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BAB I 

PENDAHULUAN 
	  
1.1 Latar Belakang 

Miopia merupakan suatu kelainan refraksi dengan prevalensi yang tinggi, 

baik dalam skala nasional maupun global. Dibandingkan dengan jenis kelainan 

refraksi lainnya, miopia memiliki beban paling tinggi dalam dunia kesehatan.1 

Pada tahun 2016, 30% dari total populasi dunia telah terdiagnosa memiliki 

miopia, dengan mayoritas ditemukan pada anak – anak dan dewasa muda. Studi 

yang sama memprediksikan bahwa pada tahun 2050, akan terdapat peningkatan 

prevalensi miopia hingga 50%. Saat ini di Indonesia terdapat 6,6 juta anak 

sekolah yang menderita kelainan refraksi.2–5 

Miopia dan kelainan refraksi lainnya dalam jangka panjang dapat 

berkontribusi menimbulkan gangguan penglihatan, seperti ablasio retina, 

degenerasi makula, choroid neovascularization, glaucoma, katarak, bahkan 

kebutaan apabila derajat miopia sudah cukup berat. Survei yang dilakukan oleh 

World Health Organization (WHO) pada tahun 2012 menyatakan bahwa kelainan 

refraksi menduduki peringkat pertama dalam menyebabkan gangguan penglihatan 

dengan skala global. Pada tahun 2014, sebuah survei nasional yang dilakukan di 

Indonesia menyatakan 0,14% dari penyebab kebutaan di Indonesia merupakan 

kelainan refraksi.5–7 

Selain berperan dalam menimbulkan gangguan penglihatan, miopia terus 

menjadi beban sosioekonomi untuk masyarakat. Seseorang dengan miopia harus 

menggunakan alat bantu seperti kacamata atau lensa kontak secara rutin agar 

kualitas hidupnya tidak menurun. Idealnya, konsultasi reguler juga perlu 

dilakukan paling tidak satu tahun sekali untuk melihat apakah ada progres pada 

derajat miopia. Penggunaan alat bantu dan konsultasi reguler membutuhkan biaya 

yang menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Disamping itu, miopia juga 

menjadi restriksi dalam bidang pekerjaan tertentu, contohnya bidang penerbangan. 

Hingga saat ini masih belum ditemukan pencegahan yang dapat dilakukan dalam 

mengurangi prevalensi miopia.7,8 
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Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menemukan etiologi dan faktor 

resiko yang berhubungan dengan miopia. Namun hingga saat ini hasil penelitian – 

penelitian tersebut masih beragam, sehingga belum dapat ditentukan etiologi dan 

faktor resiko yang jelas dari miopia. Faktor – faktor yang umumnya diteliti 

meliputi faktor internal (jenis kelamin, genetika, ras, riwayat kelahiran prematur, 

berat badan lahir rendah, dan tinggi badan) dan faktor eksternal (sosioekonomi, 

tingkat pendidikan, dan gaya hidup). Dari seluruh faktor tersebut, gaya hidup 

merupakan faktor yang bisa dimodifikasi.2–4,6,7 

Dalam abad ke-21 ini, gaya hidup masyarakat mulai berubah seiring dengan 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat. Berbagai alat bantu 

seperti gadget diciptakan untuk membantu manusia dalam beraktivitas sehari – 

hari. Aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan di luar ruangan sekarang 

dapat dilakukan di dalam ruangan. Aktivitas seperti olah raga pun sudah banyak 

dilakukan di fitness center. Masyarakat pada umumnya, khususnya dewasa muda, 

lebih banyak menghabiskan waktu melakukan aktivitas di dalam ruangan.2,3 

Beberapa penelitian terdahulu mengatakan bahwa durasi yang digunakan 

untuk melakukan aktivitas jarak dekat dalam ruangan berpengaruh terhadap 

prevalensi dan progresifitas miopia. Di lain pihak, penelitian lain menolak 

gagasan tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara keduanya. 

Teori defokus sedang banyak diperbincangkan berkaitan dengan hubungan 

aktivitas jarak dekat dan miopia.9–12 

Berbagai penelitian, termasuk di Indonesia, mengatakan bahwa aktivitas di 

luar ruangan memiliki hubungan yang protektif dengan miopia. Hasil penelitian – 

penelitian ini memunculkan teori cahaya dopamin. 12–14 

Melihat perubahan gaya hidup, khususnya di dewasa muda, serta 

meningkatnya prevalensi dan progresifitas miopia di abad kedua puluh satu, 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah aktivitas di 

dalam ruangan dan aktivitas di luar ruangan mempengaruhi derajat miopia pada 

usia 17 – 25 tahun di Alam Sutera tahun 2018. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Hasil penelitian tentang pengaruh aktivitas di dalam ruangan dan luar ruangan 

terhadap miopia sendiri masih banyak diperdebatkan hingga saat ini. Masyarakat, 

khususnya dewasa muda, kini banyak melakukan aktivitas di dalam ruangan, 

tanpa diimbangi dengan aktivitas di luar ruangan, sebuah perubahan gaya hidup 

yang dinyatakan dapat meningkatkan prevalensi maupun progresifitas miopia. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh aktivitas di dalam 

ruangan dan luar ruangan terhadap derajat miopia pada usia 17 – 25 tahun di 

Alam Sutera Tahun 2018.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1) Apakah aktivitas di dalam ruangan mempengaruhi derajat miopia pada 

usia 17 – 25 tahun di Alam Sutera Tahun 2018? 

2) Apakah aktivitas di luar ruangan mempengaruhi derajat miopia pada usia 

17 – 25 tahun di Alam Sutera Tahun 2018? 

3) Apakah aktivitas yang paling berpengaruh terhadap derajat miopia pada 

usia 17 – 25 tahun di Alam Sutera Tahun 2018? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh aktivitas di dalam dan luar ruangan terhadap derajat 

miopia pada usia 17 – 25 tahun di Alam Sutera Tahun 2018. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui apakah aktivitas di dalam ruangan mempengaruhi derajat 

miopia pada usia 17 – 25 tahun di Alam Sutera Tahun 2018. 

2) Mengetahui apakah aktivitas di luar ruangan mempengaruhi derajat miopia 

pada usia 17 – 25 tahun di Alam Sutera Tahun 2018. 

3) Mengetahui aktivitas yang paling berpengaruh terhadap derajat miopia 

pada usia 17 – 25 tahun di Alam Sutera Tahun 2018. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

1) Menjadi pengalaman untuk peneliti. 

2) Mendasari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. 

3) Menjadi sumber informasi dalam pengetahuan akan aktivitas yang 

mempengaruhi derajat miopia pada usia 17 – 25 tahun Tahun 2018. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk mencegah peningkatan 

prevalensi maupun progresifitas miopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  




