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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Aparatus Lakrimalis 

Aparatus lakrimal terdiri dari kelenjar lakrimalis dan lintasan lakrimalis 

yang meliputi punkta, kanalikuli, sakus lakrimalis, dan duktus nasolakrimal. 

2.1.1 Kelenjar Lakrimalis 

Kelenjar lakrimal terdiri dari kelenjar bagian orbita atas (pars 

orbitalis) dan kelenjar bagian palpebra bawah (pars palpebralis) serta 

duktus kelenjar lakrimalis. Kelenjar lakrimal bagian orbital atas berukuran 

lebih besar dan berbentuk seperti almond kecil, serta terletak pada fossa di 

bagian luar lempeng orbital tulang frontal. Permukaannya terdiri atas dua 

bagian yaitu superior dan inferior. Permukaan superior berbentuk cembung 

dan bersentuhan dengan tulang frontal. Permukaan inferiornya cekung dan 

terletak di otot levator palpebra superior. Sedangkan kelenjar lakrimal 

bagian palpebra bawah terdiri dari satu atau dua lobus yang terletak di atas 

duktus kelenjar bagian orbita di mana ia dipisahkan oleh otot levator 

palpebra superior. Bagian posteriornya bersambungan dengan bagian 

orbita. Dari kelenjar lakrimalis, sepuluh hingga dua belas duktus lakrimalis 

mengarah ke bawah dari kelenjar utama untuk membuka di bagian lateral 

dari forniks superior. Satu atau dua saluran juga terbuka pada bagian lateral 

forniks inferior. (Khurana, 2015) 

 

 



6 

 

 
 

2.1.2 Kelenjar Lakrimal Aksesori 

Kelenjar Lakrimal Aksesori terdiri dari dua kelenjar yaitu: 

2.1.2.1 Kelenjar Krause 

Kelenjar Krause adalah kelenjar mikroskopik yang 

mendasari konjungtiva palpebra di antara forniks dan ujung tarsus. 

Jumlah kelenjar krause sekitar 42 di forniks atas dan 6-8 di forniks 

bawah.  

2.1.2.2 Kelenjar Wolfring 

Kelenjar Wolfring berada di dekat batas atas dari plate tarsal 

superior dan sepanjang batas bawah tarsus inferior (Khurana, 2015) 

2.1.3 Vaskularisasi dan Inervasi Kelenjar Lakrimal 

Semua bagian dari kelenjar lakrimal merupakan serous 

acini, mirip seperti kelenjar saliva. Jika dilihat secara mikroskopis 

kelenjar ini terdiri dari jaringan kelenjar (acini dan duktus), jaringan 

ikat dan puncta. Kelenjar lakrimal disuplai darah oleh arteri 

lakrimalis di mana cabang dari arteri oftalmika. Dan aliran 

persyarafan untuk kelenjar lakrimal ini terbagi menjadi tiga yaitu:  

a. Suplai sensorik berasal dari nervus lakrimalis cabang dari nervus 

oftalmika yang kelima 

b. Suplai simpatis berasal dari pleksus karotis rantai simpatik 

servikal  

c. Suplai sekretomotor berasal dari nukleus saliva superior 

(Khurana, 2015). 
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2.2 Jalur Lakrimal 

2.2.1 Punkta Lakrimalis 

Punkta lakrimal adalah dua bukaan kecil, bulat atau oval 

pada kelopak mata bagian atas dan bawah. Terletak di sudut 

posterior dari tepi kelopak mata, pada pertemuan bulu mata kelima-

keenam (pars siliaris) dan medial non-silia seperenam (pars 

lakrimalis). Normalnya sedikit posterior dan dapat diinspeksi dari 

aspek medial kelopak mata (Khurana, 2015). 

2.2.2 Kanalikuli Lakrimalis 

Kanalikuli lakrimal bergabung dengan punkta lakrimal ke 

sakus/kantung lakrimal. Setiap kanalikulus memiliki dua bagian: 

vertikal (1-2 mm) dan horisontal (6-8 mm) yang terletak di kanan 

sudut satu sama lain. Bagian horizontal menyatu menuju kantus 

bagian dalam untuk membuka di sakus lakrimal. Kedua kanalikuli 

dapat terbuka sendiri atau secara bersamaan lalu menuju dinding 

terluar sakus lakrimal. Lipatan mukosa pada titik ini membentuk 

katup Rosenmuller yang mencegah terjadinya refluks air mata 

(Khurana, 2015). 

2.2.3 Sakus/Kantung Lakrimalis 

Sakus lakrimalis berada di fossa lakrimal yang terletak di 

bagian anterior dinding orbital medial. Fossa lakrimal dibentuk oleh 

tulang lakrimal dan proses frontal dari maksila yang dibatasi oleh 

anterior dan posterior puncak lakrimal. Saat menggembung, kantung 
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lakrimal berukuran panjang 15 mm dan lebar 5-6 mm. Sakus 

lakrimalis terbagi menjadi tiga bagian: fundus (bagian atas 

pembukaan kanalikuli),  korpus (bagian tengah) dan kolum/leher 

(bagian bawah kecil yang sempit dan berkelanjutan dengan duktus 

nasolakrimal) (Khurana, 2015). 

2.2.4 Duktus/Saluran Nasolakrimalis 

Duktus nasolakrimal (NLD) ini memanjang dari leher 

kantung lakrimal ke meatus inferior hidung. Panjangnya sekitar 15-

18 mm dan terletak pada kanal tulang yang terbentuk oleh maksila 

dan konka inferior. Arah dari NLD ke bawah, ke belakang dan 

lateral. Secara eksternal lokasinya diwakili oleh garis gabungan 

kanthus dalam dengan ala hidung. Ujung atas dari NLD adalah 

bagian tersempit (Khurana, 2015). Pada duktus nasolakrimal ini 

terdapat banyak katup membran, yang paling penting adalah katup 

Hasner yang berada di ujung bawah saluran dan mencegah refluks 

dari hidung. 

 

Gambar 2.1. Anatomi Aparatus Lakrimalis (Khurana, 2015) 
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2.3 Tear Film 

2.3.1 Struktur Tear Film (Lapisan Air Mata) 

Manusia menghasilkan 0,5-2 µl cairan air mata tiap menit. 

