari a. kalkarina yang merupakan cabang dari a. serebri 

posterior. Serabut yang berasal dari bagian medial korpus genikulatum lateral membawa impuls 

lapang pandang bawah sedangkan serabut yang berasal dari lateral membawa impuls dari lapang 

pandang atas (gambar 3).1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Radiatio Optika 1 
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 Pada refleks pupil, setelah serabut saraf berlanjut ke arah kolikulus superior, saraf akan 

berakhir pada nukleus area pretektal. Neuron interkalasi yang berhubungan dengan nukleus 

Eidinger-Westphal (parasimpatik) dari kedua sisi menyebabkan refleks cahaya menjadi bersifat 

konsensual. Saraf eferen motorik berasal dari nukleus Eidinger-Westphal dan menyertai nervus 

okulomotorius (N.III) ke dalam rongga orbita untuk mengkonstriksikan otot sfingter  pupil 

(gambar 4).1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Jaras Refleks Pupil 1 

 

II. Pemeriksaan Sistem Visual 

 Pemeriksaan yang dapat dilakukan pada sistem visual antara lain: 

1. Pemeriksaan visus 

2. Pemeriksaan refleks pupil 

3. Pemeriksaan lapang pandang 

4. Pemeriksaan funduskopi 

 

Pemeriksaan visus dilakukan dengan membaca kartu Snellen pada jarak 6 meter. 

Masing-masing mata diperiksa secara terpisah, diikuti dengan pemeriksaan menggunakan 

pinhole untuk menyingkirkan kelainan visus akibat gangguan refraksi. Penilaian diukur dari 

barisan terkecil yang masih dapat dibaca oleh pasien dengan benar, dengan nilai normal visus 

adalah 6/6. Apabila pasien hanya bisa membedakan gerakan tangan pemeriksa maka visusnya 
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adalah 1/300, sedangkan apabila pasien hanya dapat membedakan kesan gelap terang (cahaya) 

maka visusnya 1/∞.5 

Pemeriksaan refleks pupil atau refleks cahaya terdiri dari reaksi cahaya langsung dan 

tidak langsung (konsensual). Refleks cahya langsung maksudnya adalah mengecilnya pupil 

(miosis) pada mata yang disinari cahaya. Sedangkan refleks cahaya tidak langsung atau 

konsensual adalah mengecilnya pupil pada mata yang tidak disinari cahaya.5,6 

Pemeriksaan lapang pandang bertujuan untuk memeriksa batas perifer penglihatan, yaitu 

batas dimana benda dapat dilihat bila mata difiksasi pada satu titik. Lapang pandang yang 

normal mempunyai bentuk tertentu dan tidak sama ke semua jurusan, misalnya ke lateral kita 

dapat melihat 90 – 100o dari titik fiksasi, ke medial 60o, ke atas 50 – 60o dan ke bawah 60 – 75o. 

Terdapat dua jenis pemeriksaan lapang pandang yaitu pemeriksaan secara kasar (tes konfrontasi) 

dan pemeriksaan yang lebih teliti dengan menggunakan kampimeter atau perimeter.5 

Pemeriksaan funduskopi di bidang neurologi bertujuan untuk menilai keadaan fundus 

okuli terutama retina dan papil nervus optikus. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan 

alat berupa oftalmoskop. Papil normal berbentuk lonjong, warna jingga muda, di bagian 

temporal sedikit pucat, batas dengan sekitarnya tegas, hanya di bagian nasal agak kabur. Selain 

itu juga terdapat lekukan fisiologis. Pembuluh darah muncul di bagian tengah, bercabang keatas. 

Jalannya arteri agak lurus, sedangkan vena berkelok-kelok. Perbandingan besar vena : arteri 

adalah 5:4 sampai 3:2.5 

 

III. Gangguan Pada Nervus Optikus 

3.1. Kelainan pada pemeriksaan refleks pupil  

 Reaksi pupil terhadap cahaya dapat menghilang atau berkurang jika terdapat lesi yang 

mengenai jaras penglihatan pada lintasan saraf yang berperan pada refleks pupil atau refleks 

cahaya tersebut. Kelainan tersebut termasuk diataranya :7 

1. Kegagalan cahaya untuk mencapai retina, misalnya akibat katarak dan kekeruhan cairan 

vitreus pada pasien diabetes melitus. 

2. Penyakit pada retina, seperti retinitis pigmentosa, perdarahan makula, atau scar. 

3. Penyakit atau kelainan pada nervus optikus seperti neuritis optik, neuritis retrobulbar, 

dan atrofi nervus optikus. 

4. Kelainan yang mengenai traktus optikus dan hubungannya dengan batang otak 

5. Penyakit atau kelainan pada batang otak 

6. Penyakit atau kelainan pada nervus okulomotorius atau gangion siliare  
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3.2. Kelainan pada pemeriksaan lapang pandang 

Jika terdapat lesi di sepanjang lintasan nervus optikus (N.II) hingga korteks sensorik, 

akan menunjukkan gejala gangguan penglihatan yaitu pada lapang pandang atau medan 

penglihatan. Lesi pada nervus optikus akan mengakibatkan kebutaan atau anopsia pada mata 

yang disarafinya. Hal ini disebabkan karena penyumbatan arteri centralis retina yang mendarahi 

retina tanpa kolateral, ataupun arteri karotis interna yang akan bercabang menjadi arteri 

oftalmika yang kemudian menjadi arteri centralis retina. Kebutaan tersebut terjadi tiba-tiba dan 

disebut amaurosis fugax. 1,2  

 Lesi pada bagian medial kiasma akan menghilangkan medan penglihatan temporal yang 

disebut hemianopsia bitemporal, sedangkan lesi pada kedua bagian lateralnya akan 

menimbulkan hemianopsia binasal. Lesi pada traktus optikus akan menyebabkan hemianopsia 

homonim kontralateral. Lesi pada radiasio optika bagian medial akan menyebabkan 

quadroanopsia inferior homonim kontralateral, sedangkan lesi pada serabut lateralnya akan 

menyebabkan quadroanopsia superior homonim kontralateral. 1,2 

 

 

Gambar 5. Lintasan Impuls visual dan Gangguan Medan Penglihatan Akibat Berbagai Lesi di 

Lintasan Visual 1 
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3. 3. Kelainan pada pemeriksaan funduskopi 

 Dalam bidang neurologi, kelainan papil nervus optikus yang perlu diperhatikan adalah 

papil yang mengalami atrofi dan sembab atau papiledema.  

 Pada papil yang mengalami atrofi, warna papil menjadi pucat, batasnya tegas dan 

pembuluh darah berkurang. Pada atrofi sekunder warna papil juga pucat tetapi batasnya tidak 

tegas. Lamina cribrosa terlihat pada atrofi primer. Atrofi primer dijumpai pada kasus lesi nervus 

optikus atau kiasma optikum (misalnya pada tumor hipofise atau arachnoiditis opto-kiasmatis). 

Atrofi sekunder merupakan akibat lanjut dari papiledema, misalnya pada pasien yang menderita 

tekanan tinggi intrakranial yang lama.8 

 

Gambar 6. Atrofi Primer 8 

 

Gambar 7. Atrofi Sekunder 8 

 

Papiledema dapat disebabkan oleh radang aktif ataupun bendungan. Bila oleh radang 

aktif hal ini disebut papilitis atau neuritis optik yang biasanya disertai perburukan visus yang 

hebat. Bila di bagian distal N.II yang mengalami inflamasi, sedangkan papilnya normal, hal ini 

disebut neuritis retrobulbar.7 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Papiledema 8 
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