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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mata  

2.1.1 Anatomi Mata 

 

(Pearce, 2009) 

Gambar 2.1 

Bagian-Bagian Mata 

 

Bagian-bagian pada mata : 

1. Kornea  

Kornea memiliki ketebalan 0,5 mm dan terdiri dari epitel, stroma dan endotel. 

Epitel adalah suatu lapisan skuamosa anterior yang menebal di perifer pada 

limbus di mana lapisan ini bersinambung dengan konjungtiva. Limbus 

mengandung sel germanativum atau sel stem. Stroma, dari serabut kolagen, 

substansi dasar, dan fibroblas yang menjadi dasar kornea. Endotel, suatu 

lapisan tunggal dari sel yang tidak mengalami regrenerasi yang secara aktif 

memompa ion dan air dari stroma untuk mengontrol hidrasi dan transparansi 

kornea. Fungsi kornea adalah merefraksikan cahaya dan bersama dengan 
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lensa memfokuskan cahaya ke retina, melindungi struktur mata internal 

(James et al., 2006). 

2. Sklera 

Sklera merupakan lapisan terluar dari bola mata. Terbentuk dari serabut 

kolagen yang saling berkaitan dengan lebar yang berbeda-beda terletak diatas 

substansi dasar dan dipertahankan oleh fibroblas. Sklera terbagi menjadi 2 

(dua) bagian, yaitu sklera anterior dan sklera posterior. Sklera posterior 

berbatasan dengan koroid sedangkan sklera anterior akan termodifikasi 

menjadi kornea (Eroschenko, 2010) 

3. Koroid  

Dibentuk oleh arteriol, venula dan kapiler yang melekat longgar ke sklera. 

Memberi nutrisi lapisan luar retina bagian dalam dan berperan dalam 

homeostasis temperaturnya (James et al., 2006). 

4. Epitel Pigmen Kornea 

Terbentuk dari satu sel, melekat longgar pada retina kecuali di perifer dan di 

sekitar lempeng optik. Membentuk mikrovili yang menonjol di antara 

lempeng segmen luar sel batang dan sel kerucut dan menyeimbanginya, 

memfagosit sisa segmen eksternal sel batang dan kerucut, memfasilitasi 

perjalanan nutrien dan metabolit antara retina dan koloid, berperan dalam 

regenerasi rodopsin dan opisin sel kerucut, pigmen visual fotoreseptor yang 

mengolah kembali vitamin A dan granula melanin yang mengabsorbsi cahaya 

yang terpancar (James et al., 2006). 
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5. Retina 

Retina merupakan suatu struktur sangat kompleks yang terbagi menjadi 10 

lapisan terpisah, terdiri dari fotoreseptor (sel batang dan kerucut) dan neuron, 

beberapa diantaranya (sel ganglion) bersatu membentuk serabut saraf optik. 

Fungsinya mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sel kerucut bertanggung 

jawab untuk penglihatan siang hari. Subgrup dari sel kerucut responsif 

terhadap panjang gelombang pendek, menengah, dan panjang (biru, hijau, 

merah). Sel-sel ini terkonsentrasi di fovea yang berfungsi untuk penglihatan 

detail seperti membaca huruf kecil. Sel batang berfungsi untuk penglihatan 

malam. Sel-sel ini sensitif terhadap cahaya dan tidak memberikan sinyal 

informasi panjang gelombang (warna). Sel batang menyusun sebagian besar 

fotoreseptor diretina bagian lainnya (James et al., 2006).  

6. Vitreous 

Vitreous merupakan  gel jernih yang terdiri dari air melekat erat erat di 

anterior pada retina perifer, pars plana, dan di sekitar lempeng optik dan agak 

longgar pada makula dan pembuluh darah retina. Fungsinya sebagai nutrisi 

(James et al., 2006). 

