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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dry eye syndrome merupakan penyakit dengan sebab multifaktorial pada air 

mata dan permukaan mata yang menimbulkan gejala tidak nyaman, gangguan 

penglihatan, dan ketidakstabilan tear film yang berpotensial merusak permukaan 

mata. Dry eye syndrome terjadi akibat penurunan produksi aqueous atau 

peningkatan evaporasi air mata (Elvira dan Wijaya, 2018). Kasus Dry eye syndrome 

dijumpai hingga 50% di seluruh dunia, tanpa pandang ras, gender, maupun umur. 

Angka kejadian dry eye syndrome di Asia lebih tinggi 93,2% dibandingkan dengan 

masyarakat negara barat, hal ini dipengaruhi oleh faktor suhu, lingkungan, serta 

kelembapan udara. Pada tahun 2002 sebuah studi di Indonesia menunjukkan bahwa 

penderita dry eye syndrome mencapai 27,5% (Hashemi et al., 2014). Gejala utama 

pada dry eye syndrome adalah mata kering dan rasa berpasir pada mata, serta gejala 

tambahan seperti rasa panas atau gatal, sensasi benda asing, air mata berlebihan, 

nyeri, mata kemerahan, dan fotofobia. Dry eye syndrome dapat diikuti dengan 

gangguan penglihatan dan memburuk saat kelembapan suhu udara rendah dan suhu 

tinggi (Elvira dan Wijaya, 2018).  

Kendaraan bermotor merupakan sumber utama polusi udara di daerah 

perkotaan dan menyumbang sekitar 71% nitrogen oksida (NO2), 15% sulfur 

dioksida (SO2), dan 70% partikulat (PM10) (Marlita et al., 2014). Jumlah kendaraan 

bermotor di kota Malang menurut Badan Pusat Statistik kota Malang meningkat 

setiap tahunnya, pada tahun 2015 sebanyak 547.615 unit bertambah menjadi 
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567.719 unit pada tahun 2016 dan lebih dari 80% didominasi oleh sepeda motor 

dengan jumlah 456.657 unit (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2017). Kota 

Malang memiliki total emisi polusi udara sebesar 283.948,845 ton pertahun  dimana 

polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar menyumbang 472,127 

ton pertahun dari total emisi polusi udara (Mulyadin dan Gusti, 2015). Asap knalpot 

merupakan hasil dari proses pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna dan 

mengandung zat kimia yang dapat memengaruhi mata yakni sulfur dioksida (SO2), 

nitrogen dioksida (NO2), