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 BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang  

Penggunaan gadget saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. 

Terdapat berbagai jenis gadget yang umumnya digunakan oleh manusia seperti 

smartphone, ipad, tab, laptop dan masih banyak lagi. Smartphone merupakan salah 

satu jenis gadget yang paling umum dimiliki dan digunakan oleh seluruh manusia. 

Smartphone telah digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk di 

Indonesia. Menurut Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 

pengguna smartphone di Indonesia berkembang dengan pesat. Diperkirakan pada 

tahun 2018, jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia mencapai lebih dari 

100 juta orang dan dengan angka sebesar itu, Indonesia telah menjadi negara 

dengan pengguna aktif smartphone keempat di dunia.1 

Pertumbuhan penggunaan smartphone di usia muda cukup pesat. Masyarakat 

dengan usia muda biasanya jauh lebih menggunakan smartphone jika dibandingkan 

dengan masyarakat dengan usia yang lebih tua. Banyak dari remaja menggunakan 

smartphone sebagai sarana untuk komunikasi, menggunakan media sosial, 

mengerjakan tugas sekolah atau kuliah dan bermain game. Vasant Ramraoji Lunge 

pada tahun 2019 telah melakukan penelitian mengenai tingkat penggunaan 

smartphone pada mahasiswa kedokteran. Hasil yang didapatkan adalah mayoritas 

pengguna gadget adalah perempuan dengan prevalensi 71% dan setengahnya 
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berada pada rentang usia 21-23 tahun. Sebanyak 2/5 dari seluruh mahasiswa 

menggunakan gadget selama 1-3 jam per harinya.2 

Smartphone juga memiliki dampak buruk bagi setiap penggunanya. Salah satu 

akibat yang dapat terjadi dengan penggunaaan smartphone yang berlebihan adalah 

masalah pada mata penggunanya. Pengguna smartphone dapat mengalami mata 

kering apabila menatap layar terlalu lama. Dengan tingginya prevalensi populasi 

yang menggunakan smartphone, prevalensi pengguna smartphone yang mengalami 

mata kering pun juga meningkat. Di seluruh dunia, terdapat antara 5% dan 34% 

yang mengalami sindroma mata kering. Berdasarkan Dry Eye Workshop committee, 

prevalensi populasi yang mengalami mata kering di Asia Tenggara memiliki variasi 

mulai dari 20% hingga 52,4%.3,4 

Pengguna smartphone sering mengalami kondisi yang dinamakan computer 

vision syndrome. Computer vision syndrome disebabkan oleh menatap layar terlalu 

lama. Hal tersebut kemudian dapat mengakibatkan 2 masalah yaitu mata kering dan 

mata lelah. Mata kering disebabkan karena pengguna tidak berkedip saat menatap 

layar dalam waktu yang lama. Untuk memproduksi ulang lapisan air mata pada 

mata, pengguna smartphone harus berkedip setelah menatap layar dalam waktu 

yang lama. Lapisan air mata adalah lapisan cairan tipis yang melindungi permukaan 

mata. Jika mata menjadi kering, pengguna smartphone dapat mengalami pandangan 

buram dan mata menjadi tidak nyaman.3 

Untuk mendiagnosis kejadian sindroma mata kering, ada beberapa cara yang 

dapat dilakukan mulai dari pengisian kuesioner hingga pemeriksaan fisik. 

Pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan antara lain adalah schirmer test, tear 
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function index, tear break-up time dan functional visual acquity. Pada penelitian 

ini, peneliti akan menggunakan salah satu dari pemeriksaan fisik yang dapat 

menegakkan diagnosis dari sindroma mata kering yaitu menggunakan schirmer 

test.6 

Jurnal yang serupa telah dipublikasikan oleh beberapa peneliti mengenai 

pengaruh dari smartphone terhadap ketajaman pengelihatan. Penurunan ketajaman 

pengelihatan juga menjadi salah satu komplikasi dari sindroma mata kering itu 

sendiri. Namun, belum pernah diadakan penelitian yang melihat pengaruh dari 

kecanduan smartphone terhadap sindroma mata kering sendiri. Hal tersebut juga 

memicu peneliti untuk melakukan penelitian ini karena dari jurnal tandingan 

sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian yang mengukur tingkat sindroma 

mata kering menggunakan schirmer test.20,21,22  

Berdasarkan hal di atas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai 

pengaruh kecanduan penggunaan smartphone terhadap hasil schirmer test pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Tahun 2019. Peneliti 

ingin meneliti hal tersebut karena prevalensi penggunaan smartphone terus 

meningkat setiap tahunnya dan prevalensi penyakit sindroma mata kering juga 

tergolong cukup tinggi. Maka, peneliti ingin meneliti apakah kecanduan 

smartphone memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil schirmer test sebagai 

diagnostik untuk penyakit sindroma mata kering.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Prevalensi pengguna smartphone di dunia dan di Indonesia terus meningkat 

seiring berjalannya waktu. Angka kejadian mata kering pun juga tergolong cukup 

tinggi di wilayah Asia Tenggara. Walaupun sudah terdapat jurnal yang meneliti 

mengenai pengaruh penggunaan smartphone terhadap ketajaman pengelihatan, 

namun masih terdapat permasalahan yang belum terungkap dengan jelas. Dari 

jurnal sebelumnya, belum pernah diteliti mengenai pengaruh dari smartphone 

sendiri terhadap sindroma mata kering yang dapat diukur melalui schirmer test. 

Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian tersebut dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh kecanduan penggunaan smartphone terhadap 

hasil schirmer test pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan.  

 

1.3. Pertanyaan Penelitian  

Apakah terdapat pengaruh kecanduan penggunaan smartphone terhadap hasil 

schirmer test pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan?  

 

1.4. Tujuan Penelitian  

1.4.1. Tujuan Umum 

Melihat apakah terdapat pengaruh kecanduan penggunaan smartphone 

terhadap hasil schirmer test pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan.  
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1.4.2. Tujuan Khusus  

- Mengetahui prevalensi kecanduan penggunaan smartphone pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan  

- Mengetahui tingkat kejadian sindroma mata kering pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan  

- Mengetahui hubungan kecanduan penggunaan smartphone 

terhadap hasil schirmer test pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan   

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Akademik 

- Meningkatkan kesadaran mahasiswa akan kecanduan penggunaan 

smartphone 

- Meningkatkan pengetahuan mahasiswa akan pengaruh smartphone 

terhadap sindroma mata kering  

- Memberikan informasi mengenai hasil schirmer test yang akan 

didapatkan pada populasi yang mengalami kecanduan smartphone  

 

1.5.2. Manfaat Praktis  

- Memberikan informasi mengenai kecanduan smartphone yang 

dapat menyebabkan kejadian sindroma mata kering  

- Memberikan informasi mengenai akibat dari kecanduan 

smartphone 
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- Memberikan informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya 

  


