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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Genetik  

2. Jenis kelamin 

3. Tingkat 

pendidikan 

 

Agen  

1. Radiasi  

2. Kecerahan layar 

HP , komputer 

dan laptop 

(brightness) 

 

Kelainan refraksi 

   Host 

Lingkungan  

1. Jumlah paparan 

cahaya matahari  

2. Intensitas 

pencahayaan 

ruangan  

  

Kebiasaan  (lama penggunaan 

layar elektronik) 

= tidak diteliti 

= diteliti 

= menyebabkan 
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Deskripsi:  

Kejadian suatu penyakit dimulai dengan tidak seimbangannya segitiga 

epidemiologi. Segitiga epidemiologi ini terdiri dari 3 (tiga) faktor yang 

mempengaruhi terjadinya suatu penyakit yaitu faktor yang berasal dari host 

(pejamu), faktor yang berasal dari lingkungan dan faktor yang berasal dari agen. 

Faktor agen, agen ini sendiri dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu agen fisika, agen kimia 

dan agen biologi. Kelainan refraksi ini paling sering dipengaruhi oleh agen fisika 

yang berupa radiasi dan Kecerahan layar HP, komputer dan laptop (brightness). 

Faktor lingkungan yang berpengaruh pada penyakit kelainan refraksi ini adalah 

jumlah paparan dari cahaya matahari yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya 

penyakit kelainan refraksi ini dan juga jumlah intensitas pencahayaan ruangan 

yang akan mempengaruhi kekuatan akomodasi mata dalam melihat.  Faktor yang 

berasal dari host atau pejamu yaitu genetik atau keturunan merupakan faktor 

risiko yang berasal dari orang tua dengan kelainan refraksi dan sering 

menyebabkan risiko kelainan refraksi pada usia anak-anak makin tinggi, jenis 

kelamin pada jenis kelamin perempuan didapatkan genotip yang dapat menjadi 

penyebab dari risiko kejadian kelainan refraksi, tingkat pendidikan yang tinggi 

menyebabkan seseorang akan membaca lebih banyak, dan kebiasaan dalam 

membaca baik meliputi jarak maupun lamanya baik membaca melalui buku 

maupun membaca melalui media elektronik seperti HP, komputer dan laptop 

dimana pada HP, komputer dan laptop didapatkan beberapa paparan dari cahaya 

layarnya yang menyebabkan kerusakan pada mata sehingga dapat menyebabkan 

gangguan tajam penglihatan atau visus. 
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3.2 Hipotesis  

Ada hubungan durasi melihat layar HP, komputer dan laptop terhadap 

progresivitas kelainan refraksi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 