7. Korpus Silisaris 

Korpus siliaris dibagi menjadi tiga bagian, yaitu otot siliaris, prosesus siliaris 

(pars plikata) dan Pars plana. Otot siliaris otot ini terdiri dari otot polos yang 

tersusun dalam satu cincin yang menutupi prosesus siliaris. Fungsinya untuk 

perubahan ketebalan dan kelengkungan lensa selama akomodasi. Serabut 

zonula yang menyangga lensa mengalami penegangan selama penglihatan 

jauh. Kontraksi otot siliaris merelaksasikan zonula ini dan menyebabkan 



8 

 

kelengkungan lensa bertambah sehingga menambah kekuatan refraksinya. 

Prosesus siliaris (pars plikata) prosesus ini berfungsi untuk menyekresi 

aqueous humor. Terdapat sekitar 70 prosesus siliaris radial yang tersusun 

dalam satu cincin disekitar bilik posterior. Tiap prosesus siliaris dibentuk 

oleh dua lapis (lapisan berpigmen di bagian luar dan lapisan tanpa pigmen 

dibagian dalam). Pars plana terdiri dari stroma yang relatif avaskuler yang 

ditutup oleh lapisan epitel dua lapis. Insisi bedah dapat aman dilakukan pada 

bagian dinding sklera untuk mencapai vitreous (Wangko, 2013). 

8. Iris  

Membentuk pupil dibagian tengahnya, suatu celah yang dapat berubah 

ukurannya dengan kerja otot sfingther dan dilator untuk mengontrol jumlah 

cahaya yang masuk ke mata. Otot sfringter dipersarafi oleh sistem 

parasimpatis dan otot dilator polos meluas dari iris di perifer ke arah sfingter. 

Otot ini dipersarafi oleh sistem simpatis (Wangko, 2013). 

9. Lensa  

Lensa merupakan elemen refraktif terpenting kedua pada mata, kornea 

dengan film air matanya merupakan elemen terpenting. Terdiri dari kapsul 

kolagen dibagian luar yang dibawah bagian anteriornya terletak lapisan sel 

epitel satu lapis kearah ekuator epitel menghasilakn serabur lensa (James et 

al, 2006). 

2.1.2 Fisiologi Mata Melihat 

Proses melihat diawali dengan cahaya yang masuk melewati kornea 

kemudian diteruskan ke pupil difokuskan ke retina. Media yang dapat 

membiaskan cahaya yang masuk ke mata atau disebut media refrakta terdiri 
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dari kornea, aqueous humor, lensa dan vitreous humor. Fungsi dari media 

refraktar adalah agar bayangan yang dihasilkan dapat jatuh tepat di retina. 

Jika terdapat kelainan pada media refraktar, cahaya mungkin tidak jatuh tepat 

pada retina (Riordan, 2007). 

Panjangnya sumbu optik bola mata juga berpengaruh terhadap 

pembentukan bayangan yang jatuhnya tepat diretina. Lensa daya akomodasi 

(kemampuan untuk memfokuskan bayangan) yang dipengaruhi oleh 

persarafan simpatis yang akan menyebabkan zonula zinii berkontraksi. 

Kontraksi dari badan siliar yang berbentuk melingkar menyebabkan jarak 

antara pangkal kedua ligamen tersebut mendekat yang menyebabkan 

ketegangan dari ligamen berkurang sehingga regangan ligamen terhadap 

lensa juga berkurang. Bentuk lensa kemudian akan menjadi lebih cembung 

atau konveks (Guyton, 1997). 

2.2 Kelainan Refraksi Mata 

2.2.1 Pengertian Kelainan Refraksi Mata 

Kelainan refraksi adalah kelainan pada mata yang terjadi akibat cahaya 

tidak dibiaskan tepat pada retina sehingga menyebabkan penglihatan kabur 

(Irawan, 2015)  

2.2.2 Macam-Macam Kelainan Refraksi Mata 

 Macam-macam kelainan refraksi antara lain : 

a. Miopia  

Miopia adalah kelainan refraksi yang terjadi karena pembiasan sinar yang 

masuk ke dalam mata difokuskan jatuh tepat pada bagian depan retina.  

Beberapa etiologi penyebab miopia antara lain adalah : kekuatan optik 
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mata yang tinggi karena aksial bola mata yang panjang (miopia aksial), 

radius kurvatura korne dan lensa lebih besar (miopia kurvatura), 

perubahan posisi lensa ke depan yang sering terjadi pada pasca operasi 

glukoma, perubahan indeks bias refraksi biasanya pada penderita diabetes 

atau katarak (Zelika, 2018).  

Gejala yang sering dirasakan oleh pasien miopia adalah melihat 

jelas bila melihat dekat sedangkan melihat jauh, buram atau disebut pasien 

rabun jauh, sakit kepala sering disertai juling atau celah kelopak yang 

sempit. Seseorang dengan miopia mempunyai keniasaan menyempitkan 

matanya untuk mencegah abrasi sferis atau mendapatkan efek pinhole 

(lubang kecil). Pasien miopia mempunyai pungtum remotum yang dekat 

sehingga mata selalu dalam atau berkedudukan konvergensi yang akan 

menimbulkan keluhan astenopia konvergensi. Bila kedudukan mata ini 

menetap maka mata penderita akan terlihat juling kedalam atau esoptropia 

(Ilyas dan Yulianti, 2015).  

b. Hipermetropia  

Hipermetropia atau rabun dekat merupakan keadaan gangguan 

kekuatan pembiasan mata dimana sinar sejajar jauh tidak cukup dibiaskan 

sehingga titik fokusnya terletak dibelakang retina. Gejala hipermetropia 

biasanya pada anak-anak tidak memberikan keluhan. Keluhan yang 

ditemukan pada hipermetropia adalah penglihatan dekat dan jauh kabur, 

sakit kepala, silau, dan kadang rasa juling atau lihat ganda. Pasien 

hipermetropia sering disebut sebagai pasien rabun dekat, mata lelah dan 

sakit karena terus berakomodasi untuk melihat atau memfokuskan 
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bayangan yang terletak dibelakang makula agar terletak di daerah makula 

lutea. Keadaan ini disebut astenopia akomodatif akibat terus menerus 

berakomodasi, maka bola mata bersama-sama melakukan konvergensi dan 

mata akan sering terlihat mempunyai kedudukan esotropia atau juling 

kedalam. Pada usia lanjut atau lebih dari 40 tahun dimana daya 

akomodasinya berkurang akan memperlihatkan kesukaran membaca dekat 

dan menjauhkan kertas yang dibaca, keadaan ini disebut sebagai 

presbiopia (Ilyas dan Yulianti, 2015). 

c. Astigmatisme  

Astigmatisme merupakan kelainan refraksi dimana sinar yang 

masuk kedalam mata tidak difokuskan pada satu titik, tetapi difokuskan 

pada 2 titik garis yang saling tegak lurus yang terjadi akibat kelainan 

kelengkungan kornea mata. Astigmatisme dengan koreksi kecil gejala 

yang muncul adalah sakit kepala atau kelelahan mata (silau) dan 

mengaburkan pandangan kesegala arah (Permatasari, 2013). 

2.2.3 Faktor Risiko Kelainan Refraksi Mata 

 Beberapa faktor risiko yang menyebabkan kelainan refraksi ada beberapa 

yaitu ada faktor risiko yang berasal dari lingkungan, host dan agen. 

