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ReseptorReseptor
�� merupakan unit sensoris yang berfungsimerupakan unit sensoris yang berfungsi

menyampaikan informasi dunia luar kesusunan menyampaikan informasi dunia luar kesusunan 
saraf pusat saraf pusat 

�� Struktur ini mengubah rangsanganStruktur ini mengubah rangsangan
( panas , tekanan , cahaya , suara &lain( panas , tekanan , cahaya , suara &lain--lain lain 
)menjadi sinyal yang mencetuskan potensial aksi )menjadi sinyal yang mencetuskan potensial aksi 
pada saraf sensorispada saraf sensoris
Reseptor ini dikelompokkan dalam Reseptor ini dikelompokkan dalam �� Reseptor ini dikelompokkan dalam Reseptor ini dikelompokkan dalam 

I.  Sistem reseptor somatik & viseral I.  Sistem reseptor somatik & viseral 
=sensasi=sensasi

superfisial dan dalam   superfisial dan dalam   
II.  Proprioseptor II.  Proprioseptor 
III.  Kemoreseptor.III.  Kemoreseptor.
IV.  Fotoreseptor IV.  Fotoreseptor 
V.  AudioreseptorV.  Audioreseptor



Penglihatan : sistem fotoreseptor Penglihatan : sistem fotoreseptor 
=MATA ,=MATA ,



�� Mata merupakan organ fotosensifif yang Mata merupakan organ fotosensifif yang 
komplekskompleks &berkembang & menganalisis &berkembang & menganalisis 
dengan cermat tentang :dengan cermat tentang :

-- bentukbentuk

-- Intensitas cahaya Intensitas cahaya 

-- Warna yang dipantulkan objek .Warna yang dipantulkan objek .-- Warna yang dipantulkan objek .Warna yang dipantulkan objek .

�� Lokasi , terletak dalam rongga orbita .Lokasi , terletak dalam rongga orbita .



�� Struktur MATA ,Struktur MATA ,

Mata terdiri atasMata terdiri atas

1.1. Sebuah bola fibrosa yang kuat,untuk mempertahankan Sebuah bola fibrosa yang kuat,untuk mempertahankan bentuknyabentuknya

2.2. Sebuah sistem lensa untuk memfokus bayangan .Sebuah sistem lensa untuk memfokus bayangan .

3.3. Selapis selSelapis sel--sel fotosensitif dansel fotosensitif dan3.3. Selapis selSelapis sel--sel fotosensitif dansel fotosensitif dan

4.4. Sistem sel dan saraf yang Sistem sel dan saraf yang berfungsi menampung , mengolah dan berfungsi menampung , mengolah dan 
meneruskan informasi  visual ke susunan saraf pusat (otak).meneruskan informasi  visual ke susunan saraf pusat (otak).



Setiap mata terdiri atas 3 lapis konsentris :    Setiap mata terdiri atas 3 lapis konsentris :    

I.I. lapisan luar( ekterna ) terdiri : 1. Sklera lapisan luar( ekterna ) terdiri : 1. Sklera 

2. Kornea  2. Kornea  

II.II. lapisan tengah = lapisan vaskular = traktus uveal terdiri lapisan tengah = lapisan vaskular = traktus uveal terdiri 

1. koroid. 1. koroid. 

2. korpus siliar 2. korpus siliar 

3. iris .3. iris .

lapisan dalam , jaringan saraf yaitu lapisan dalam , jaringan saraf yaitu III.III. lapisan dalam , jaringan saraf yaitu lapisan dalam , jaringan saraf yaitu 
Retina terdiri atas 2 bagian   ;Retina terdiri atas 2 bagian   ;

-- bagian posterior adalah fotosensitif bagian posterior adalah fotosensitif 
-- bagian anterior tidak fotosensitif .       bagian anterior tidak fotosensitif .       

Retina fotosensitif sebenarnya  berhubungan    Retina fotosensitif sebenarnya  berhubungan    

dengandengan susunan saraf pusat melalui nervus susunan saraf pusat melalui nervus 
optikus dan meluas kedepan sampai ke Ora serrataoptikus dan meluas kedepan sampai ke Ora serrata



Lensa Lensa 

�� Struktur bikonvek , transfaran , Struktur bikonvek , transfaran , 

�� zonula menahan lensa ditempatnya, dibentuk zonula menahan lensa ditempatnya, dibentuk 
oleh sistem serabut   sirkular yang terbentang oleh sistem serabut   sirkular yang terbentang 
antara lensa dan antara lensa dan penebalan lapisan tengah,yaitu penebalan lapisan tengah,yaitu antara lensa dan antara lensa dan penebalan lapisan tengah,yaitu penebalan lapisan tengah,yaitu 
badan siliar,dan posterior dengan badan vitreus badan siliar,dan posterior dengan badan vitreus 

�� Iris ,struktur yang menutupi sebagian anterior Iris ,struktur yang menutupi sebagian anterior 
lensa adalah  perluasan lapisan tengah lensa adalah  perluasan lapisan tengah 
,berpigmen dan opak  ,berpigmen dan opak  

�� Pupil, lobang bulat dibagian tengah iris . Pupil, lobang bulat dibagian tengah iris . 