Cairan air mata menyebar ke seluruh permukaan mata saat berkedip 

yang terjadi setiap tiga sampai enam detik ketika terbangun (Herranz 

dan Herran., 2012). Tear film atau dapat disebut juga film precorneal 

terbagi menjadi 3 lapisan. Berikut ini urutan lapisan dari posterior ke 

anterior: 

a. Lapisan mukus/lapisan dalam 

Lapisan mukus adalah lapisan yang terdalam dan tertipis 

pada tear film. Lapisan ini terdiri dari musin yang disekresi oleh 

sel goblet konjungtiva dan kelenjar Manz yang dapat mengubah 

permukaan kornea yang hidrofobik menjadi hidrofilik (Khurana, 

2015). 

b. Lapisan aqueus/lapisan tengah 

Sebagian besar tear film terbentuk oleh lapisan 

menengah ini yang terdiri dari air mata yang disekresikan oleh 

kelenjar lakrimal utama dan aksesori. Komposisi air mata yaitu 

terdiri dari air dan sebagian kecil jumlah zat terlarut seperti 

natrium klorida, gula, urea dan protein. Oleh karena bersifat 

alkalin dan rasanya asin. Di dalamnya juga mengandung zat 

antibakteri seperti lisozim, betalysin dan laktoferin (Khurana, 

2015). 
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c. Lapisan lipid/lapisan berminyak/lapisan dalam 

Lapisan lipid merupakan lapisan terluar dari film air 

mata yang terbentuk di antarmuka dari sekresi kelenjar 

Meibomian, Zeis, dan Moll. Lapisan ini dapat menghambat 

terjadinya evaporasi dan melumasi kelopak mata saat bola mata 

berkedip (Khurana, 2015). 

Ketiga komponen ini akan membentuk struktur 

trilaminar yang menyediakan kestabilan yang mengizinkan mata 

untuk tetap terbuka selama 10.200 detik tanpa gangguan tear 

film pada individu normal. Orang-orang dengan gangguan 

sekresi musin atau kelenjar meibomian terjadi penurunan 

kestabilan air mata secara mencolok yang berakibat pada rasa 

tidak nyaman pada mata dan penglihatan kabur. Kelebihan atau 

kekurangan dari salah satu komponen akan mengurangi 

kestabilitasan tear film (Khurana, 2015). 

 
Gambar 2.2. Struktur Tear Film 
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2.3.2 Fungsi Tear film 

a. Menjaga kornea dan konjungtiva agar tetap lembap 

b. Mensuplai oksigen ke epitel kornea 

c. Membersihkan dari partikel-partikel asing dan dan zat iritan 

berbahaya 

d. Mencegah terjafinya infeksi karena mengandung zat antibakteri 

e. Berperan sebagai lubrikan untuk memfasilitasi gerak bola mata dan 

proses berkedip 

f. Mempermulus permukaan refraktif dan mencegah cahaya terpencar-

pencar dan pandangan kabur (Khurana, 2015). 

2.3.3 Sekresi Air Mata 

Air mata terus disekresikan sepanjang hari oleh kelenjar aksesori 

(sekresi basal) dan kelenjar lakrimalis utama (refleks sekresi). Sekresi 

refleks terjadi dalam menanggapi sensasi dari kornea dan konjungtiva 

yang mengalami penguapan dan pemecahan tear film. Hiperlakrimasi 

terjadi karena sensasi iritasi dari kornea dan konjungtiva. Jalur aferen 

sekresi ini dibentuk oleh nervus kelima dan jalur eferen dibentuk oleh 

suplai parasimpatis (sekretomotor) kelenjar lakrimal. (Khurana, 2015) 

Kelenjar lakrimal mensekresikan air mata lewat duktus 

pengosongan ke forniks bagian superior temporal sebagai respon 

terhadap stimulasi parasimpatis lewat nervus VII. Kelenjar lakrimal 

aksesori Krause dan Wolfring menghasilkan sekresi air mata basal yang 

akan disalurkan ke forniks superior dan diredistribusi ke tear film okuler  

dengan berkedip. Sebaliknya, kelenjar lakrimal utama digagaskan 
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sebagai yang bertanggung jawab dalam pengeluaran air mata secara 

refleks. Pengeluaran air mata secara refleks dipicu oleh iritasi dari 

permukaan mata yang ditransmisikan lewat nervus trigeminal ke 

nukleus sensorik trigeminal dan ke nuklei autonomik. Serabut 

parasimpatik meninggalkan nuklei berjalan sepanjang saraf wajah ke 

kelenjar lakrimal, dimana mereka menstimulasi sekresi dari air mata 

(Khurana, 2015). 

Stimulus emosi juga bisa memicu refleks air mata. Pengeluaran 

air mata secara refleks mensekresikan air mata dengan volume yang 

sangat besar yang penting untuk membersihkan dan melarutkan material 

asing seperti debu, alergen, dan toksin pada permukaan mata. Stabilitas 

dari tear film juga dipengaruhi oleh normalitas dari proses berkedip. 

Kuantitas berkedip meningkat jika terjadi penguapan seperti kondisi 

berangin dan kering. Akan tetapi, kuantitas berkedip justru berkurang 

untuk aktifitas mata yang membutuhkan konsentrasi, seperti bekerja di 

depan komputer, menyetir dan membaca. Kuantitasnya bisa berkurang 

sampai 50% (Holland & Mannis, 2013). 

2.3.4 Eliminasi Air Mata 

Tear film adalah sebuah struktur yang dinamis dan bersifat 

sementara waktu. Untuk menjaga kesehatan dari permukaan mata, tear 

film harus terus menerus dibersihkan dan diganti. Kecepatan membuang 

air mata yang baru dibuat adalah tear clearance. Hal Ini diatur oleh 

kecepatan produksi dari komponen air mata baru, dinamika redistribusi 

air mata pada permukaan mata lewat berkedip dan laju penghantaran air 
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mata yang lama ke sakus nasolakrimal. Oleh karena itu, pada pasien 

penderita mata kering dan sekresi air mata yang jelek mengurangi 

kecepatan pembuangan air mata (Holland and Mannis, 2013). 

