
 
 
 
 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1.  Latar Belakang 
 

Tidur merupakan proses biologis yang sangat penting untuk tubuh kita 

karena selama tidur organ vital tubuh yang bekerja seharian diringankan dan 

sel-sel tubuh yang rusak diperbaiki. Melalui proses tidur, tubuh manusia 

mendapatkan energi baru untuk melakukan aktivitas. Menurut National Sleep 

Foundation, rekomendasi durasi tidur untuk dewasa muda adalah 7-9 jam.1,2 

 
Durasi tidur merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk 

menilai kualitas tidur seorang individu. Kualitas tidur yang baik sangatlah 

penting bagi hidup kita. Tidur adalah proses biologis yang kompleks dimana 

tubuh kita dapat istirahat dan recharge, supaya dapat menjalankan aktifitas 

dengan baik. Jika kebutuhan tidur tidak terpenuhi, dapat menyebabkan 

gangguan pada keseimbangan fisiologis dan psikologis. 
 

Menurut jurnal yang dipublikasikan pada tahun 2015 oleh Journal of 

Clinical Sleep Medicine, mahasiswa kedokteran adalah salah satu kelompok 

yang rentan memiliki kualitas tidur yang buruk. Program pendidikan 

kedokteran sendiri memiliki banyak tuntutan dan beban akademik yang dapat 

menyebabkan stres dan akhirnya akan berdampak kepada kesehatan fisik 

maupun mental seseorang.3,4,5 

 
J Bras Pneumol pada tahun 2017 juga telah melakukan penelitian mengenai 

kualitas tidur mahasiswa fakultas kedokteran di Brazil. Kualitas tidur 

responden di ukur menggunakan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index dan 

hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa 40% dari total jumlah responden 

mempunyai kualitas tidur buruk dan hanya 15.9% mempunyai durasi tidur 

lebih dari 7 jam. Hasil ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa jurusan 

kedokteran mempunyai tuntutan dan beban akademik yang berat. 
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Selain beban akademik, kualitas tidur seseorang dapat di pengaruhi oleh 

faktor-faktor lain seperti, konsumsi kafein, konsumsi obat-obatan, paparan 

cahaya, dan lingkungan tempat tidur.6,7,8,9,10,11,12,13 

 
Dampak fisiologis yang dapat ditimbulkan dari kualitas tidur buruk yang 

disebabkan oleh faktor-faktor tersebut adalah adanya rasa lelah, penurunan 

aktifitas sehari-hari, penurunan daya tahan tubuh, dan kekurangan sekresi air 

mata akibat mata lelah yang disebut sindroma mata kering.14,25 

 
Sindroma mata kering adalah penyakit multifaktorial pada permukaan mata 

yang ditandai oleh kehilangan homeostasis dari film air mata, dan disertai dengan 

gejala okular. Ketidakstabilan film air mata, inflamasi, kerusakan pada permukaan 

mata, dan kelainan neurosensori mempunyai peran etiologis dalam penyakit 

tersebut, menurut 2017 international dry eye workshop. Berdasarkan studi mata 

Blue Mountains, terdapat antara 5% dan 34% yang mengalami sindroma mata 

kering di seluruh dunia. Menurut British Journal of Opthamology, angka kejadian 

sindroma mata kering di Asia Tenggara adalah 

27.5%.15,16,17 
 

Sindroma mata kering adalah salah satu kondisi mata yang paling umum di 

dunia dan merupakan salah satu alasan utama untuk kunjungan ke dokter mata. 

Kondisi ini dapat terjadi karena kekurangan sekresi air mata ataupun evaporasi 

air mata yang berlebihan. 
 

Penelitian serupa berjudul The Association of Sleep Quality and Dry Eye 

Disease: The Osaka Study pernah dilakukan pada tahun 2016 oleh beberapa 
peneliti untuk menganalisa hubungan antara kualitas tidur dan kejadian 

sindroma mata kering pada karyawan swasta berusia 26-64 yang bekerja di 

perusahaan yang menggunakan visual display technology.18 

 
Penelitian tersebut mengevaluasi kualitas tidur dengan kuesioner pittsburgh 

sleep quality index dan sindroma mata kering di diagnosis menggunakan tes 

schirmer, tear break up time, dan kuesioner mengenai gejala mata kering. Untuk 

penelitian ini, peneliti hanya menggunakan salah satu dari pemeriksaan fisik yang 

dapat menegakkan diagnosis sindroma mata kering yaitu tes 
 

schirmer dan menggunakan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index untuk 2 



 
 
 
 

menilai kualitas tidur. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara kualitas tidur buruk dengan sindroma mata kering. Namun, pada 

penelitian tersebut sampel diambil dari populasi berusia 26-64 yang bekerja di 

perusahaan yang sehari-hari menggunakan peralatan elektronik seperti laptop, 

smartphone dan tablet elektronik. Hal ini dapat menjadi faktor perancu dalam 

penelitian karena penggunaan peralatan elektronik tersebut merupakan salah satu 

faktor penyebab terjadinya mata kering.9,18 

 
Penelitian serupa juga belum pernah dilakukan khususnya pada mahasiswa 

fakultas kedokteran, yang berdasarkan penjabaran diatas adalah populasi yang 

rentan mempunyai kualitas tidur yang buruk. Maka itu, peneliti sangat tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang hubungan kualitas tidur dengan kejadian 

sindroma mata kering khusus pada mahasiswa fakultas kedokteran Universitas 

Pelita Harapan. 
 
 

1.2.  Rumusan Masalah 
 

Sindroma mata kering adalah salah satu kondisi mata umum dan memiliki 

prevalensi yang cukup tinggi. Penelitian yang telah dilakukan menyatakan 

bahwa kualitas tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran cukup buruk. Penelitian 

yang serupa telah dilakukan pada tahun 2016 pada pekerja yang menggunakan 

alat elektronik sehari-hari. Terdapat masalah yang belum terungkap pada 

penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul ‘Hubungan kualitas tidur dengan kejadian sindroma mata kering 

pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan tahun 2019’ 
 
 

1.3.  Pertanyaan Penelitian 
 

Apakah terdapat hubungan antara kualitas tidur buruk dengan kejadian 

sindroma mata kering pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Pelita Harapan? 
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1.4.  Tujuan Penelitian 
 

1.4.1. Tujuan Umum 
 

Melihat apakah terdapat hubungan antara kualitas tidur buruk 

dengan terjadinya sindroma mata kering pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

 
1.4.2. Tujuan Khusus 

 
-Mengetahui angka kejadian sindroma mata kering pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan yang mempunyai 

kualitas tidur yang buruk. 
 

-Mengetahui angka kejadian sindroma mata kering pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan yang mempunyai 

kualitas tidur yang baik. 

 
1.5.  Manfaat Penelitian 

 
1.5.1. Manfaat Akademik 

 
-Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai sindroma mata 

kering 
 

-Meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai dampak kualitas 

tidur yang buruk 

 
1.5.2. Manfaat Praktis 

 
-Menambah informasi mengenai kualitas tidur buruk yang dapat 

menyebabkan sindroma mata kering. 
 

-Memberikan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya. 
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