�� ada 3 kompartemen ;ada 3 kompartemen ;

1.1. Kamera (bilik) anterior , ruang antara kornea, iris & lensaKamera (bilik) anterior , ruang antara kornea, iris & lensa

2.2. kamera (bilik) posterior , ruang antara iris, prosesus kamera (bilik) posterior , ruang antara iris, prosesus 
siliaris,perlekatan zonula&lensa .siliaris,perlekatan zonula&lensa .

3.3. Ruang vitreus , dibelakang lensa &perlekatan zonula ,serta Ruang vitreus , dibelakang lensa &perlekatan zonula ,serta 
dikelilingi oleh retina .dikelilingi oleh retina .

�� bilik anterior & posterior mengandung”aqueous humor”bilik anterior & posterior mengandung”aqueous humor”
cairan  miskin protein cairan  miskin protein 

�� Ruang vitreus berisikan substansi gelatinosa disebut   Ruang vitreus berisikan substansi gelatinosa disebut   
”korpus vitreus” (badan kaca) ,”korpus vitreus” (badan kaca) ,



Gambaran struktur histologi MataGambaran struktur histologi Mata

I.I. LAPISAN LUAR = TUNIKA FIBROSA  .LAPISAN LUAR = TUNIKA FIBROSA  .

A. SKLERA:A. SKLERA:

5/6 posterior lapisan luar mata .5/6 posterior lapisan luar mata .

Opak & putih .Opak & putih .

Pada manusia garis tengah lebih kurang 22mm.Pada manusia garis tengah lebih kurang 22mm.

Struktur terdiri atasStruktur terdiri atasStruktur terdiri atasStruktur terdiri atas

-- jaringan ikat padat yang liat  terutama jaringan ikat padat yang liat  terutama 

jaringan kolagen gepeng berselang jaringan kolagen gepeng berselang -- seling tetap seling tetap 
paralel dengan permukaan mata ,paralel dengan permukaan mata ,

-- substansi dasar & beberapa  fibroblas .substansi dasar & beberapa  fibroblas .

* relative avaskular, mendapat metabolit melalui * relative avaskular, mendapat metabolit melalui 

difusi dari pembuluh berdekatan dan dari cairandifusi dari pembuluh berdekatan dan dari cairan

kamera okuli anterior kamera okuli anterior 



�� Ditemui Ditemui 

a.a. Episklera , Episklera , --permukaan luar slera  permukaan luar slera  

b.b. Simpai Tenon serat kolagen halusSimpai Tenon serat kolagen halus

c.c. ruang Tenon, ruang longgar diantara simpaiTenon&sklera ruang Tenon, ruang longgar diantara simpaiTenon&sklera 
Ruang ini yang memungkinkan gerak bola mata .Ruang ini yang memungkinkan gerak bola mata .

d.d. lamina suprakoroid , diantara sklera dan koroid yaitu ,lamina suprakoroid , diantara sklera dan koroid yaitu ,
lapisan tipis jaringan ikat longgar , banyak melanosit , lapisan tipis jaringan ikat longgar , banyak melanosit , lapisan tipis jaringan ikat longgar , banyak melanosit , lapisan tipis jaringan ikat longgar , banyak melanosit , 
fibroblas & serat elastin fibroblas & serat elastin 

�� sclera relatif tak mengandung pembuluh darahsclera relatif tak mengandung pembuluh darah



B . KORNEAB . KORNEA

�� --1/6 bagian anterior  1/6 bagian anterior  

�� kornea tidak kornea tidak 
berwarna dan berwarna dan 
transparan transparan transparan transparan 

�� Irisan melintang , Irisan melintang , 
telihat lima lapisan ,telihat lima lapisan ,



1. Epitel kornea1. Epitel kornea

�� berlapis squamous tanpa tanduk berlapis squamous tanpa tanduk 

�� terdiri 5terdiri 5--6 lapisan sel .6 lapisan sel .

�� *Pada bagian basal banyak gambaran mitosis            *Pada bagian basal banyak gambaran mitosis            
(mencerminkan kemampuan regenerasi yang(mencerminkan kemampuan regenerasi yang

hebat) , masa pergantian sel lebih kurang 7 hari hebat) , masa pergantian sel lebih kurang 7 hari 

mikrovili pada permukaan sel terjulur kedalam mikrovili pada permukaan sel terjulur kedalam �� mikrovili pada permukaan sel terjulur kedalam mikrovili pada permukaan sel terjulur kedalam 
ruang yang diisi lapisan tipis air mata prakornea ruang yang diisi lapisan tipis air mata prakornea 

�� jaringan epitel ditutupi lapisan lipid dan jaringan epitel ditutupi lapisan lipid dan 
glikoprotein glikoprotein pelindung ,tebalnya lebih kurang 7 pelindung ,tebalnya lebih kurang 7 
mikrometer ,mikrometer ,

�� * kornea mempunyai suplai saraf sensoris paling * kornea mempunyai suplai saraf sensoris paling 
besarbesar



2. Membrana Bowman2. Membrana Bowman ..

�� membantu stabilitas dan kekuatan kornea .membantu stabilitas dan kekuatan kornea .

