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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelainan refraksi adalah kelainan pada pembiasan sinar yang masuk ke mata, 

sehingga sinar tidak dapat difokuskan dengan baik pada retina, tetapi bisa pada 

depan, belakang atau tidak tepat pada titik fokus. Kelainan refraksi dibagi menjadi 

3 (tiga) jenis yaitu: miopia, hipermetropia dan astigmatisme (Khairunnisa, 2017). 

Pada tahun 2010 jumlah orang dengan gangguan penglihatan di dunia baik 

kebutaan maupun penurunan tajam penglihatan adalah sejumlah 285.389 juta 

orang, dimana 86% dari jumlah total menderita penurunan tajam penglihatan 

dengan jumlah pasien sebesar 246.024 juta orang. Penyebab penurunan tajam 

penglihatan terbanyak diseluruh dunia adalah gangguan refraksi sebesar 42% dari 

jumlah total penderita (Perdami, 2014). Penderita penurunan tajam penglihatan di 

Indonesia adalah sejumlah 2.133.017 orang (Kemenkes RI, 2013). 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kejadian kelainan refraksi antara 

lain genetik, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kebiasaan (jarak dan lama 

penggunaan layar elektronik), jumlah paparan cahaya matahari dan intensitas 

pencahayaan dalam ruangan, radiasi layar elektronik (Olsen, 2017). Faktor faktor 

ini dapat kita kelompokkan dalam faktor yang berasal dari pejamu (host) yang 

meliputi genetik, jenis kelamin,  kebiasaan, tingkat pendidikan dan lingkungan 

(enviroment) yang meliputi jumlah paparan cahaya matahari dan intensitas 

pecahayaan dalam ruangan serta faktor agen yaitu radiasi dari layar elektronik 
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Penggunaan alat elektronik yang menggunakan layar seperti handphone 

(HP), laptop dan komputer tidak bisa dihindari terutama pada era reformasi 

industri ke-4 dimana semua aktifitas manusia hampir semua dilakukan melalui 

akun sosial media dan aplikasi yang bisa diakses melalui HP, laptop dan 

komputer. Layar dari peralatan elektronik ini memancarkan beberapa sinar 

diantaranya sinar ultraviolet, sinar-X, gelombang mikro, radiasi elektromagnetik 

frekuensi rendah yang dapat menyebabkan kerusakan pada kornea maupun lensa 

mata sehingga mengakibatkan penurunan tajam penglihatan mata dan dapat 

menyebabkan kelainan refraksi pada mata (Rudhiati et al., 2015) 

Lama paparan cahaya dari komputer yang meliputi personal data assistant 

(PDA), global position system (GPS), mobile computer (desktop, laptop), mobile 

phone (HP) dan translator terbukti berpengaruh terhadap penurunan visus (Surya 

et al, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa fakultas kedokteran 

universitas kristen krida wacana didapatkan jumlah paling banyak untuk 

penggunaan gadget selama 4-6 jam sejumlah 35 orang, dimana jumlah 

penggunaan gadget selama 1-2 jam sejumlah 2 orang, 2-4 jam sejumlah 21 orang 

dan >6 jam sejumlah 7 orang (Stella et al., 2016) 

Mahasiswa fakultas kedokteran adalah mahasiswa yang sistem 

pembelajarananya adalah problem-base learning (PBL) dimana mahasiswa harus 

mencari sendiri pemecahan masalah yang diberikan sehingga mahasiswa banyak 

mengakses internet. Dalam mengakses internet biasanya mahasiswa menggunakan 

HP, komputer dan laptop sehingga dapat menjadi faktor risiko terjadinya kelainan 

refraksi. Berdasarkan paparan dan fenomena diatas, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui hubungan durasi melihat layar HP, komputer dan laptop terhadap 
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kejadian kelainan refraksi pada mahasiswa fakultas kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan durasi melihat layar HP, komputer dan laptop 

terhadap progresivitas kelainan refraksi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan durasi melihat layar HP, komputer dan laptop 

terhadap progresivitas kelainan refraksi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui jenis kelainan refraksi yang paling banyak terjadi pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Untuk mengetahui durasi yang sering menimbulkan peningkatan kelainan 

refraksi pada mahasiswa. 

3. Untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang mengalami progresivitas 

penurunan visus akibat penggunaan HP, komputer dan laptop. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademik 

Mengetahui jenis kelainan refraksi yang paling banyak dialami oleh 

mahasiswa fakultas kedokteran akibat penggunaan HP, komputer dan laptop. 
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1.4.2  Manfaat bagi klinis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti ilmiah dalam mengedukasi 

masyarakat tentang pengaruh penggunaan HP, komputer dan laptop yang 

dapat menimbulkan progresivitas kelainan refraksi . 

1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat 

mengetahui akibat yang ditimbulkan karna terlalu lama menggunakan atau 

menatap layar HP, komputer dan laptop terhadap progresivitas kelainan 

refraksi. 

 

 

 

 

 

 

 


