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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sindrom mata kering menurut Dry Eye Workshop (DEWS) 2007 

didefinisikan sebagai kelainan multifaktorial dari lapisan air mata dan 

lapisan okuler yang menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan penglihatan 

dan ketidakstabilan lapisan air mata dengan potensi kerusakan dari lapisan 

okuler. Selain hal diatas, sindrom mata kering juga disertai peningkatan 

osmolalitas dari lapisan air mata dan inflamasi lapisan okuler.1 

Mata kering menjadi permasalahan kesehatan yang semakin 

berkembang dengan angka kejadian 20-50% di dunia. Studi di United States 

menyatakan kelainan mata kering didiagnosis pada 16.4 juta orang dewasa 

dan 6 juta lainnya mengalami gejala mata kering tanpa diagnosis formal. 

Sindrom mata kering ini paling banyak terjadi pada individu dengan usia 

tua dan perempuan. Tetapi angka ini belakangan mengalami peningkatan 

pada individu berusia produktif. Sebuah studi melaporkan terdapat gejala 

sindrom mata kering pada 30-65% orang yang bekerja di kantor dan 25% 

pada anak SMA. Gejala mata kering pada individu diusia produktif 

dikaitkan dengan penggunaan perangkat digital dan pengobatan refraktif, 

contohnya penggunaan lensa kontak.2  



 2 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

menyatakan pengguna smartphone Indonesia bertumbuh dengan pesat. 

Pada tahun 2018 diperkirakan jumlah pengguna aktif smartphone di 

Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah itu, Indonesia akan 

menjadi Negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di 

dunia setelah Cina, India dan Amerika.3 Berkembangnya teknologi 

komunikasi yang sangat pesat di Indonesia secara tidak langsung 

menjadikan smartphone sebagai salah satu kebutuhan untuk menunjang 

kegiatan berbagai individu. 

Pesatnya perkembangan ini dapat berpotensi meningkatkan kelainan 

klinis yang disebabkan oleh kecanduan smartphone yang disebut 

nomofobia atau rasa tidak nyaman dan gelisah yang dirasakan oleh individu 

ketika tidak dapat menggunakan smartphone atau kemudahan yang 

diberikan oleh smartphone itu sendiri.4 Sebuah studi cross sectional pada 

145 mahasiswa kedokteran tahun pertama Bharati Vidyapeeth Medical 

College didapat persentase 17.9% siswa memiliki nomofobia ringan 60% 

siswa memiliki nomofobia sedang dan 22,1% siswa memiliki nomofobia 

berat.5 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencari apakah ada 

hubungan smartphone dan sindrom mata kering. Penelitian di Korea Selatan 

pada tahun 2018 menunjukkan penggunaan smartphone tidak hanya dapat 

memperburuk gejala mata kering tetapi juga dapat menyebabkan instabilitas 

lapisan air mata dan stres oksidatif pada lapisan okuler.6 Sedangkan 
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penelitian yang dilakukan di Faculty of Medicine at King Abdulaziz 

University pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tidak ada korelasi 

signifikan antara penggunaan smartphone dan mata kering.7 

Berdasarkan hal tersebut diatas, sangat memungkinkan prevalensi 

siswa dengan nomofobia dan sindrom mata kering tidak sedikit. Peneliti 

sebagai mahasiswa kedokteran juga merasakan lekatnya pengunaan 

smartphone untuk berkomunikasi dan mencari informasi dan peneliti 

merasa penelitian ini diperlukan untuk mengetahui lebih jelas hubungan 

nomofobia pada sindrom mata kering khususnya pada kalangan mahasiswa 

di Indonesia. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan untuk 

meningkatkan kesadaran dan dapat dilakukan tindakan pencegahan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Lekatnya penggunaan smartphone pada mahasiswa kedokteran 

berpotensi meningkatkan nomofobia. Sedangkan smartphone sendiri  juga 

merupakan salah satu dari faktor resiko meningkatnya sindrom mata kering 

pada usia produktif. Adapun penelitian tentang hubungan smartphone dan 

sindrom mata kering menunjukkan dua hasil berbeda. Tidak seperti 

penelitian sebelumnya yang menggunakan hitungan lama pemakaian 

smartphone, peneliti akan menggunakan nomofobia sebagai paparan 

lekatnya penggunaan smartphone. Penelitian tentang nomofobia dan 

sindrom mata kering juga sangat minim di Indonesia. Oleh karena itu 

peneliti ingin melihat hubungan antara nomofobia dan sindrom mata kering 
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khususnya pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah terdapat hubungan antara nomofobia dan sindrom mata 

kering pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

• Mengetahui hubungan antara nomofobia dan sindrom mata 

kering pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Pelita Harapan. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

• Mengetahui prevalensi nomofobia dan sindrom mata kering 

pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan. 

• Mengetahui perbedaan tingkat nomofobia terhadap sindrom 

mata kering pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Akademik 

• Meningkatkan jumlah publikasi akan hubungan nomofobia 

dan sindrom mata kering. 

• Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 1.5.2 Praktis 

• Menjadi dasar edukasi kepada mahasiswa mengenai 

nomofobia dan sindrom mata kering. 

  