�� dibawah epitel,lapisan homogendibawah epitel,lapisan homogen

�� tebal antara 7tebal antara 7--12 mi12 mikrometer .krometer .

�� terdiri atas terdiri atas ––serat kolagen yang bersilangan secara acak serat kolagen yang bersilangan secara acak 
-- substansi antar sel yang padat substansi antar sel yang padat 
* tak mengandung sel * tak mengandung sel 

�� berakhir pada limbus .berakhir pada limbus .



3. Stroma (substansia propria ).3. Stroma (substansia propria ).

Terdiri atas, banyak lapisan kolagen paralel , saling Terdiri atas, banyak lapisan kolagen paralel , saling 
menyilang tegak lurus. menyilang tegak lurus. 

�� serabut kolagen setiap lamel saling berjajar paralel , serabut kolagen setiap lamel saling berjajar paralel , 
melintasi seluruh lebar cornea.melintasi seluruh lebar cornea.

�� juluran sitoplasma fibroblast terjepit diantara juluran sitoplasma fibroblast terjepit diantara lapisan , lapisan , �� juluran sitoplasma fibroblast terjepit diantara juluran sitoplasma fibroblast terjepit diantara lapisan , lapisan , 
terlihat gepeng mirip sayap kuputerlihat gepeng mirip sayap kupu--kupu.kupu.

�� sel dan serat dari stroma terendam dalam substansi sel dan serat dari stroma terendam dalam substansi 
glikoprotein amorf , metakromatik ,banyak mengandung glikoprotein amorf , metakromatik ,banyak mengandung 
kondroitin sulfat kondroitin sulfat 

�� stroma avaskular , tapi terdapat limfoid migrating .stroma avaskular , tapi terdapat limfoid migrating .



4. Membrana Descemet, 4. Membrana Descemet, 

�� Struktur homogenStruktur homogen

�� tebal 5tebal 5--10 mikrometer(ditengah 510 mikrometer(ditengah 5--7, ditepi 87, ditepi 8--10 um) 10 um) 
terdiri atas filament kolagen halus tersusun berupa terdiri atas filament kolagen halus tersusun berupa 
jaringan 3 dimensi ,jaringan 3 dimensi ,

5. Endotel ,5. Endotel ,

�� epitel selapis squamos , sel ini memiliki organel yang epitel selapis squamos , sel ini memiliki organel yang 
aktif mentranspor dan membuat protein untuk sekresi.aktif mentranspor dan membuat protein untuk sekresi.
endotel & epitelkornea berfungsi mempertahankan endotel & epitelkornea berfungsi mempertahankan 
kejernihan kornea.kejernihan kornea.



C. C. LIMBUS = batas kornea & skleraLIMBUS = batas kornea & sklera

�� Merupakan peralihan dari berkas kolagen bening dari korneaMerupakan peralihan dari berkas kolagen bening dari kornea
menjadi seratmenjadi serat--serat sklera yang berwarna opak keputihan .serat sklera yang berwarna opak keputihan .

�� Sangat vaskular, yang sangat berparan pada radang kornea.Sangat vaskular, yang sangat berparan pada radang kornea.

D. KANAL SchlemmD. KANAL SchlemmD. KANAL SchlemmD. KANAL Schlemm

�� merupakanmerupakan
-- didaerah Limbus,dalam lapisan stroma , didaerah Limbus,dalam lapisan stroma , 
-- saluran tidak teratursaluran tidak teratur
-- berlapis andotel ,berlapis andotel ,
-- jalinan trabekula yang menyatu .jalinan trabekula yang menyatu .
-- membawa pergi cairan dari kamera okuli anterior membawa pergi cairan dari kamera okuli anterior 
-- berhibungan keluar dengan sitem vena .berhibungan keluar dengan sitem vena .



(II ) LAPISAN TENGAH = LAPISAN (II ) LAPISAN TENGAH = LAPISAN 
VASKULAR = Traktus UvealVASKULAR = Traktus Uveal

Terdiri atas 3 bagian      Terdiri atas 3 bagian      

A.A. KoroidKoroid

B.B. 1.  Badan ( Korpus) siliaris1.  Badan ( Korpus) siliaris

2.   Prosesus siliaris2.   Prosesus siliaris2.   Prosesus siliaris2.   Prosesus siliaris

C.C. Iris Iris 



ad A.KOROIDad A.KOROID ..