Faktor risiko terjadinya kelainan refraksi 

1. Faktor Host atau Pejamu 

a. Faktor Genetik 

Terdapat beberapa varian genetik yang terkait dengan kejadian miopia 

diantaranya BICC1, RASGFR1, dan PAX6 rs644242. BICC1 dan 

RASGFR1 merupakan gen yang berpotensi tinggi menyebabkan miopia 
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pada populasi Han Cina dan PAX6 rs644242 adalah gen yang berpotensi 

tinggi menyebabkan miopia pada populasi Asia (Zorena et al., 2018). Usia 

awal terjadinya miopia menunjukkan bahwa varian yang terkait dengan 

miopia mungkin memiliki efek genetik tergantung usia awal terjadinya 

kelainan refraksi dimana awal kejadian refraksi akibat genetik berkisar 

pada usia 7-15 tahun (Li dan Zhang, 2017). Usia puncak terjadinya 

kelainan refraksi akibat genetik terjadi selama sekolah dasar antara usia 7-

12 tahun (zadnik, 2015) 

b. Jenis Kelamin 

Genotipe val/val GSTP1 terhadap kejadian miopia genotipe ini memiliki 

frekuensi yang lebih tinggi pada wanita dan genotipe DN dalam 

polimorfisme gen endostatin (D104N) meningkatkan risiko miopia untuk 

wanita (Li dan Zhang, 2017) 

c. Tingkat Pendidikan 

Anak dengan tingkat IQ yang tinggi biasanya lebih sering membaca 

sehingga semakin tinggi pula risiko terkena miopia (Zorena et al, 2018). 

d. Kebiasaan (Jarak dan Lama Penggunaan Layar Elektronik) 

Penggunaan komputer, laptop dan HP yang terlalu lama menyebabkan otot 

siliaris akan mempengaruhi lensa mata menjadi cembung sehingga mata 

menjadi tidak peka terhadap benda jauh (Rudhiati et al., 2015). Membaca 

teks dengan tulisan yang kecil pada HP menyebabkan ketegangan mata, 

penglihatan kabur, pusing dan mata kering (Zorena et al, 2018). Jarak 

dekat dan lama waktu yang digunakan untuk  membaca bisa berpengaruh 

terhadap kelainan refraksi karena akomodasi mata berkurang, yaitu respon 
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akomodasi yang tidak cukup kuat ke objek dekat, yang menyebabkan 

kelainan refraksi berupa miopia (Krishnaiah, 2009). 

2. Faktor Lingkungan 

a. Jumlah Paparan Cahaya Matahari  

Waktu yang dihabiskan diluar ruangan ini terkait dengan jumlah vitamin D 

yang ada ditubuh. Vitamin D3 (Cholecalciferol) yang rendah merupakan 

salah satu yang menyebabkan miopia. Sumber utama yang mengandung 

vitamin D3 adalah sintesis endogen yang dipicu oleh paparan kulit 

terhadap sinar matahari. Kekurangan vitamin D dapat disebabkan karena 

perubahan perilaku yang mengarah pada paparan sinar matahari yang 

terbatas. Tingkat vitamin D yang tinggi dapat melindungi dan mengurangi 

terjadinya pertambahan miopia (Zorena et al., 2018). 

b. Intensitas Pencahayaan Ruangan  

Intensitas yang baik sangat mempengaruhi mata, jika cahaya yang kurang 

menyebabkan otot mata harus berkontraksi semaksimum mungkin untuk 

melihat objek, jika keadaan seperti ini berlangsung terus menerus dapat 

menyebabkan kerusakan pada mata (Rahmayanti dan Artha, 2015). 

3. Faktor Agen  

a. Radiasi  

Radiasi merupakan pemancaran energi dalam bentuk gelombang atau 

partikel yang dipanacarkan oleh sumber radiasi atau zat radioaktif 

(Aryawijayanti, 2015). Radiasi pada komputer berupa sinar X, yang 

menyebabkan kerusakan pada fisiologi mata jika mata terlalu lama 

terpapar (permana, 2014). Dalam komputer atau laptop ini juga terdapat 
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beberapa radiasi lain diantaranya sinar ultraviolet, gelombang mikro, 

radiasi elektromagnetik frekuensi sangat rendah (very low freqiency / 

VLF), radiasi elektromagnetik frekuensi amat sangat rendah (extremely 

low freqiency / ELF) (Humaidi, 2004). HP juga memancarkan radiasi 

berupa sinar biru, sinar ini dapat menyebabkan degenerasi makula. 

