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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Katarak adalah penyebab utama kebutaan di seluruh dunia[1]. Kondisi ini 

mengaburkan lensa mata dan mengganggu penglihatan. Katarak dapat berkembang 

setelah terjadi cedera mata, peradangan, dan beberapa penyakit mata lainnya. 

Menurut WHO (World Health Organisation), katarak bertanggung jawab atas 51% 

kebutaan dunia, yakni sekitar 20 juta orang (2010).  

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 oleh Kementrian 

Kesehatan, perkiraan insiden katarak adalah 0,1% per tahun (1 diantara 1.000 orang 

terdapat seorang penderita katarak baru setiap tahun). Penduduk Indonesia 

memiliki kemungkinan terkena katarak 15 tahun lebih awal dibandingkan 

penduduk di daerah subtropis, sekitar 16-22% penderita katarak yang dioperasi 

berusia dibawah 55 tahun. Katarak pada orang berumur <50 tahun disebut sebagai 

katarak presenilis sedangkan pada orang >50 tahun adalah katarak senilis.[8-9] 

Mengenali faktor risiko yang paparan nya dapat dibatasi sangat penting 

dalam membantu proses tindakan pencegahan katarak. Sekelompok penelitian 

epidemiologi dalam populasi dari seluruh dunia telah mengidentifikasikan beberapa 

faktor yang terkait dengan peningkatan risiko orang terkena katarak. Contoh nya 

seperti faktor usia dan paparan sinar UV. Sejumlah studi epidemiologi sebelumnya 

menunjukkan bahwa merokok dikaitkan dengan peningkatan risiko katarak[2-3], 

tetapi bukti kuantitatif untuk menyatakan asosiasi ini masih kurang. 

Salah satu mekanisme patofisiologi katarak adalah spesies oksigen reaktif 

(ROS) yang merupakan senyawa pengoksidasi turunan oksigen. Lipid peroksida 

terbentuk saat radikal bebas dalam ROS bereaksi dengan asam lemak tak jenuh 

yang berada didalam sel dalam bentuk fosfolipid dan trigliserida. Saat membran 

fosfolipid teroksidasi, akan terjadi peningkatan permeabilitas membrane sel atau 

inhibisi pompa ion yang menyebabkan oedema, gangguan keseimbangan elektrolit, 

dan peningkatan kadar kalsium dalam sel yang berkontribusi dalam kerusakan dan 
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kematian sel. Stres oksidatif menimbulkan kerusakan pada protein dalam lensa 

yang menghasilkan kekeruhan.  

Rokok dapat mempengaruhi lensa secara langsung karena asap rokok yang 

dihisap mengandung banyak radikal bebas. Merokok juga mengoksidasi 

antioksidan Glutathion (GSH), yang berperan untuk mereduksi H2O2 menjadi H2O 

dan O2. Karena kadar H2O2 meningkat, terjadi stress oksidatif pada lensa yang 

menyebabkan perubahan pada lensa karena kadar GSH tidak dapat mengimbangi 

dan menetralkan radikal bebas.[5] Sebuah penelitian yang dilakukan oleh The 

Association for Research in Vision and Ophthalmology pada tahun 2012 

menyatakan bahwa tingkat keparahan katarak lebih tinggi pada perokok berat 

dibandingkan perokok ringan karena faktor resiko katarak meningkat seiring 

dengan jumlah konsumsi rokok tiap hari.[6]  

Kesimpulan dari uraian diatas adalah bahwa merokok menjadi salah satu 

faktor yang menyebabkan penyakit katarak. Namun pada penelitian seperti yang 

dilakukan oleh Department of Preventive Medicine and Biostatistics, University of 

Toronto,[19] tidak ditemukan perbedaan yang signifikan pada gangguan penglihatan 

di antara golongan perokok dan non-merokok. Hasil yang didapatkan dari 

penelitian yang mencakup 426  orang tersebut menuai hasil yang tidak menyatakan 

ada efek independen dari merokok pada gangguan penglihatan. Di Indonesia, sudah 

pernah diselidiki mengenai rokok dan katarak, contoh nya seperti penelitian 

berjudul “Merokok dan usia sebagai faktor risiko katarak pada pekerja berusia ≥ 30 

tahun di bidang pertanian” yang dilakukan oleh Lusianawaty Tana, Laurentia 

Mihardja, dan Lutfah Rif’ati.[20] Penelitian ini sudah menyatakan bahwa faktor 

merokok mempunyai hubungan positif terhadap faktor katarak, tetapi belum ada 

penelitian yang melakukan penelitian secara khusus untuk kaum lansia. 

Dikarenakan itulah peneliti merasa perlu dilakukan penelitian tentang hubungan 

merokok dan penyakit katarak pada individu senilis. 

 



3 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Belum banyak penelitian yang melaporkan mengenai hubungan merokok 

dan risiko penyakit katarak, maka perlu dilakukan penelitian tentang hubungan 

merokok dan risiko penyakit katarak, khususnya pada individu senilis di RSUS 

Karawaci Tangerang. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

• Apakah terdapat hubungan antara merokok dengan kejadian penyakit 

katarak pada pasien senilis? 

• Apakah jangka waktu merokok dan jumlah rokok yang dikonsumsi 

mempengaruhi penyakit katarak? 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisa hubungan antara merokok dengan kejadian penyakit katarak 

pada pasien senilis. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

• Mengetahui perbedaan katarak pada perokok aktif dan orang yang tidak 

atau sudah berhenti merokok. 

• Mengetahui prevalensi pasien katarak yang merokok di Rumah Sakit 

Umum Siloam. 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Akademik 

Pelaku kesehatan: Sebagai salah satu pembaruan ilmu medis akan bahaya 

nya merokok secara khususnya bagi perkembangan penyakit katarak. 

Peniliti: Sebagai salah satu acuan agar dapat dilakukan lagi penelitian yang 

serupa dengan skala yang lebih besar pada dewasa lanjut usia. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

• Mendapat pengetahuan dan pengalaman penelitian di masyarakat serta 

meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok pada mata di kalangan 

masyarakat umum. 

• Mencari informasi yang lebih untuk mendukung teori pengaruh rokok 

terhadap katarak supaya dilakukan promosi kesehatan untuk tidak 

merokok sebagai suatu upaya preventif terjadinya katarak. 

  