�� Sangat vascular .( banyak Sangat vascular .( banyak 
pembuluh darah )pembuluh darah )

�� jaringan ikat longgar, jaringan ikat longgar, 
banyak firoblas, makrofag banyak firoblas, makrofag 
, limfosit , sel mast, sel , limfosit , sel mast, sel , limfosit , sel mast, sel , limfosit , sel mast, sel 
plasma, serat kolagen & plasma, serat kolagen & 
serat elastin serat elastin 

�� terdapat banyak terdapat banyak 
melanosit yang memberi melanosit yang memberi 
warna hitam khas warna hitam khas 



Pada Pada Koroid ditemui 4 lapisan :Koroid ditemui 4 lapisan :

a. lapisan koriokapiler a. lapisan koriokapiler 
�� bagian dalam bagian dalam 
�� banyak mengandung banyak mengandung 

pambuluh darah kecil pambuluh darah kecil 
�� berfungsi penting berfungsi penting 

untuk nutrisi retina untuk nutrisi retina 

b. membrane Bruchb. membrane Bruch
�� membrane amorf tipis (3membrane amorf tipis (3--4 4 

mikrometer ) mikrometer ) 
�� memisahkan lapisan koriokapiler ini memisahkan lapisan koriokapiler ini 

dari retina .dari retina .
�� dari papila optikus sampai ora dari papila optikus sampai ora 

serrata serrata 
untuk nutrisi retina untuk nutrisi retina 

serrata serrata 
�� dibentuk oleh 5 lapisan dibentuk oleh 5 lapisan 
�� lapisan tengah serat elastin lapisan tengah serat elastin 
�� dilapisi serat kolagen pada kedua dilapisi serat kolagen pada kedua 

permukaan .permukaan .
�� ditutupi  lapisan lamina basal dari ditutupi  lapisan lamina basal dari 

kapiler lapisan koriokapiler  satu sisi kapiler lapisan koriokapiler  satu sisi 
dan dan 

�� lamina basal epitel pigmen sisi lain lamina basal epitel pigmen sisi lain 



c. Diskus optikus  = papila optikusc. Diskus optikus  = papila optikus

�� tempat nervus optikus memasuki bola tempat nervus optikus memasuki bola 
mata mata 

d. Lamina suprakoroidal d. Lamina suprakoroidal 

lapisan jaringan ikat longgar lapisan jaringan ikat longgar �� lapisan jaringan ikat longgar lapisan jaringan ikat longgar 

�� banyak melanosit .banyak melanosit .

�� perikatan koroid dengan sklera.perikatan koroid dengan sklera.



ad B.1  KORPUS SILIARISad B.1  KORPUS SILIARIS ..

�� sebuah perluasan koroid sebuah perluasan koroid 
keanterior setinggi lensa keanterior setinggi lensa 

�� merupakan cincin tebal yang merupakan cincin tebal yang 
utuh pada permukaan utuh pada permukaan dalam dalam 
bagian anterior sklera ,bagian anterior sklera ,

�� pada potongan melintang pada potongan melintang �� pada potongan melintang pada potongan melintang 
berbentuk segi tiga .berbentuk segi tiga .

ssatu permukaan berkontak atu permukaan berkontak 
dengan korpus vitreus ,              dengan korpus vitreus ,              
satu dengan sklera, ketiga , satu dengan sklera, ketiga , 
dengan lensa dan kamera dengan lensa dan kamera 
okuli posteriorokuli posterior



Struktur histologikStruktur histologik

�� dasarnya jaringan ikat longgar , banyak serat elastin dasarnya jaringan ikat longgar , banyak serat elastin 
pembuluh darah dan melanositpembuluh darah dan melanosit

�� muskulus siliaris dikelilingi struktur dasar , terdiri :muskulus siliaris dikelilingi struktur dasar , terdiri :
2 berkas otot polos ,2 berkas otot polos ,-- insersi dianterior pada sclera insersi dianterior pada sclera 

-- insersi posterior pada berbagaiinsersi posterior pada berbagai
derah korpus siliaris derah korpus siliaris 

berkas ini berfungsi , meregangkan koroid danberkas ini berfungsi , meregangkan koroid danberkas ini berfungsi , meregangkan koroid danberkas ini berfungsi , meregangkan koroid dan
mengendurkan ketegangan lensa mengendurkan ketegangan lensa 

�� permukaan korpus siliaris yang menghadap korpus permukaan korpus siliaris yang menghadap korpus 
vitreus , bilikposterior dan lensa ditutupi oleh perluasan vitreus , bilikposterior dan lensa ditutupi oleh perluasan 
retina ke anteriorretina ke anterior



Disini retina hanya terdiri atas 2 lapisan  sel  Disini retina hanya terdiri atas 2 lapisan  sel  

I.I. yang langsung berbatasan dengan yang langsung berbatasan dengan 
korpus siliaris epitel selapis silindris korpus siliaris epitel selapis silindris 
,banyak mengandung melanin,,banyak mengandung melanin,sesuai sesuai 
dengan juluran lapisan pigmen retina dengan juluran lapisan pigmen retina 

II.II. menutupi lapisan I , epitel selapis menutupi lapisan I , epitel selapis II.II. menutupi lapisan I , epitel selapis menutupi lapisan I , epitel selapis 
silindris tanpa pigmen berasal dari silindris tanpa pigmen berasal dari 
lapisan sensoris retina lapisan sensoris retina 



ad B2. PROSESUS SILARISad B2. PROSESUS SILARIS

�� merupakan juluran mirip rabung dari korpus siliaris merupakan juluran mirip rabung dari korpus siliaris 

