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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Emisi gas buang alat transportasi telah terbukti sebagai penyumbang 

pencemaran udara tertinggi, yakni sekitar 85% (Ismiyati dkk, 2014). 

Masyarakat yang tinggal atau melakukan kegiatan lainnya di sekitar jalan 

raya yang padat lalu lintas kendaraan bermotor dan mereka yang berada di 

jalan raya seperti para pengendara bermotor, pejalan kaki, dan polisi lalu 

lintas sering kali terpajan oleh bahan pencemar dari hasil pembakaran mesin 

dengan bahan bakarnya yang kadarnya cukup tinggi (Nurbiantara, 2010). 

Menurut WHO (World Health Organization), polutan yang menjadi 

perhatian utama kesehatan masyarakat antara lain PM (Partikel Materi), CO 

(karbon monoksida), O3 (ozon), NO2 (nitrogen dioksida), dan SO2 (sulfur 

dioksida).  

Dewasa ini banyak manusia yang mengabaikan bahkan kurang 

peduli terhadap kesehatan mata sehingga dapat menimbulkan gangguan 

pada mata. Salah satu penyakit mata yang sering terjadi adalah gangguan 

pada air mata yang disebut dengan dry eye syndrome atau 

keratokonjuntivitis sica (Kaštelan, 2013).  

Dry eye syndrome merupakan penyakit multifaktorial dari 

permukaan okular ditandai dengan hilangnya homeostasis dari film air 

mata, dan disertai dengan gejala okular, di mana ketidakstabilan film air 

mata dan hiperosmolaritas, peradangan permukaan okular dan kerusakan, 
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dan kelainan neurosensori (Craig, et al., 2017). Gejala-gejalanya berkisar 

dari iritasi sementara ringan sampai kekeringan yang persisten, rasa 

terbakar, gatal, kemerahan, nyeri, kelelahan mata dan gangguan penglihatan 

(Lee, 2002). 

Berdasarkan data DEWS (Dry Eye Workshop) 2007, 5-30% 

penduduk usia di atas 50 tahun menderita mata kering. Penelitian Women’s 

Health Study and Physician’s Health Study melaporkan bahwa prevalensi 

mata kering bergejala di Amerika Serikat adalah sekitar 7% pada wanita dan 

4% pada pria di atas usia 50 tahun (Craig et al., 2017). Wanita dilaporkan 

mengalami dry eye syndrome dua kali lebih sering daripada laki-laki. Hal 

ini terjadi terutama pada wanita yang telah menopause dan sedang 

menjalani terapi pengganti estrogen (Kaštelan et al., 2013). Prevalensi 

sindrom mata kering di Australia adalah sekitar 7,4%, dengan peningkatan 

prevalensi yang signifikan pada pasien yang lebih tua dan penurunan 

produksi air mata yang signifikan pada wanita usia 50 hingga 59 tahun. Di 

Indonesia, prevalensi mata kering adalah sekitar 27,5%, dengan 

peningkatan prevalensi berhubungan dengan usia, merokok, dan pterigium 

(Gayton, 2009). Seiring bertambahnya usia pada populasi manusia normal, 

kelenjar lakrimal juga akan mengalami disfungsi sehingga menyebabkan 

obstruksi dari duktusnya (Perry, 2008).  

Polisi lalu lintas merupakan populasi risiko tinggi yang terpapar asap 

kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang mereka lakukan 

berhubungan langsung dengan kondisi jalan raya yang padat kendaraan 

bermotor beserta emisi gas buangnya. Berbagai dampak yang akan mereka 
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terima bisa saja sewaktu-waktu dialami mereka, salah satunya adalah dry 

eye syndrome. Durasi lama paparan asap kendaaran terhadap polisi lalu 

lintas juga mempengaruhi derajat keparahan pada gejala dry eye syndrome. 

Hal itu menunjukkan bahwa efek polusi udara pada permukaan okular 

memiliki efek kumulatif selama bertahun-tahun sampai gejala mulai 

muncul. (Paudel et al., 2017). Sehingga penelitian ini ditujukan kepada 

polisi lalu lintas, untuk memberikan gambaran penilaian mengenai 

hubungan lama paparan asap kendaraan bermotor terhadap derajat keluhan 

dry eye syndrome yang mungkin akan diterima polisi lalu lintas saat 

bertugas di lapangan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan lama paparan asap kendaraan bermotor terhadap 

derajat keluhan dry eye syndrome pada polisi lalu lintas di kota Malang? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui adanya hubungan lama paparan asap kendaraan 

bermotor terhadap derajat keluhan dry eye syndrome pada polisi lalu 

lintas di kota Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui prevalensi kasus dry eye syndrome pada polisi lalu 

lintas di kota Malang. 

2) Mengetahui distribusi usia, lama paparan, durasi kerja, dan derajat 

keluhan pada polisi lalu lintas di kota Malang yang menderita dry 

eye syndrome. 
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3) Mengetahui faktor risiko yang berpengaruh terhadap derajat 

keluhan dry eye syndrome pada polisi lalu lintas di kota Malang. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Sebagai dasar penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dry 

eye syndrome dan asap kendaraan bermotor. 

1.4.2 Manfaat Instansi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti ilmiah yang 

menjelaskan tentang hubungan lama paparan asap kendaraan bermotor 

terhadap derajat keluhan dry eye syndrome pada polisi lalu lintas di kota 

Malang sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja 

polisi lalu lintas khususnya yang bekerja di lapangan. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Masyarakat mengetahui paparan asap kendaraan dapat menjadi 

salah satu faktor risiko dari terjadinya dry eye syndrome sehingga 

masyarakat dapat meningkatkan tindakan pencegahan atau 

meningkatkan perlindungan diri terhadap paparan asap kendaraan. 

 