Air mata akan mengalir ke bawah dan ke medial melintasi 

permukaan bola mata untuk mencapai forniks bawah, kemudian melalui 

lakus lakrimalis di kantus dalam lalu akan dialirkan oleh jalur lakrimal 

menuju rongga hidung (Gambar 3.A). Air mata dibawa oleh mekanisme 

pompa lakrimal aktif yang terbentuk dari otot orbikularis (terutama otot 

Horner) yang disisipkan pada kantung lakrimal (Khurana, 2015). 

Saat mata tertutup selama kedipan, kontraksi serat-serat ini 

membengkakkan fundus dari kantung lakrimalis, menciptakan tekanan 

negatif yang menghisap air mata melalui punktum dan kanalikuli masuk 

ke dalam kantung (Gambar 3.B). Saat kelopak mata terbuka, otot 

Horner akan melemas dan kantung lakrimal kolaps, sehingga tekanan 

positif yang terbentuk akan memaksa air mata menuruni duktus 

nasolakrimal masuk ke dalam hidung (Gambar 3.C). Oleh karena itu, 

pada kantung yang atonia, air mata tidak dieliminasi melalui jalur 

lakrimal, melainkan akan keluar dari kelompak mata dan menjadi 

epifora (Khurana, 2015). 

 
Gambar 2.3. Mekanisme Pompa Lakrimal  
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2.3.5 Osmolaritas Tear film  

Tear film ini mempunyai osmolaritas. Jika terjadi peningkatan 

osmolaritas pada air mata, maka biasanya hal ini merupakan indikator 

dari disfungsi air mata. Peningkatan osmolaritas air mata ini dinilai 

sebagai mekanisme utama dari terjadinya kerusakan permukaan mata 

dan satu-satunya penanda yang terbaik untuk mata kering (Dry Eye 

Workshop, 2007).  Dalam sebuah studi meta analisis dilaporkan bahwa 

rata-rata osmolaritas pada mata normal adalah 302±9,7. Nilai minimal 

316 mOsmol/L muncul sebagai angka untuk diagnosis untuk 

keratokonjungtivitis sicca (Holland dan  Mannis, 2013). 

2.4 Dry Eye Syndrome (Sindrom Mata Kering) 

2.4.1 Definisi 

Sindrom mata kering adalah penyakit multifaktorial yang 

berasal dari permukaan okular yang ditandai oleh hilangnya 

homeostasis dari tear film, dan disertai oleh gejala okular, di mana 

terjadi ketidakstabilan air mata dan hiperosmolaritas, peradangan atau 

perusakan pada permukaan okular, serta kelainan neurosensori. (Craig 

et al, 2017) 

2.4.2 Epidemiologi 

Laporan angka kejadian penyakit mata kering masih bervariasi 

karena definisi dan kriteria diagnosis untuk penelitian masih beragam. 

Berdasarkan data DEWS 2007, 5-30% penduduk usia di atas 50 tahun 

menderita mata kering. Penelitian Women’s Health Study and 

Physician’s Health Study melaporkan angka kejadian mata kering pada 
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perempuan lebih tinggi (3,2 juta) dibandingkan dengan laki-laki (1,6 

juta) usia di atas 50 tahun.  

Peningkatan prevalensi sindrom mata kering sering dijumpai 

pada pasien dengan penyakit autoimun, yang mempengaruhi sekitar 8% 

dari populasi, di antaranya 78% adalah wanita. Sindrom mata kering 

juga mempengaruhi wanita pascamenopause dan orang tua. Prevalensi 

sindrom mata kering diperkirakan 7,4% hingga 33,7% tergantung pada 

studi mana yang dikutip, bagaimana penyakit didiagnosis, dan populasi 

mana yang disurvei. Penelitian berbasis populasi Beaver Dam 

menemukan tingkat prevalensi sindrom mata kering menjadi 14% pada 

orang dewasa usia 48 hingga 91 tahun (Lee, 2002). 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. Di Taiwan, prevalensi mata kering mencapai 33,7% pada 

populasi lansia yang teruji, dengan secara signifikan lebih banyak 

wanita melaporkan gejala mata kering daripada pria. Prevalensi mata 

kering juga diperkirakan sebesar 25% di Kanada dan 33% di Jepang. 

Akan tetapi prevalensi dan angka kejadian sindrom mata kering dalam 

pengaturan klinis, mungkin juga kurang dilaporkan, karena pasien 

mungkin gagal untuk mengenali gejala sindrom mata kering atau tidak 

melaporkan masalahnya ke dokter. (Gayton, 2009)  
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2.4.3 Klasifikasi 

Terdapat 2 kategori berdasarkan etiopatogenik dari sindrom mata 

kering, yaitu : 

2.4.3.1 Mata Kering Defisiensi Aqueous (MKDA) 

Mata kering defisiensi aqueous disebabkan oleh 

kegagalan sekresi air mata lakrimal akibat disfungsi kelenjar 

lakrimal asinar atau penurunan sekresi air mata. Keadaan ini 

menyebabkan hiperosmolaritas karena evaporasi tetap 

berlangsung normal. Hiperosmolaritas menstimulasi mediator 

inflamasi (IL-1a, IL-1ß, TNF-α, matriks metaloproteinase 9, 

MAP kinase, dan NFkß pathway) (Wijaya, 2018). 

Mata kering defisiensi aqueous ini diklasifikasikan lagi 

menjadi dua sub-kelas yaitu Sjogren atau non-Sjogren. Sindrom 

Sjogren primer adalah gangguan autoimun di mana kelenjar 

lakrimal dan kelenjar saliva diinfiltrasi oleh sel T teraktivasi 

menyebabkan kematian sel asinar dan duktus serta hiposekresi 

air mata atau saliva, sehingga mengakibatkan gejala mata kering 

dan mulut kering.  Sjogren sekunder adalah yang terkait dengan 

penyakit autoimun lainnya seperti rheumatoid arthritis atau 

lupus eritematosus sistemik. Sedangkan yang termasuk 

defisiensi aqueous yang non-Sjogren sindrom berasal dari 

insufisiensi kelenjar lakrimal yang bukan bagian dari autoimun 

sistemik. Keadaan yang paling sering ditemukan adalah mata 

kering yang berkaitan dengan usia. Insufisiensi kelenjar lakrimal 



17 

 

 
 

juga dapat terjadi akibat penyakit lain seperti sarkoidosis, AIDS, 

Graft vs Host Disease (GVHD) atau obstruksi saluran lakrimal. 