�� pusatnya jaringan ikat longgar & banyak kapiler bertingkappusatnya jaringan ikat longgar & banyak kapiler bertingkap

�� ditutupi 2 lapisan epitel ditutupi 2 lapisan epitel 

�� Zonula ( serat Zonula ( serat ––serat oksitalan  ) , dari prosesus siliaris , serat oksitalan  ) , dari prosesus siliaris , 
berinsersi dalam capsula lentis dan tertanam disini ,  berorigo berinsersi dalam capsula lentis dan tertanam disini ,  berorigo 
dimembrana basal seldimembrana basal sel--sel dalamsel dalamdimembrana basal seldimembrana basal sel--sel dalamsel dalam

�� membrana basal selmembrana basal sel--sel berpigmen luar , bersebelahan sel berpigmen luar , bersebelahan dengan dengan 
massa utama korpus siliaris.massa utama korpus siliaris.

�� sel tanpa pigmen dari lapisan dalam memiliki lipatan basal & sel tanpa pigmen dari lapisan dalam memiliki lipatan basal & 
interdigitasi luas . ( khas untuk sel pertransport ion )interdigitasi luas . ( khas untuk sel pertransport ion )

�� sel ini secara aktif mentransport unsur plasma kedalam bilik sel ini secara aktif mentransport unsur plasma kedalam bilik 
posterior dengan demikian membentuk  “ humor akueus” , cairan posterior dengan demikian membentuk  “ humor akueus” , cairan 
yang komposisi serupa plasmayang komposisi serupa plasma kadar protein kurang dari 0,1 % ( kadar protein kurang dari 0,1 % ( 
plasma 7%)plasma 7%)



ad.C.IRIS ad.C.IRIS 



�� Bagian anterior dari uvea = pelangi .Bagian anterior dari uvea = pelangi .

�� Merupakan perluasan koroid yang sebagian Merupakan perluasan koroid yang sebagian 
menutup  lensa menutup  lensa 

�� Pupil lobang bulat dipusat = gadis kecil, sisa Pupil lobang bulat dipusat = gadis kecil, sisa 
bentukan iris bentukan iris 

�� permukaan anterior iris tidak teratur dan kasar , permukaan anterior iris tidak teratur dan kasar , 
dengan rabung  dan alur ,dengan rabung  dan alur ,dengan rabung  dan alur ,dengan rabung  dan alur ,

�� dibentuk oleh sel pigmen tidak utuh dan fibroblastdibentuk oleh sel pigmen tidak utuh dan fibroblast

�� dibawah lapisan ini ,ditemui jaringan ikat ,sedikit dibawah lapisan ini ,ditemui jaringan ikat ,sedikit 
pembuluh darah , serat , fibroblast dan melanosit .pembuluh darah , serat , fibroblast dan melanosit .

�� lapisan berikutnya,  jaringan ikat longgar yang lapisan berikutnya,  jaringan ikat longgar yang 
sangat vascularsangat vascular



�� permukaan posterior , rata ,juga melapisi badan siliar dan permukaan posterior , rata ,juga melapisi badan siliar dan 
prosesusnya , dilapisi 2 lapisan epitel prosesusnya , dilapisi 2 lapisan epitel 

�� epitel dalam berhubungan dengan bilik posterior , penuh epitel dalam berhubungan dengan bilik posterior , penuh 
granul  melaningranul  melanin

�� epitel luar , memiliki juluran mirip lidah , bagian basalradier epitel luar , memiliki juluran mirip lidah , bagian basalradier 
, dipenuhi miofilamen yang overlapping ,membentuk “ , dipenuhi miofilamen yang overlapping ,membentuk “ 
muskulus dilatator pupil” dari iris .Banyaknya pigmen muskulus dilatator pupil” dari iris .Banyaknya pigmen 
mencegah masuknya cahaya .mencegah masuknya cahaya .Melanosit stroma iris Melanosit stroma iris 
menentukan warna mata menentukan warna mata menentukan warna mata menentukan warna mata 

�� Iris mengandung berkas otot polos yang tersusun Iris mengandung berkas otot polos yang tersusun 
melingkari pupil dan membentuk “ muskulus kontruktor    melingkari pupil dan membentuk “ muskulus kontruktor    
pupil ” di pupil ” di IrisIris



LENSALENSA



�� Bentuk bikonkaf sangat elastis , menghilang Bentuk bikonkaf sangat elastis , menghilang 
dengan meningkatnya usia sampai mengerasdengan meningkatnya usia sampai mengeras

�� Memiliki 3 komponen utama.Memiliki 3 komponen utama.

1.1. Simpai lensa ,= kapsul lensa ( pembungkus ) Simpai lensa ,= kapsul lensa ( pembungkus ) 
tebalnya 10tebalnya 10--2 2 mikrometer , homogen , refraktil mikrometer , homogen , refraktil 
, kaya karbohidrat ., kaya karbohidrat .