Penderita dengan degenerasi makula akan mengalami gangguan 

penglihatan sentralnya karena sel pada makulanya sudah rusak akibat 

paparan sinar biru (Kumorowati, 2016). 

b. Kecerahan Layar HP, Komputer dan Laptop (Brightness) 

Kecerahan layar HP, komputer dan laptop (brightness) sangat ditentukan 

oleh keadaan pencahayaan ruangan agar dapat memperoleh keadaan yang 

nyaman dalam penggunaan HP, komputer dan laptop jika tidak sesuai maka 

mata akan cepat lelah (Putra, 2014).  

2.3 Alat Elektonik 

2.3.1 Handphone (HP) 

Handphone (HP) adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan signal 

dalam bentuk gelombang ke stasiun. Signal ini membentuk 2 buah lapangan 

radiasi yaitu, medan magnet dekat dan medan magnet jauh. Organisme hidup 

juga menghasilkan medan magnet yang disebut dengan biofield. Kedua medan 

magnet dari HP dapat merusak medan magnet biofield pada tubuh manusia 

sehingga akan mempengaruhi metabolisme dan fisiologi tubuh. gelombang 

yang dihasilkan sekitar 1900 megahertz (MHz). Tubuh kita mengenali 

gelombang tersebut sebagai penginvasi terjadi reaksi di tempat pelindung 

biokimia yang kemudian merubah bentuk fisiologi tubuh dan yang 
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menyebabkan masalah biologis yang mencakup penumpukan radikal bebas 

intraseuler, kebocoran dalam sawar darah-otak, kerusakan genetik, gangguan 

komunikasi antar sel, dan peningkatan risiko tumor (Manarisip, 2015). 

2.3.2 Komputer  

Gelombang gelombang yang dihasilkan oleh monitor antara lain: sinar X, 

sinar ultraviolet, gelombang mikro (microwave), radiasi elektromagnetik 

frekuensi sangat rendah (very low frequency/VLF), radiasi elektromagnetik 

amat sangat rendah (extremely low frequency/ELF). Penyebab timbulnya sinar 

X adalah hasil dari proses terbentuknya aliran elektron dengan fosfor yang ada 

pada layar monitor bagian dalam. Radiasi sinar X yang dihasilkan akan 

diserap oleh kaca dari Cathode ray tube (CRT), sehingga tidak sempat 

menyebar sampai ke operator. Radiasi elektromgnetik VLF dan ELF yang 

dihasilkan oleh defleksi horizontal dan sirkuit tegangan tinggi yang terdapat 

pada monitor. Gangguan kesehatan yang sering ditimbulkan antara lain 

katarak, dermatitis, epilepsi dan cacat bawaan pada bayi (Hartono, 2014). 

2.3.3 Laptop  

 Laptop adalah komputer portabel, kecil dan dapat dibawa kemana-mana 

dengan angat mudah. Sebagai komputer pribadi laptop memiliki fungsi yang 

sama dengan komputer dekstop meskipun dengan kemampuan yang lebih 

rendah. Laptop pada saat bekerja memantulkan cahaya dan sinar. Radiasi yang 

dipancarkan laptop dilihat dari segi keakuratan warna yang melibatkan 

brightness dan contrast dari laptop, semakin tinggi pengaturan cahaya dari 

laptop itu makin tinggi pula radiasi yang dipancarkannya. Laptop 

memancarkan radiasi cahaya berupa radiasi cahaya tampak biru yang dikenal 
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blue light retinal injury. Radiasi cahaya tampak dengan frekuensi 750-365 

Thz dan panjang gelombang 400-780 nm dapat mencapai retina. Jenis radiasi 

ini dapat menimbulkan fotorenitis atau disebut peradangan retina. Selain itu 

laptop juga memancarkan radiasi beta (Gunawan, 2011). 