Pada Beave Dam Study ditemukan angka kejadian mata kering 

pasien DM 18,1% dibandingkan dengan pasien non-DM 

(14,1%) (Wijaya, 2018). 

2.4.3.2 Evaporasi/Penguapan Berlebihan 

Penguapan atau evaporasi yang berlebihan dibedakan 

menjadi dua golongan yaitu karena pengaruh intrinsik dan 

ekstrinsik. Faktor intrinsik diantaranya karena defisiensi 

kelenjar Meibomian, gangguan bukaan kelopak mata atau 

ketidakseimbangan saat menutupkan bola mata, jumlah kedip 

mata yang kurang, dan penggunaan obat. Faktor ekstrinsik yang 

dapat berpengaruh antara lain defisiensi vitamin A, penggunaan 

obat topikal, penggunaan lensa kontak dan penyakit pada 

permukaan okuler. Penggunaan lensa kontak masuk dalam 

kedua penyebab mata kering, baik dari defisiensi aqueous 

maupun evaporasi yang berlebih. Keterkaitan dua faktor masih 

sulit untuk dibedakan (Lin & Yiu, 2014). 

Dry eye syndrome dapat dikategorikan menjadi episodik dan 

kronis. Episodik yaitu mata kering yang diakibatkan oleh faktor 

lingkumgan serta resiko paparan pada suatu pekerjaan tertentu di mana 

menyebabkan mata menjadi jarang berkedip sehingga dapat 

mempengaruhi kestabilan air mata dan menghasilkan kekeringan pada 

mata. Kronis yaitu mata kering yang di mana gejala-gejalanya terjadi 
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terus-menerus dan tidak pernah hilang, dapat diperparah akibat kondisi 

lingkungan yang tidak mendukung sehingga memungkinkan untuk 

terjadi kerusakan pada permukaan mata (Gayton, 2009). 

2.4.4 Faktor Risiko 

2.4.4.1 Usia 

Seiring bertambahnya usia pada populasi manusia normal, 

kelenjar lakrimal juga akan mengalami disfungsi sehingga 

menyebabkan obstruksi dari duktusnya. Perubahan ini termasuk 

fibrosis periduktal, interacinar fibrosis, kehilangan pembuluh darah 

paradoks dan atrofi sel asinar. Terdapat kelenjar limfositik  infiltrat 

di 70% kelenjar lakrimal dan dianggap ini sebagai dasar dari adanya 

fibrosis. Tampilannya mirip dengan sindrom Sjogren dengan tingkat 

keparahan sedang. Telah dikemukakan bahwa dakrioadenitis grade 

rendah dapat disebabkan oleh infeksi sistemik atau konjungtivitis 

atau, sebagai alternatif, bahwa konjungtivitis subklinis mungkin 

yang mengakibatkan stenosis duktus ekskretoris. Dry eye syndrome 

dialami oleh hampir semua penderita usia lanjut, 75 % di atas 65 

tahun baik laki maupun perempuan (Perry, 2008). 

2.4.4.2 Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan dengan kelembaban rendah, suhu tinggi, 

dan angin atau kecepatan udara yang tinggi dapat meningkatkan 

evaporasi. Kualitas udara yang buruk atau adanya polusi udara 

(misalnya asap tembakau) mungkin dapat menyebabkan iritasi dan 

memperburuk gejala sindrom mata kering (Perry, 2008). 
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2.4.4.3 Pekerjaan 

Tugas yang membutuhkan fungsi visual yang berlangsung 

lama misalnya bekerja dengan menggunakan mikroskop atau 

komputer akan menghasilkan tingkat kedipan yang rendah dan 

terjadi peningkatan penguapan. Gerakan-gerakan visual dilakukan 

dari arah atas atau bahkan horizontal misalnya penggunaan 

komputer juga dapat berkontribusi, karena upgaze akan 

memperlebar aperture palpebral, sehingga permukaan okular akan 

terekspose lebih lebar dan mempermudah untuk terjadinya 

penguapan (Perry, 2008). 

2.4.4.4 Nutrisi 

Diet rendah asam lemak omega-3 atau dengan rasio omega-

6 yang tinggi dari asam lemak omega-3 dapat menyebabkan gejala 

sindrom mata kering. Asupan vitamin A yang rendah juga dapat 

menjadi salah satu predisposisinya. Kekurangan vitamin A dapat 

menyebabkan xerophthalmia, karena perkembangan sel goblet yang 

terganggu dan kerusakan kelenjar lakrimal (Perry, 2008). 

2.4.4.5 Status Hormonal 

Faktor hormonal yang lebih sering dialami oleh wanita 

seperti kehamilan, menyusui, pemakaian obat kontrasepsi, dan 

menopause. Beberapa bukti menunjukkan bahwa hormon 

sex/androgen mengatur fungsi kelenjar Meibomian, dan bila terjadi 

kekurangan androgen atau kadar estrogen yang tinggi itu dapat 

membuat disfungsi dari kelenjar meibomian sehingga risiko 
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terjadinya mata kering akan meningkat. Selain itu, hormon androgen 

juga mempengaruhi struktur dan fungsi kelenjar lakrimal dan 

disfungsi dari sel goblet. Defisiensi androgen berhubungan dengan 

mata kering dan dapat dicegah dengan terapi androgen topikal atau 

sistemik. Mata kering terjadi pada pasien yang terpapar anti-

androgen dalam pengobatan kanker prostat, dan wanita dengan 

sindrom insensitivitas androgen (Dry Eye Workshop, 2007). 

2.4.4.6 Obat-Obatan Sistemik 

Obat-obatan yang terkait dengan sindrom mata kering yaitu 

antikolinergik (misalnya antihistamin, antispasmodik, trisiklik 

antidepresan, difenoksilat/atropin). Dan juga sebaliknya, suatu studi 

populasi menemukan bahwa inhibitor angiotensin-converting 

enzyme memiliki keterkaitan yang rendah dengan sindrom mata 

kering (Perry, 2008). 