Struktur histologi ;Struktur histologi ;Struktur histologi ;Struktur histologi ;

merupakan membrana basal yang sangat merupakan membrana basal yang sangat 

tebal terdiri atas kolagen tipe IV datebal terdiri atas kolagen tipe IV dan n 
glikoprotein amorf .glikoprotein amorf .



2.2. Epitel supkapsular Epitel supkapsular 

�� terdiri atas , selapis sel epitel kuboid terdiri atas , selapis sel epitel kuboid hanya pada permukaan hanya pada permukaan 
anterior lensaanterior lensa

�� Lensa bartambah besar dan tumbuh seumur hidup dengan Lensa bartambah besar dan tumbuh seumur hidup dengan 
terbentuknya serat lensa baru dari selterbentuknya serat lensa baru dari sel--sel yang terdapat sel yang terdapat 
didaerah ekuator lensa yang didaerah ekuator lensa yang memiliki banyak interdigitasi memiliki banyak interdigitasi 
dengan serat lensa dengan serat lensa 

3.3. Serat lensa ,Serat lensa ,

�� tersusunmemanjang dan tampak sebagai strukt tipis & pipih tersusunmemanjang dan tampak sebagai strukt tipis & pipih �� tersusunmemanjang dan tampak sebagai strukt tipis & pipih tersusunmemanjang dan tampak sebagai strukt tipis & pipih 

�� merupakan sel yang berkembang jauh berasal dari sel epitel merupakan sel yang berkembang jauh berasal dari sel epitel 
subkapsular, yang akhirnya kehilangan inti dan organel lain subkapsular, yang akhirnya kehilangan inti dan organel lain 
dan menjadi sangat panjang.7dan menjadi sangat panjang.7--10 mm, 10 mm, lebar 8lebar 8--10 10 
mikrometer , tebal 2 mkrometer .mikrometer , tebal 2 mkrometer .

�� berisikan sekelompok protein disebut “kristalin berisikan sekelompok protein disebut “kristalin 

�� produksi serat lensa seumur hidup namun makin lama produksi serat lensa seumur hidup namun makin lama 
makin berkurang .makin berkurang .



�� Zonula; kelompok serat Zonula; kelompok serat ––serat yang serat yang 
menahan lensa  pada tempatnya ,yang menahan lensa  pada tempatnya ,yang 
tertanam pada simpai lensa dan korpus tertanam pada simpai lensa dan korpus 
siliaris siliaris 

�� serat serupa mikrofibril dari serat elastin serat serupa mikrofibril dari serat elastin 

�� sistem ini penting dalam proses sistem ini penting dalam proses 
akomodasi yang dapat  memfokuskan akomodasi yang dapat  memfokuskan akomodasi yang dapat  memfokuskan akomodasi yang dapat  memfokuskan 
objek dekat dan jauh objek dekat dan jauh 



RuangRuang--ruang mata ( kompartemen )ruang mata ( kompartemen )

1. KAMERA OKULI ANTERIOR 1. KAMERA OKULI ANTERIOR 
Ruang yang dibatasi Ruang yang dibatasi 

anterior    anterior    -- permukaan posterior kornea permukaan posterior kornea 
posterior  posterior  -- lensa , iris dan permukaan posterior badan lensa , iris dan permukaan posterior badan 

siliaris siliaris 
lateral      lateral      -- sudut iris atau limbus yang ditempati sudut iris atau limbus yang ditempati 

,ligamentum pektinata , tempat penyaluran  ,ligamentum pektinata , tempat penyaluran  
humor aqueus ke humor aqueus ke kanalsclem kanalsclem humor aqueus ke humor aqueus ke kanalsclem kanalsclem 

2. KAMERA OKULI POSTERIOR2. KAMERA OKULI POSTERIOR
anterior       anterior       -- iris  iris  
postarior     postarior     -- permukaan anterior lensa & zonula & periferpermukaan anterior lensa & zonula & perifer

prosesus siliaris prosesus siliaris 
1&2mengandung humor aqueus 1&2mengandung humor aqueus 



3. KORPUS VITREUS 3. KORPUS VITREUS 
�� korpus vitreus menempati ruang mata korpus vitreus menempati ruang mata 

dibelakang lensa dibelakang lensa 
�� merupakan gel transparan , terdiri dari air  99%, merupakan gel transparan , terdiri dari air  99%, 

kolagen , glikosaminoglikan syang berhidrasi kolagen , glikosaminoglikan syang berhidrasi 
berat berat 

�� unsur utamanya asam hialuronatunsur utamanya asam hialuronat

4. Kanal schlem ,4. Kanal schlem ,4. Kanal schlem ,4. Kanal schlem ,
�� pembuluh bentuk cincin melingkari mata pembuluh bentuk cincin melingkari mata 
�� merupakan jalinan trabekula merupakan jalinan trabekula 
�� berlapiskan endotelberlapiskan endotel
�� telah diterangkan diatas telah diterangkan diatas 



((III )    LAPISAN DALAM III )    LAPISAN DALAM RETINA .RETINA .

