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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Lensa kontak pada dasarnya merupakan alat bantu medis yang dapat digunakan 

untuk mengoreksi gangguan refraksi pada mata. Namun penggunaan lensa kontak di 

era ini nampaknya sudah menjadi gaya hidup. Bukan saja untuk keperluan medis, akan 

tetapi kini lensa kontak juga sudah menjadi sebuah produk untuk keperluan kosmetika. 

Maka dari itu tidak jarang kita menemukan orang yang tidak memiliki gangguan 

refraksi mata namun memakai lensa kontak.  

Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 angka penggunaan lensa 

kontak di dunia diperkirakan mencapai 140 juta orang. Di Amerika sendiri pemakai 

lensa kontak diperkirakan mencapai 45 juta orang dan 
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 dari mereka adalah perempuan 

dengan rata-rata umur 31 tahun.   Dari 45 juta orang tersebut, di estimasi terdapat sekitar 

8% pengguna lensa kontak berumur kurang dari 18 tahun, 17 % pengguna lensa kontak 

berumur 18-24 tahun dan 75 % pengguna lensa kontak berumur 25 tahun atau lebih.  

Di Indonesia sendiri belum ada data yang menyatakan secara jelas penggunaan lensa 

kontak. Namun menurut Riset Kesehatan Dasar 2013 (Riskesdas) prevalensi 

pemakaian alat bantu pengelihatan seperti kacamata dan lensa kontak cenderung 

semakin meningkat dari tingkat pendidikan tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, 
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tamat SMP, tamat SMA dan dan tamat Perguruan Tinggi / PT. Puncak penggunaan 

kacamata atau lensa kontak berada pada tingkat tamat PT. 1,2,3,4 

 Dari sekian banyak pengguna lensa kontak, tidak jarang dijumpai keluhan yang 

timbul akibat pemakaian lensa kontak yang kita kenal sebagai contact lens discomfort 

(CLD). Masalah ketidaknyamanan ini umumnya digambarkan dengan keluhan berupa 

sensasi mata kering pada pengguna. Hal ini juga didukung oleh hasil suatu  penelitian 

yang dilakukan pada mahasiswa pengguna lensa kontak di Malaysia yang menunjukan  

bahwa gejala  paling umum dirasakan oleh pemakai lensa kontak adalah mata kering, 

yaitu sekitar 73%.5,6 

Pengertian dry eye / mata kering menurut International Dry Eye Workshop 2017 

(DEWS II) merupakan sebuah penyakit multifaktoral pada permukaan mata. Penyakit 

ini tandai dengan hilangnya homeostasis pada lapisan air mata / tear film dan disertai 

dengan gejala okular seperti adanya ketidakstabilan dan hiperosmolaritas dari tear film, 

inflamasi, kerusakan permukaan okuler serta kelainan neurosensori.7  

Diagnosis mata kering dapat dilakukan beberapa cara misalnya dengan 

memberikan kuesioner mengenai dry eye dan melakukan tes. Kuesioner yang biasanya 

digunakan untuk mengevaluasi mata kering adalah OSDI (Ocular Surface Disease 

Index), DEQ (Dry Eye Questionnaire) dan SPEED (Standard Patients Evaluation of 

Eye Dryness), sedangkan tes yang biasanya digunakan antara lain tes Schirmer dan tes 

Tear Break Up Time (TBUT).  Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan tes 

Schirmer sebagai salah satu metode untuk mendiagnosis mata kering pada responden.8 
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Sebelumnya sudah ada penelitian yang dilakukan mengenai hubungan pemakaian 

lensa kontak dengan mata kering. Dalam penelitian tersebut alat yang digunakan 

sebagai alat diagnosis mata kering adalah dengan melakukan tes Schirmer. Hasil dari 

penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya hubungan bermakna dengan korelasi 

lemah antara lama pemakaian lensa kontak dengan mata kering. Namun ternyata 

peneliti hanya melihat hubungannya dari lama riwayat pemakaian lensa kontak saja 

dan bukan melihat hubungannya dengan durasi pemakaian lensa kontak dalam sehari.9  

Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang serupa, namun 

kali ini peneliti ingin melihat hubungannya dari durasi pemakaian lensa kontak sehari-

hari dengan nilai tes Schirmer. Penelitian ini akan dilakukan di mahasiswa preklinik 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan yang terdiri dari angkatan  2017, 2018 

dan 2019. Alasan peneliti ingin melakukan penelitian kepada mahasiswa perguruan 

tinggi dikarenakan banyak dari mereka yang memiliki gangguan refraksi mata dan 

menggunakan lensa kontak sebagai salah satu solusinya.  Oleh karena itu peneliti, ingin 

meneliti hubungan antara durasi pemakaian harian lensa kontak dengan nilai tes 

Schirmer pada mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Peneliti ingin melakukan penelitian mengenai hubungan durasi pemakaian lensa 

kontak dengan nilai tes Schirmer pada mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan. Sebelumnya sudah ada yang pernah melakukan penelitian 
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hampir serupa, namun pada penelitian tersebut peneliti mendefinisikan pemakaian 

lensa kontak yang dimaksud merupakan riwayat lensa kontak yang dijabarkan dalam 

satuan bulan. Pada penelitian kali ini, peneliti mendefinisikan durasi pemakaian lensa 

kontak dalam satu hari yang dimana nantinya akan dijabarkan dalam satuan jam.  

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

      Apakah terdapat hubungan antara durasi pemakaian lensa kontak  dengan nilai tes 

Schirmer pada mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan? 

 

1.4  Tujuan Penelitian  

          1.4.1      Tujuan Umum 

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan antara durasi pemakaian lensa kontak 

terhadap nilai tes Schirmer pada mahasiswa preklinik Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

1.4.2    Tujuan Khusus  

-  Mengetahui rata-rata durasi pemakaian lensa kontak dalam sehari dan 

riwayat pemakaian lensa kontak pada sampel penelitian.  

- Mengetahui sifat hubungan antara durasi pemakaian lensa kontak 

dengan nilai tes Schirmer. 

- Mengetahui seberapa kuat hubungan antara durasi pemakaian lensa 

kontak dengan nilai tes Schirmer . 
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 1.5  Manfaat Penelitian  

 1.5.1   Manfaat Akademik 

Memperkaya ilmu pengetahuan kedokteran dalam bidang Oftalmologi 

khusunya pada topik yang berkaitan dengan pemakaian lensa kontak dengan 

mata kering yang diukur dengan nilai tes Schirmer. Selain itu, hasil dari 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang berkenaan dengan topik pemakaian lensa kontak terhadap 

nilai tes Schirmer.  

 

1.5.2 Manfaat Praktis  

- Memberikan pengetahuan tentang ada atau tidaknya hubungan antara 

durasi pemakaian lensa kontak dengan nilai tes Schirmer bagi 

masyarakat, terutama kepada pengguna lensa kontak.  

- Memberikan informasi mengenai hal-hal apa saja yang mungkin 

dapat menyebabkan mata kering pada pengguna lensa kontak  
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