2.4.4.7 Obat Mata Topikal 

Obat tetes mata topikal sering digunakan (> 4-6 kali sehari) 

(termasuk obat glaukoma dan air mata buatan) dapat berkontribusi 

pada terjadinya sindrom mata kering. Toksisitas dari benzalkonium 

klorida (pengawet yang paling banyak digunakan pada obat tetes 

mata) ke epitel permukaan okular sudah dapat dipastikan. Namun, 

bahan pengawet lainnya juga dapat memiliki efek iritasi pada mata 

(Perry, 2008). 
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2.4.4.8 Penggunaan Lensa Kontak 

Penggunaan lensa kontak dapat menyebabkan penurunan 

sensitivitas kornea dengan cara memblok refleks sensorik sehingga 

menyebabkan kekurangan aqueous. Pada waktu yang sama, 

memakai lensa kontak juga dapat mengakibatkan peningkatan 

penguapan karena berkurangnya jumlah kedipan dana atau 

penutupan kelopak mata yang tidak sempurna saat berkedip. Selain 

itu, keterbasahan lensa yang buruk mungkin juga berkontribusi pada 

peningkatan penguapan (Perry, 2008). 

2.4.4.9 Operasi Refaktif 

Bedah refraktif misalnya laser-assisted in situ 

keratomileusis (LASIK) dan photorefractive keratoplasty. Bedah 

refraksi dapat mengganggu inervasi di kornea dan dapat 

berkontribusi terhadap terjadinya defisiensi aqueous. Komplikasi 

dari LASIK, sindrom mata kering bisa menjadi kronis dalam 

beberapa kasus. Pada sebaliknya, sindrom mata kering kronis 

setelah LASIK nantinya dapat menyebabkan refraksi yang buruk 

(Perry, 2008). 
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2.4.5 Mekanisme  

 

Gambar 2.4. Mekanisme Mata Kering (Dry Eye Workshop, 2007) 

Mekanisme utama dari mata kering diakibatkan oleh 

ketidakstabilan dan hiperosmolaritas dari tear film. 

Hiperosmolaritas menyebabkan kerusakan pada epitel permukaan 

mata dengan mengaktivasi kejadian kaskade mediator inflamatorik 

pada permukaan mata dan pelepasan mediator-mediator inflamasi 

ke air mata. Kerusakan epitel yang melibatkan kematian sel akibat 

apoptosis, hilangnya sel goblet, dan terganggunya musin yang 

menyebabkan ketidakstabilan tear film. Ketidakstabilan ini 

memperburuk hiperosmolaritas dari permukaan mata dan 

melengkapi lingkaran setan. Ketidakstabilan tear film bisa terjadi 

tanpa didahului hiperosmolaritas oleh beberapa etiologi, seperti 

xerophtalmia, alergi pada mata, penggunakan obat topikal, dan 

pemakaian lensa kontak (Dry Eye Workshop, 2007). 
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Cedera pada epitel yang disebabkan oleh ujung saraf kornea 

menyebabkan gejala rasa tidak nyaman, peningkatan frekuensi 

berkedip, dan berpotensi mengkompensasi sekresi air mata secara 

refleks. Hilangnya musin normal pada permukaan mata 

berkontribusi pada gejala dengan peningkatan tahanan gesekan 

antara kelopak dengan bola mata. Selama periode ini, masuknya 

refleks yang tinggi disebut sebagai dasar dari inflamasi neurogenik 

pada kelenjar (Dry Eye Workshop, 2007). 

Penyebab utama dari hiperosmolaritas air mata adalah 

menurunnya aliran aqueous tear, yang dihasilkan dari kegagalan 

lakrimal dan atau peningkatan penguapan dari tear film. 

Peningkatan kehilangan akibat penguapan didukung dengan kondisi 

lingkungan yang kelembaban yang rendah dan tingginya aliran 

udara dan bisa menyebabkan disfungsi kelenjar Meibomian secara 

klinis yang mengakibatkan lapisan lemak air mata yang tidak stabil. 

Penurunan aliran cairan air mata diakibatkan oleh terganggunya 

pengiriman cairan lakrimal ke sakus konjungtiva. Inflamasi 

menyebabkan kedua jaringan destruksi dan blokade neurosekretorik 

yang reversibel. Sebuah blokade reseptor dapat disebabkan oleh 

sirkulasi antibodi ke reseptor M3. Inflamasi didukung dengan 

rendahnya level jaringan androgen. Pengiriman air mata dapat 

tersumbat oleh luka parut di konjungtiva atau penurunan refleks 

sensoris ke kelenjar lakrimal dari permukaan mata. Nantinya, 

kerusakan permukaan mata kering yang kronik dapat menimbulkan 
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turunnya sensitivitas kornea dan penurunan refleks sekresi air mata 

(Dry Eye Workshop, 2007). 

2.4.6 Gejala 

1) Mata terasa kering 

2) Mata terasa berpasir 

3) Nyeri atau perih 

4) Sensasi benda asing 

5) Mata terasa terbakar/pedas 

6) Mata terasa gatal 

7) Sering berkedip 

8) Mata lelah 

9) Fotofobia  

10) Penglihatan kabur 

11) Kemerahan  

12) Intoleransi aliran udara dan atau lingkungan yang kering 

13) Refleks menangis (Perry, 2008) 

Pasien dengan defisiensi aqueous tear gejala klinisnya semakin 

buruk saat malam hari, sedangkan pasien dengan penyakit kelenjar 

Meibomian dan tertundanya tear clearance cenderung semakin buruk 

gejala klinisnya saat bangun tidur di pagi hari (Holland dan  Mannis, 

2013). 
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2.4.7 Derajat Dry Eye Syndrome  