�� Retina , lapisan dalam bola Retina , lapisan dalam bola 
mata terdiri 2bagian ;mata terdiri 2bagian ;

-- posterior fotosensitif posterior fotosensitif 

-- anterior tidak anterior tidak 
fotosensitif , menyusun fotosensitif , menyusun fotosensitif , menyusun fotosensitif , menyusun 
lapisan dalam korpus  lapisan dalam korpus  

siliaris dan bagian  siliaris dan bagian  

posterior iris posterior iris 



Embriologi , Embriologi , 

�� Retina terbentuk evaginasi vesikel  sevalik Retina terbentuk evaginasi vesikel  sevalik 
anterior atau anterior atau prosensefalon.( penonjolan prosensefalon.( penonjolan 
keluar otak depan , vesipel optik keluar otak depan , vesipel optik yang yang 
berhubungan dengan otak melalui tangkai berhubungan dengan otak melalui tangkai 
optik yang berkembang jadi saraf optik) optik yang berkembang jadi saraf optik) optik yang berkembang jadi saraf optik) optik yang berkembang jadi saraf optik) 



Struktur Retina Struktur Retina 

�� Epitel pigmen terdiri atas Epitel pigmen terdiri atas 

-- sel silendris sel silendris 

-- inti dibasal inti dibasal 

-- basal sel melekat erat pada membran Bruch .basal sel melekat erat pada membran Bruch .

-- membran sel banyak invaginas basal.membran sel banyak invaginas basal.

-- membrane lateral tautan sel dengan zonula    membrane lateral tautan sel dengan zonula    -- membrane lateral tautan sel dengan zonula    membrane lateral tautan sel dengan zonula    

okludens dan zonula adherens mencolok pada okludens dan zonula adherens mencolok pada 

apeks , selain desmosom & apeks , selain desmosom & taut rekah taut rekah 

-- apeks sel memiliki apeks sel memiliki -- mikrovili langsing danmikrovili langsing dan

-- selubung silindris selubung silindris 

-- penuh vesikel padatpenuh vesikel padat



Retina pars optika: terdiri atasRetina pars optika: terdiri atas

1.1. lapisan luar, sellapisan luar, sel--sel fotosensitif sel fotosensitif 

2.2. lapisan  lapisan  -- sel batang (rods)dan       sel batang (rods)dan       

-- sel kerucut ( cones)sel kerucut ( cones)

3.3. membrane limitan ekterna membrane limitan ekterna 

4.4. lapisan inti luarlapisan inti luar

lapisan fleksiform luar lapisan fleksiform luar 5.5. lapisan fleksiform luar lapisan fleksiform luar 

6.6. lapisan inti dalam lapisan inti dalam 

7.7. lapisan fleksiform dalam lapisan fleksiform dalam 

8.8. lapisan sel ganglion lapisan sel ganglion 

9.9. lapisan serat saraflapisan serat saraf

10.10. membrana limitan interna . membrana limitan interna . 



�� lapisan tengah neuron bipolar , menghubungkan lapisan tengah neuron bipolar , menghubungkan 
,sel batang & kerucut dengan sel ganglion ,sel batang & kerucut dengan sel ganglion 

�� lapisan dalam lapisan dalam –– sel ganglion ,berhubungan sel ganglion ,berhubungan 
dengan sel bipolar melalui denrit dengan sel bipolar melalui denrit dan mengirim dan mengirim 
akson ke susunan saraf pusat ; akson akson ke susunan saraf pusat ; akson ––akson akson 
berkumpul pada papil optikus membentuk berkumpul pada papil optikus membentuk 
Nervus optikus,Nervus optikus,

�� Lapisan pleksiform luar atau lapisan sinaptik , Lapisan pleksiform luar atau lapisan sinaptik , 
tempat terbantuknya sinap sel rodsdan cones tempat terbantuknya sinap sel rodsdan cones 

�� Lapisan pleksiform dalam tempat terbentuknya Lapisan pleksiform dalam tempat terbentuknya 
sinaps sel bipolar den sel ganglionsinaps sel bipolar den sel ganglion

�� membrane limitan ekterna membrane limitan ekterna 



A. Sel batang .A. Sel batang .
�� sel halus & langsing ( 50 X 3um ) sel halus & langsing ( 50 X 3um ) 
�� terdiri 2 bagian  terdiri 2 bagian  -- batang luar batang luar 

-- batang dalam batang dalam 
B. sel kerucutB. sel kerucut
�� merupakan neuron panjang ( 60X 1,5 um ) merupakan neuron panjang ( 60X 1,5 um ) 
�� setiap retina mempunyai lebih kurang 6juta sel kerucut setiap retina mempunyai lebih kurang 6juta sel kerucut 
�� struktur  struktur  -- segmen luar segmen luar 

-- segmen dalam segmen dalam -- segmen dalam segmen dalam 
badan basal dengan silium badan basal dengan silium 

