
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang 

berkembang akhir-akhir ini sebagai tuntutan globalisasi mengharuskan seseorang 

untuk selalu mendapat informasi mutakhir, baik melalui media elektronik, media 

massa, internet serta penggunaan komputer yang sangat luas. Beberapa gejala pada 

mata akibat penggunaan komputer telah banyak diteliti. Bagian perangkat 

komputer yang  berpengaruh terhadap mata operator adalah monitor komputer atau 

Visual Display Terminal (Sadri, 2003). 

Ditinjau dari energi radiasi dapat dikatakan radiasi komputer, yaitu sinar x, 

tidak menimbulkan efek berbahaya bagi manusia. Lamanya radiasi komputer 

menyinari mata harus diperhatikan karena intensitas yang rendah dalam waktu 

yang lama bisa menimbulkan gangguan fisiologis. Seseorang yang sering dan 

lama bekerja dengan komputer dapat mengakibatkan keluhan serius pada mata. 

Keluhan yang sering diungkapkan oleh pekerja komputer adalah asthenopia yang 

merupakan gejala awal ( Cahyono, 2005). 

Asthenopia yaitu kelelahan mata atau ketegangan pada mata dimana 

terjadi gangguan pada mata dan sakit kepala sehubungan dengan penggunaan 

mata secara intensif. Asthenopia menggambarkan seluruh gejala-gejala yang 

terjadi sesudah stres berlebihan terhadap setiap fungsi mata, diantaranya adalah 

tegang otot siliaris yang berakomodasi saat memandang obyek yang sangat kecil 
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dalam jarak yang sangat dekat, mata kabur , mata pedih, sakit kepala, dan mata 

kering (Faizah, 2008, Wimalasundera, 2006). 

Asthenopia yang merupakan gejala awal pada penggunaan komputer yang 

lama juga dapat disertai gejala lain seperti penglihatan ganda, nyeri pada leher, 

bahu dan otot punggung. Rangkaian keluhan yang diawali dengan asthenopia 

tersebut sering disebut dengan Computer Vision Syndrome (CVS) (Faizah, 2008). 

Survei yang dilakukan oleh American Optometric Association (AOA) 

tahun 2004 membuktikan bahwa 61% masyarakat Amerika banyak yang 

mengalami permasalahan mata akibat bekerja dengan komputer dalam waktu 

lama. AOA dan Federal Occupational Safety and Health Administration meyakini 

bahwa Computer Vision Syndrome, dimasa datang akan menjadi permasalahan 

yang mengkhawatirkan (Faizah ,2008). 

Pengguna komputer dalam waktu lama berisiko terkena mata lelah atau 

asthenopia. Data organisasi kesehatan sedunia World Health Organization 

(WHO) menunjukkan angka kejadian berkisar 40-90%. Penelitian Tri Sejati 

(1989) terhadap 40 orang operator komputer ternyata 34 orang mengalami 

kelelahan mata. Dari jumlah tersebut ternyata 20% bekerja secara efektif antara 2-

4 jam, sedang 65% bekerja secara efektif antara 5-8 jam. Penelitian Muhdahani 

(1994) pada 57 operator komputer yang mengoperasikan komputer minimal 4 jam 

sehari secara terus-menerus 88,5% mengalami asthenopia akomodatif (Cahyono, 

2005, Murtopo, 2005). 

Penurunan kemampuan akomodasi dipengaruhi oleh kelelahan mata. 

Penurunan kemampuan akomodasi pada mata dapat memperlemah mata 

memfokuskan bayangan pada retina. Pada kelainan refraksi sinar-sinar sejajar dari 
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jarak tak terhingga dibiaskan tidak tepat pada retina. Kelainan refraksi mempunyai 

gejala penglihatan kabur seperti pada asthenopia. Mata normal atau mata 

emetropia bila cahaya sejajar dari obyek jauh difokuskan di retina, ini berarti mata 

emetropia dapat melihat obyek secara jelas (Hazaria, 2008, Guyton 2006). 

Mahasiswa merupakan pengguna fasilitas komputer dalam proses 

pembelajaran yang dapat mempermudah mereka menyelesaikan tugasnya. Banyak 

penelitian terdahulu  membahas akibat yang dirasakan pada mata dari penggunan 

komputer. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh lama Penggunaan Komputer terhadap Gejala Asthenopia 

Pada Mahasiswa Emetropia Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2008 

dan 2009”.  

1.2. Rumusan Masalah  

Adakah pengaruh penggunaan komputer terhadap gejala asthenopia pada 

mahasiswa emetropia Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2008 dan 2009? 

1.3       Tujuan Penelitian 

1.3.1    Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh penggunaan komputer terhadap gejala asthenopia 

pada mahasiswa emetropia Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Malang angkatan 2008 dan 2009. 

1.3.2 Tujuan khusus    

1. Mengetahui dan menggolongkan berapa lama pemakaian komputer 

mahasiswa Fakultas Kedokteran  Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2008  dan 2009. 
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2. Mengetahui profil umur dan jenis kelamin terbanyak penderita 

asthenopia di kalangan mahasiswa emetropia Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2008 dan 2009. 

3. Mengetahui adakah pengaruh lama penggunaan komputer terhadap 

gejala asthenopia di kalangan mahasiswa emetropia Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2008 dan 

2009. 

4. Mengetahui adakah pengaruh jarak mata ke monitor terhadap gejala 

asthenopia di kalangan mahasiswa emetropia Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2008 dan 2009. 

5. Mengetahui adakah pengaruh lama mengistirahatkan mata terhadap 

gejala asthenopia di kalangan mahasiswa emetropia Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2008 dan 

2009. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1   Manfaat bagi klinisi 

 Memberikan informasi angka kejadian dan faktor-faktor penyebab gejala 

asthenopia pada mahasiswa emetropia Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2008 dan 2009. 

1.4.2 Manfaat bagi peneliti 

 Menambah pengetahuan peneliti tentang gambaran pengaruh lama 

penggunaan komputer dengan gejala asthenopia pada kondisi mata emetropia. 
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1.4.3 Manfaat bagi masyarakat 

Memberikan tambahan informasi bagi masyarakat tentang gambaran 

pengaruh lama penggunaan komputer terhadap gejala asthenopia pada mahasiswa 

emetropia Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 

2008 dan 2009 sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan terhadap 

terjadinya gejala asthenopia. 

1.4.4 Manfaat bagi akademik 

 Sebagai dasar pertimbangan dan masukan untuk pengembangan penelitian 

lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain selain lama penggunaan komputer, jarak 

mata ke monitor dan lama mengistirahatkan mata yang dapat menimbulkan gejala 

asthenopia. 