Tabel 2.1 Derajat Dry Eye Syndrome 

Derajat Dry Eye 1 2 3 4* 

Rasa sakit, 

keparahan dan 

frekuensi 

Ringan 

dan/atau 

episodik; 

terjadi di 

bawah 

stress 

lingkungan 

Episodik 

sedang atau 

kronik, ada 

atau tidak ada 

stress 

lingkungan 

Frekuensi 

berat atau 

konstan tanpa 

stress 

lingkungan 

Berat dan/atau 

melumpuhkan 

aktivitas 

bersifat 

konstan 

Gejala visual Tidak ada 

atau ada 

kelelahan 

episodik 

ringan 

Mengganggu 

dan/atau 

membatasi 

aktivitas 

secara 

episodik 

Mengganggu, 

menghambat 

aktivitas 

secara 

kroniks 

dan/atau 

terus 

menerus 

Konstan 

dan/atau 

kemungkinan 

melumpuhkan 

aktivitas 

Kemerahan 

konjungtiva 

Tidak ada 

sampai 

ringan 

Tidak ada 

sampai 

ringan 

+/- +/++ 

Injeksi 

konjungtiva 

Tidak ada 

sampai 

ringan 

Bervariasi Terlihat 

sedang 

sampai jelas 

Jelas terlihat 

Pewarnaan 

kornea 

Tidak ada 

sampai 

ringan 

Bervariasi  Terlihat jelas 

di sentral 

Erosi pungtata 

berat 

Tanda pada 

kornea/air mata 

Tidak ada 

sampai 

ringan 

Debris 

ringan, 

meniskus 

menurun 

Keratitis 

filamen, 

gumpalan 

mukus, 

debris air 

mata 

meningkat 

Keratitis 

filamen, 

gumpalan 

mukus, debris 

air mata 

meningkat, 

ulserasi 

Kelenjar 

Meibom/kelopak 

mata 

MGD 

ditemukan 

berubah-

ubah 

MGD 

ditemukan 

bervariasi 

Sering ada  Trikiasis, 

keratinisasi, 

simblefaron 

TBUT (detik) Bervariasi ≤10 ≤5 Segera 

tampak 

Tes Schirmer 

(mm/5 menit) 

Bervariasi ≤10 ≤5 ≤2 

*Harus terdapat tanda dan gejala 
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TBUT : air mata fluorescein waktu istirahat, MGD: penyakit kelenjar 

Meibomian (Dry Eye Workshop, 2007) 

Derajat dry eye syndrome dibagi menjadi tiga kelompok 

yaitu ringan, sedang, berat. Dikatakan ringan jika pasien mempunyai 

gejala iritasi, gatal, nyeri, terbakar, atau sesekali penglihatan 

menjadi kabur. Dikatakan sedang bila frekuensi gejala yang dialami 

mengalami peningkatan, dan efek pada penglihatannya menjadi 

konsisten. Dikatakan berat jika frekuensi gejala yang meningkat dan 

konstan, efek pada penglihatannya menjadi signifikan dan dapat 

melumpuhkan (Basak, 2013). 

Sedangkan, American Academy of Ophtalmology membagi 

dry eye syndrome menjadi empat level. Dikatakan level pertama 

adalah jika didapatkan tidak ada tanda, mengalami gejala ringan 

hingga sedang, dan tanda konjungtiva yang ringan hingga sedang. 

Dikatakan level dua jika mengalami gejala sedang hingga berat, 

tanda lapisan air mata positif, pewarnaan pada konjungtiva positif, 

pewarnaan pungtata kornea yang ringan, serta tanda visual yang 

positif. Dikatakan level tiga jika mengalami gejala yang berat, 

pewarnaan pungtata kornea yang terlihat jelas, pewarnaan pada 

kornea sentral positif, dan didapatkan adanya keratitis filamen. 

Dikatakan level empat jika mengalami gejala yang berat, pewarnaan 

kornea yang terlihat jelas, erosi, dan adanya jaringan parut di 

konjungtiva (American Academy of Ophtalmology, 2013). 
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2.4.8 Komplikasi 

Pada kasus lanjut, dapat timbul ulkus kornea, penipisan 

kornea, dan perforasi. Sesekali dapat terjadi infeksi bakteri sekunder 

dan berakibat parut serta vaskularisasi pada kornea yang sangat 

menurunkan penglihatan (Riordan, 2016). 

2.5 OSDI (Ocular Surface Disease Index) 

OSDI adalah sebuah taksiran pada sebuah skala dari 0 sampai 100, 

dengan skor yang lebih tinggi untuk menggambarkan ketidakmampuan 

yang besar. Indeks tersebut menunjukkan kepekaan dan kespesifikan dalam 

membedakan antara subyek yang normal dengan pasien yang menderita 

penyakit dry eye. OSDI adalah sebuah alat yang valid dan dapat digunakan 

untuk mengukur penyakit dry eye (normal, ringan sampai sedang, dan berat) 

dan efek terhadap fungsi penglihatan (Schiffman et al, 2000). 

2.5.1    Derajat Keluhan OSDI   

Tabel 2.2 Derajat Keluhan OSDI (Ocular Surface Disease Index) 

Apakah anda pernah mengalami hal-hal di bawah ini selama 

seminggu terakhir? 

 Sepan-

jang 

waktu 

Sering  Kadang-

kadang 

Jarang  Tidak 

sama 

sekali 

1. Apakah 

mata 

sensitif 

terhadap 

cahaya? 

4 3 2 1 0 

2. Apakah 

mata terasa 

seperti 

berpasir? 

4 3 2 1 0 

3. Apakah 

mata terasa 

4 3 2 1 0 
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nyeri atau 

sakit? 

4. Apakah 

pandangan 

terasa 

kabur? 

4 3 2 1 0 

5. Apakah 

pandangan 

terasa 

menurun? 

4 3 2 1 0 

Jumlah (A) (Jumlah skor) 

 

Apakah masalah dengan mata anda membatasi anda dalam 

melaukan hal-hal berikut selama seminggu terakhir? 

 Sepanjang 

waktu 

Se-

ring  

Kadang-

kadang 

Ja-

rang  

Tidak 

sama 

sekali 

6. Membaca? 4 3 2 1 0 

7. Berkendara 

malam 

hari? 

4 3 2 1 0 

8. Bekerja 

dengan 

komputer 

atau mesin 

ATM? 

4 3 2 1 0 

9. Menonton 

TV? 

4 3 2 1 0 

Jumlah (B) (Jumlah Skor) 

 
Apakah mata anda merasa tidak nyaman dalam situasi berikut 

selama seminggu terakhir? 

