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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sindroma mata kering atau Dry Eye Syndrome adalah penyakit 

multifaktorial dari air mata dan permukaan okular yang mengakibatkan gejala 

ketidaknyamanan, gangguan penglihatan, dan ketidakstabilan air mata 

dengan potensi kerusakan pada permukaan okular. Hal ini disertai dengan 

meningkatnya osmolaritas film air mata dan peradangan subakut pada 

permukaan okular (Ocul Surf, 2007). Penelitian menunjukkan bahwa DES 

yang merupakan penyakit kronik adalah salah satu faktor yang sangat penting 

yang mempengaruhi kualitas hidup pasien. Gejala-gejala yang muncul 

bervariasi dari iritasi ringan hingga rasa kering, terbakar, gatal, kemerahan 

yang persisten, nyeri pada mata serta gangguan visus. Pada kasus yang 

moderate dan severe, DES dapat mengganggu pasien dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari, menghambat produktivitas kerja, dan mempengaruhi 

stabilitas emosi (Friedman, 2010). Pada kasus yang lanjut dapat timbul erosi 

permukaan okular seperti penipisan kornea, ulkus kornea, dan perforasi. 

Kadang bisa juga terjadi infeksi bakteri sekunder yang dapat berakibat parut 

dan neovaskularisasi pada kornea yang makin menurunkan penglihatan 

bahkan kebutaan (AAO, 2013). 

Dry Eye Syndrome adalah salah satu morbiditas okular yang paling 

sering ditemui. 25% pasien yang mengunjungi klinik mata melaporkan gejala 

dry eye, sehingga  memunculkan masalah kesehatan  masyarakat dan
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salah satu kondisi yang paling umum yang terlihat oleh dokter mata. (Gayton, 

2009). Dalam Studi Mata Cohort Shahroud 6311 orang dipilih sebagai sampel 

dan 5190 (82,2%) telah menjawab sampel dengan hasil penilaian DES mencakup 

1008 peserta dengan usia rata-rata 51,1 ± 6,3 (rentang 40-64 tahun), dan 59,% (n 

= 595) adalah perempuan (Hashemi, 2014). 

Faktor risiko terjadinya DES dengan low level of evidence dari faktor risiko 

DES yakni merokok, kehamilan, menopause, kontrasepsi oral serta penggunaan 

obat jerawat. (Messmer EM, 2015) 

Para remaja sering mengeluhkan masalah jerawat. Akne vulgaris atau 

jerawat adalah penyakit kulit obstruktif dan inflamatif kronik pada lapisan 

pilosebasea yang sering terjadi pada masa remaja (Zaenglein et al, 2016). Di 

antaranya, hiperplasia kelenjar sebasea dengan hiperseborea, keratinisasi 

abnormal dengan penyumbatan saluran pilosebaseus, kolonisasi bakteri folikel 

rambut oleh Propionibacterium Acnes dan peradangan adalah faktor yang paling 

menonjol yang berkontribusi terhadap perkembangan jerawat (Bayhan et al, 

2016). 

Onset akne pada perempuan lebih awal daripada laki-laki karena masa 

pubertas perempuan umumnya lebih dulu daripada laki-laki. Prevalensi akne 

pada masa remaja cukup tinggi, yaitu berkisar antara 47-90% selama masa 

remaja (Movita, 2013). 
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Pengobatan topikal biasanya digunakan sebagai lini pertama terapi untuk 

penatalaksanaan akne vulgaris ringan sampai sedang. (Bayhan et al, 2016). 

Dalam penelitian Bayhan et al, menunjukkan bahwa pengobatan anti-akne 

topikal menginduksi tanda-tanda dan gejala mata kering yang signifikan yaitu 

sebesar 51% setelah pemakaian obat akne topikal yang mengandung asam 

retinoid. 

Pemilihan tempat penelitian di Poli Kulit dan Kelamin RS UMM  

berdasarkan hasil observasi yang di lakukan, obat yang di resepkan sesuai dengan 

jurnal yang di temukan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah Terdapat Hubungan Penggunaan Obat Jerawat Terhadap Keluhan 

Sindroma Mata Kering (Dry Eye Syndrome) di RS UMM? 

1.3. Tujuan Penelitian  

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan 

Penggunaan Obat Jerawat Terhadap Keluhan Sindroma Mata Kering (Dry 

Eye Syndrome) di RS UMM 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Mengetahui prevalensi pengguna obat jerawat topikal yang mengalami 

keluhan Dry Eye Syndrome di RS UMM 

 Mengetahui derajat Dry Eye Syndrome pada penggunaan obat jerawat 

topikal di RS UMM 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Akademis 

 Menambah wawasan yang lebih luas tentang ilmu pengetahuan 

kedokteran 

 Menjadi rujukan penelitian selanjutnya 

1.4.2. Klinis  

 Menjadi sarana kewaspadaan terhadap terjadinya Dry Eye Syndrome pada 

penggunaan obat jerawat. 

 Menjadi bahan laporan presentasi keluhan gejala Dry Eye Syndrome pada 

pengguna obat jerawat. 

1.4.3. Masyarakat  

 Menjadi bukti pelaporan kepada masyarakat tentang bahaya efek dari dari 

penggunaan obat jerawat. 

 Menjadi sarana informasi kepada masyarakat agar lebih menjaga 

kesehatan apabila sudah terkena maupun belum terkena efek samping dari 

obat jerawat tersebut terutama pada masalah Dry Eye Syndrome. 

 