2.4 Hubungan Antara Kelainan Refraksi dengan Penggunaan HP, Komputer dan 

Laptop 

RF (radiofrekuensi) ditimbulkan dari alat yang digunakan sehari hari 

misalnya pengunaan hand phone (HP), radio penyiaran, satelit untuk komunikasi, 

komputer network dan beberapa aplikasi. Efek yang ditimbulkan oleh RF dan 

microwave radiasai pada jaringan tubuh bisa meningkatkan suhu tubuh manusia. 

Selain itu ketika kita bertelpon dengan HP maka akan mempengaruhi telinga, 

mata dan otak. Pada penlitian yang dengan menggunakan mata kelinci yang 

dipapar oleh gelombang microwave dengan frekuensi 2,45 GHz selama 20-60 

menit  hasilnya menunjukan terjadinya meiosis, konjungtiva kongesti,edem 

kornea, peningkatan cahaya hamburan korteks dangkal anterior didaerah papilaris 

lensa. Penelitian lain tentang penggunaan HP sebelum tidur dapat meningkatkan 

gerak bola mata yang cepat dan mempengaruhi elektroensefalogram saat periode 

tidur. Penelitian lain juga menghasilkan efek dari penggunaan HP salah satunya 

adalah peningkatan jumlah sel epitel dan pengurangan anti-oksidan (Kafi et al, 

2015). 

 Kerusakan karena gelombang  micro disebabkan karena radikal bebas, 

mekanisme kerusakan utama oleh panas yang ditimbulkan. Tubuh manusia 

bertindak sebagai antena broadband. Penyerapan gelombang mikro diarahkan 

oleh konstanta dielektrik dari jaringan Kerusakan jaringan terutama tergantung 
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pada energi yang diserap dan sensitivitas jaringan. Jaringan yang banyak 

mengandung air menunjukan tingkat penyerapan yang lebih tinggi (misanya 

mata). Ada juga efek non-termal dari energi gelombang mikro pada mata 

termasuk gelombang tekanan dan peregangan fisik, deformasi, dan merobek 

membran sel lensa. Beberapa eksperimen pada kelinci dan anjing menunjukkan 

bahwa efek okular terbatas kelopak mata, konjungtiva dan segmen anterior 

(keratitis atau iritis),  Efek seluler non-termal dari daya rendah radiasi gelombang 

mikro termasuk hilangnya transparansi lensa, perubahan proliferasi sel dan 

apoptosis, penghambatan gap junctional komunikasi antar sel, dan ketidak 

stabilan genetik (Shawaf, 2014). Penggunaan komputer dan HP yang terlalu lama 

menyebabkan otot siliaris akan mempengaruhi lensa mata menjadi cembung 

sehingga mata menjadi tidak peka degan terhadap benda jauh (Rudhiati et al, 

2015). Kebiasaan penggunaan yang lama dan tidak ergonomis akan menyebabkan 

kelelahan pada mata. Efek pemakaian pada mata sangat berbahaya yaitu dapat 

merusak saraf mata. Pengaruh radiasi dari layar  adalah faktor utama penyebab 

kelelahan mata. Pada penelitian sebelumnya yaitu Aemsina Hayatillah yang 

menjelaskan bahwa dari 60 responden dengan penggunaan gadget durasi berlebih 

(5-10 jam/hari) berjumlah 24 responden, sedangkan dengan durasi yang cukup 

(<5 jam/hari) berjumlah 36 responden. Aktifitas melihat dekat dan terus-menerus 

menyebabkan perubahan biokimia dari sklera yaitu suatu mekanisme untuk 

peregangan, terjadi setelah 30 menit saat berakomodasi. Akumulasi akomodasi 

yang terus-menerus menyebabkan memanjangnya waktu mekanisme peregangan 

yang berdampak pada meregangnya sklera, sehingga bayangan objek pada 

aktivitas melihat dekat jauh didepan retina (miopia) (Anggereine, 2016) 