 Sepanjang 

waktu 

Se-

ring  

Kadang-

kadang 

Jarang  Tidak 

sama 

sekali 

10. Kondisi 

berangin? 

4 3 2 1 0 

11. Tempat 

atau area 

dengan 

kelembab-

an yang 

rendah 

(sangat 

kering)? 

4 3 2 1 0 

12. Tempat 

ber-AC 

4 3 2 1 0 
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Jumlah (C) (Jumlah Skor) 

 

Jumlahkan A, B, dan C untuk mendapatkan D 

(D = hasil skor untuk semua pertanyaan yang dijawab) 

(D) 

Total nomor yang telah dijawab 

(Tidak termasuk pertanyaan yang tidak dijawab) 

(E) 

(Schiffman, et al. 2000. Reliability and Validity of the Ocular Surface Disease 

Index) 

2.5.2   Penilaian Dry Eye Syndrome 

Gunakan jawaban D dan E anda untuk membandingkan jumlah 

skor untuk semua pertanyaan yang telah dijawab (D) dan nomor 

pertanyaan yang dijawab (E) dengan grafik dibawah ini. Temukan 

dimana skor pasien anda berada. Cocokkan corak warna merah 

koresponden untuk kunci dibawah untuk menentukan apakah skor 

pasien anda menunjukkan penyakit dry eye yang normal, ringan, sedang, 

atau berat (Schiffman et al, 2000). 

 
Gambar 2.5. Evaluasi Skor OSDI 

Nilai untuk menentukan beratnya penyakit dry eye dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus OSDI :  

(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟) × 25

𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏
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Berdasarkan skor OSDI, pasien dapat dikategorikan normal jika 

skor OSDInya (0-12 poin), ringan (13-22 poin), sedang (23-32 poin), 

berat (33-100 poin) (Schiffman et al, 2000). 

2.6 Asap Kendaraan 

2.6.1 Komposisi dan perilaku gas buang kendaraan bermotor 

Emisi kendaraan bermotor mengandung berbagai senyawa 

kimia.  Komposisi dari kandungan senyawa kimianya tergantung 

dari kondisi mengemudi, jenis mesin, alat pengendali emisi bahan 

bakar, suhu operasi dan faktor lain yang semuanya ini membuat pola 

emisi menjadi rumit (Tugaswati, 2004). Jenis bahan bakar pencemar 

yang dikeluarkan oleh mesin dengan bahan bakar bensin maupun 

bahan bakar solar sebenarnya sama saja, hanya berbeda proporsinya 

karena perbedaan cara operasi mesin. Bahan bakar tertentu seperti 

hidrokarbon dan timbel organik, dilepaskan ke udara karena adanya 

penguapan dari sistem bahan bakar. Lalu lintas kendaraan bermotor, 

juga dapat meningkatkan kadar partikular debu yang berasal dari 

permukaan jalan, komponen ban dan rem (Fuhaid dkk, 2011). 

Secara visual selalu  terlihat asap dari knalpot kendaraan 

dengan bahan bakar solar dan tidak terlihat pada kendaraan berbahan 

bakar bensin. Emisi  kendaraan bermotor berupa nitrogen, karbon 

dioksida dan uap air bukan merupakan gas yang berbahaya, namun 

selain dari gas-gas  tersebut ternyata  emisi kendaraan  bermotor 

mengandung  karbon monoksida (CO), senyawa  hidrokarbon (HC), 
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berbagai oksida nitrogen (NOx), oksida sulfur (SOx) dan partikulat 

debu termasuk timbal (Pb) (Fuhaid dkk, 2011). 

Emisi yang dikeluarkan dari gas buang kendaraan bermotor 

diantaranya adalah SOx, NOx, CO, CO2, dan HC. Komposisi 

prosentase emisi gas buang kendaraan bermotor yaitu 30% gas CO2, 

27% gas CO, 25% gas HC, 10% gas NOx 9% gas SOx, dan 8% 

partikulat debu. Diantara gas pencemar tersebut  CO2, CO, dan HC 

merupakan gas yang paling berbahaya dan memiliki prosentase 

tertinggi. Gas tersebut cukup berbahaya bagi kesehatan manusia 

bahkan dapat menyebabkan kematian apabila berada diatas standar 

baku mutu (Basuki, 2007).   

2.6.2    Senyawa kimia dalam gas buang kendaraan  

2.6.2.1   CO (Karbon Monoksida) 

Karbon monoksida atau biasa disingkat CO, adalah gas yang 

tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Gas ini terdiri dari satu 

atom karbon yang secara kovalen berikatan dengan satu atom 

oksigen. Dalam ikatan ini, terdapat dua ikatan kovalen dan satu 

ikatan kovalen koordinasi antara atom karbon dan oksigen. Karbon 

monoksida dihasilkan dari pembakaran tak sempurna dari senyawa 

karbon, sering terjadi pada mesin pembakaran dalam. Karbon 

monoksida terbentuk apabila terdapat kekurangan oksigen dalam 

proses pembakaran. Karbon monoksida mudah terbakar dan bersifat 

racun (Putro & Abadi, 2012). 
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Senyawa karbon monoksida (CO) mempunyai potensi 

bersifat racun yang berbahaya karena mampu membentuk ikatan 

yang kuat dengan pigmen darah yaitu haemoglobin. Menurut 

laporan WHO (1992) dinyatakan paling tidak 90% dari karbon 

monoksida (CO) di udara perkotaan berasal dari emisi kendaraan 

bermotor. Selain itu asap rokok juga mengandung karbon 

monoksida (CO), sehingga para perokok dapat memajan dirinya 

sendiri dari asap rokok yang sedang dihisapnya (Putro & Abadi, 

2012). 

2.6.2.2   NO (Nitrogen Oksida) 

Tidak berwarna dan tidak beraroma, gas ini terjadi akibat 

panas yang tinggi pada ruang bakar akibat proses pembakaran 

sehingga kandungan nitrogen  pada  udara  berubah menjadi NOx. 

Zat ini dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada manusia dan 

merupakan salah satu dari kelompok gas yang sangat reaktif. 