�� beda dengan sel batang pada bentuk dan struktur segmen beda dengan sel batang pada bentuk dan struktur segmen 
luar luar 

C. sel lainnyaC. sel lainnya -- sel bipolar difussel bipolar difus
-- sel bipolar monosinapssel bipolar monosinaps

�� selsel--sel ganglion adalah khas sel saraf sel ganglion adalah khas sel saraf 
inti eukromatik besar substansi Nissl basofilik inti eukromatik besar substansi Nissl basofilik 



NERVUS OPTIKUSNERVUS OPTIKUS

�� merupakan kumpulan akson dari sel merupakan kumpulan akson dari sel 
lapisan ganglion lapisan ganglion 

�� daerah bebas reseptor disebut ”bintik daerah bebas reseptor disebut ”bintik 
buta”dari retina buta”dari retina papilla nervus optikus papilla nervus optikus 
atau kepala nervus optikus atau kepala nervus optikus 

�� Selain itu terdapat jenis sel lainyang Selain itu terdapat jenis sel lainyang 
merata dalam lapisan retina merata dalam lapisan retina merata dalam lapisan retina merata dalam lapisan retina 

1. 1. sel horizontal, menghubungkan  sel horizontal, menghubungkan  

fotoreseptor fotoreseptor –– fotoreseptor .           fotoreseptor .           
2. 2. sel amakrin, neuron yang sel amakrin, neuron yang 

menghubungkan selmenghubungkan sel--sel ganglion sel ganglion 

3. 3. sel penyokong adalah neuroglia , sel penyokong adalah neuroglia , 
astrosit , sel mikroglia astrosit , sel mikroglia 

sel Muller , sel yang ujungjya sel Muller , sel yang ujungjya 
banyak cabang .banyak cabang .



STRUKTUR TAMBAHAN DARI MATASTRUKTUR TAMBAHAN DARI MATA

1. Konyung tiva , 1. Konyung tiva , 

�� membrana mukosa tipis dan transparan membrana mukosa tipis dan transparan 

�� menutupi bagian anterior mata sampai menutupi bagian anterior mata sampai 
kornea dan kornea dan permukaan dalam kelopak mata permukaan dalam kelopak mata kornea dan kornea dan permukaan dalam kelopak mata permukaan dalam kelopak mata 

�� struktur struktur -- epitel berlapis silindris epitel berlapis silindris 

-- banyak sel gobletbanyak sel goblet

-- lamina propria jaringan ikat lamina propria jaringan ikat 
longgar.longgar.



2. Kelopak mata 2. Kelopak mata 

�� lipatan jaringan yang dapat lipatan jaringan yang dapat 
digerakkan digerakkan 

�� yang berfungsi melindungi mata yang berfungsi melindungi mata 

�� Kulit kelopak mata longgar & elastis .Kulit kelopak mata longgar & elastis .

�� ditemui 3jenis kelenjar pada kelopak ditemui 3jenis kelenjar pada kelopak 
mata mata 

a.a. kelenjar Meibom , kelenjar sebasea kelenjar Meibom , kelenjar sebasea 
panjang dalam panjang dalam lempeng tarsal , tidak lempeng tarsal , tidak panjang dalam panjang dalam lempeng tarsal , tidak lempeng tarsal , tidak 
berhubungan dengan folikel rambutberhubungan dengan folikel rambut

b.b. Kelenjar Zeis , kelenjar sebasea kecil , Kelenjar Zeis , kelenjar sebasea kecil , 
dimodifikasi dimodifikasi berhubungan dengan berhubungan dengan 
folikel bulu matafolikel bulu mata

c.c. Kelenjar keringat Moll, tubulus mirip Kelenjar keringat Moll, tubulus mirip 
sinus ,mencurahkan sekretnya sinus ,mencurahkan sekretnya 
kedalam folikel bulu mata .kedalam folikel bulu mata .



3.  3.  Alat lakrimalis .Alat lakrimalis .
alat lakrimalis terdiri atas alat lakrimalis terdiri atas 

�� kelenjar lakrimalis , kelenjar lakrimalis , 
kelenjar tubuloalveolar selkelenjar tubuloalveolar sel--sel jenis serosa sel jenis serosa 

�� kanalikuli kanalikuli 
garis tengah imm, panjang 8 mm garis tengah imm, panjang 8 mm 
dilapisi epital berlapis squamous tebal dilapisi epital berlapis squamous tebal 

�� sakus lakrimalis , sakus lakrimalis , �� sakus lakrimalis , sakus lakrimalis , 
terletak dalam fosa lakrimalis terletak dalam fosa lakrimalis 
epitel bertingkat silindris bersilia .epitel bertingkat silindris bersilia .

�� duktus nasolakrimalisduktus nasolakrimalis
lanjutan kebawah sakus lakrimalis , membuka lanjutan kebawah sakus lakrimalis , membuka 
kedalam kedalam meatus inferior lateral terhadap konka meatus inferior lateral terhadap konka 
inferior            inferior            
epitel bertingkat silindris bersilia epitel bertingkat silindris bersilia 


