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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derajat keluhan dry 

eye syndrome 

(normal, ringan, 

sedang, berat) yang 

dinilai dengan OSDI 

(Ocular Surface 

Disease Index) 

Infiltrasi sel T helper autoreaktif 

dari permukaan okular ke kelenjar 

lakrimal 

Peradangan permukaan 

okular 

Hiperosmolaritas dan 

ketidakstabilan lapisan air mata 

Dry eye syndrome 

Aktivasi reseptor 

permukaan anterior okular 

Induksi sitokin proinflamasi dan 

matriks stroma ekstraseluler  

Asap 

kendaraan 

bermotor 

Mengasamkan 

lapisan air mata 

COx , NOx, HC, SO2, 

PM10 
Perubahan struktur 

dan fisiologi 

permukaan okular 

Hiperplasia 

sel goblet 

Peningkatan derajat 

keluhan dry eye syndrome 

Produksi  musin berkurang 

= Tidak diteliti 

= Diteliti 



38 

 

 
 

Emisi gas buang kendaraan bermotor antara lain COx, NOx, HC, 

SO2, PM10. Senyawa-senyawa tersebut merupakan senyawa oksidan yang 

reaktif dan iritatif bagi permukaan okular dan bersifat asam. Lapisan air 

mata yang terkena zat-zat tersebut akan menjadi asam. Ketika lapisan air 

mata menjadi asam maka akan mengaktivasi reseptor pada permukaan 

anterior okular yang 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. Paparan emisi gas kendaraan bermotor secara terus menerus 

selama bertahun-tahun  menyebabkan terjadinya perubahan struktural 

maupun fisiologis permukaan okular yaitu sel goblet mengalami hiperplasia 

sebagai tanda inflamasi kronik. Hal tersebut menyebabkan produksi musin 

oleh sel goblet berkurang dan pada akhirnya terjadi peningkatan derajat 

keluhan pada penderita dry eye sydrome. Pada penelitian ini, ingin dinilai 

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

Malang mulai dari derajat normal, derajat ringan, derajat sedang, atau 

derajat berat dengan menggunakan kuisioner OSDI (Ocular Surface 

Disease Index).  

3.2 Hipotesis 

Ada hubungan lama paparan asap kendaraan bermotor terhadap 

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