Nitrogen oksida lain termasuk asam nitrat dan asam nitrat (Galperín 

et al, 2018) 

Nitrogen dioksida dan uapnya mengiritasi mata, kulit, dan 

saluran pernapasan. Kadar 10 - 20 ppm dapat menyebabkan iritasi 

pada mata. Konsentrasi uap yang lebih tinggi dapat menyebabkan 

cedera mata. Kontak dengan cairan dapat menyebabkan luka bakar 

kimia yang parah (Pohanish, 2017). 
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2.6.2.3   HC (Hidro Karbon) 

Hidrokarbon adalah senyawa karbonil paling banyak di 

atmosfer yang dipancarkan dari proses pembakaran yang tidak 

sempurna seperti mesin pembakaran, pembakaran biomassa, 

diproduksi dengan foto-oksidasi hidrokarbon, minyak goreng yang 

tidak dimurnikan dimasak pada suhu tinggi, hasil dari vegetasi, dan 

terutama dari furnitur yang terbuat dari panel dinding kayu lapis 

keras, papan partikel, papan serat dapat menyebabkan iritasi mata 

yang parah, sensitivitas kornea dan konjungtiva pada manusia 

(Gupta & Muthukumar, 2018). 

2.6.2.4   CO2 (Karbon dioksida) 

Tidak berwarna dan tidak beraroma, gas ini terjadi akibat 

pembakaran yang sempurna antara bahan bakar dan udara dalam hal 

ini oksigen. Karbon dioksida pada konsentrasi tinggi di udara 

menyebabkan sensasi menyengat di mata, hidung, dan tenggorokan 

(Muziansyah dkk, 2015). 

2.6.2.5   SOx (Oksida Belerang)  

Gas belerang oksida atau sering ditulis dengan SOx terdiri 

atas gas SO2 dan gas SO3 yang keduanya mempunyai sifat berbeda. 

Gas SO2 berbau tajam dan tidak mudah terbakar, sedangkan gas SO3 

bersifat sangat reaktif. Gas SO3 mudah bereaksi dengan uap air yang 

ada diudara untuk membentuk asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat 

ini sangat reaktif, mudah bereaksi (memakan) bneda-benda lain 
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yang mengakibatkan kerusakan, seperti proses perkaratan (korosi) 

dan proses kimiawi lainnya (Pohan, 2002). 

Konsentrasi gas SO2 diudara akan mulai terdeteksi oleh 

indera manusia (tercium baunya) manakala kensentrasinya berkisar 

antara 0,3 – 1 ppm. Gas dari pada gas SO3. Jadi dalam hal ini yang 

dominan adalah gas SO2. Kelarutan sulfur dioksida sangat tinggi dan 

dapat menimbulkan efek iritasi mata dan saluran pernapasan bagian 

atas. Paparan mata terhadap sulfur dioksida dapat dimulai dengan 

iritasi mata dari pembentukan asam sulfur. Namun, paparan sulfur 

dioksida cair dapat menyebabkan kerusakan kornea parah yang 

dapat menyebabkan kebutaan (Pohan, 2002). 

2.6.2.6   PM10 (Particulate Matter) 

PM10 adalah debu partikulat yang terutama dihasilkan dari 

emisi gas buangan kendaraan. Sekitar 50% - 60% dari partikel 

melayang merupakan debu berdiameter 10 µm. Debu PM10 ini 

bersifat sangat mudah terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, 

sehingga PM10 dikategorikan sebagai Respirable Particulate  Matter 

(RPM) (Muziansyah dkk, 2015). 

PM10  ini efek buruk pada mata manusia. PM dapat 

ditemukan dalam jumlah yang signifikan dalam asap tembakau, 

jelaga, atau kabut asap. Selain itu, WHO menetapkan PM di udara 

sebagai karsinogen Grup 1, dan gejala yang dilaporkan disebabkan 
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oleh paparan PM adalah gatal mata, iritasi mata terbakar, iritasi 

sensorik dan rinitis alergi (Gupta & Muthukumar, 2018). 

2.7 Dampak Asap Kendaraan dan Dry Eye Syndrome 

Emisi yang dikeluarkan dari gas buang kendaraan bermotor 

diantaranya adalah SO2, NOx, CO, CO2, dan HC. Gas tersebut cukup 

berbahaya bagi kesehatan manusia bahkan dapat menyebabkan kematian 

apabila berada diatas standar baku mutu. Polutan yang sangat berkorelasi 

terhadap penyakit mata kering adalah CO, NO2, dan PM10 (Basuki, 2007). 

Namun, ada juga penelitian Zhong tahun 2018 menunjukkan bahwa PM10 

merupakan penyebab tidak spesifik dari mata kering, sedangkan CO dan 

NO2 merupakan penyebab spesifik. CO dan NO2 merupakan senyawa 

oksidan kuat yang mengakibatkan peradangan pada permukaan mata, dan 

NO2 itu sendiri dapat mengasamkan lapisan air mata. Peradangan ini 

berawal dari aktivasi reseptor permukaan anterior okular menginduksi 

sitokin proinflamasi dan matriks stroma ekstraseluler menyebabkan 

perluasan sel T helper autoreaktif yang menyusup ke permukaan okular dan 

kelenjar lakrimal sehingga dapat terjadi kerusakan permukaan okular. 

Karena adanya kerusakan permukaan okular, maka terjadi ketidakstabilan 

lapisan air mata dan dapat terjadi dry eye syndrome jika tidak ditangani 

cepat (Messmer, 2015). Iritasi kronis dan sindrom mata kering dapat terjadi 

karena paparan terus-menerus terhadap polusi udara tingkat tinggi. 

Pemaparan polutan udara dalam jangka panjang dapat merusak lapisan luar 

mata juga dapat mengubah struktur dan fisiologi dari permukaan okular 

antara lain densitas sel goblet menurun dan kadar air mata yang 
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menyebabkan iritasi kronis (Paudel, 2017). Masalah pada mata yang terjadi 

di kalangan masyarakat perkotaan antara lain sensasi kekeringan, sensasi 

terbakar, berair, kemerahan, alergi, adanya discharge, pembengkakan 

kelopak mata, dan ketidakmampuan untuk membuka mata, masalah 

penglihatan dan iritasi mata yang parah (Gupta & Muthukumar, 2018). 

 


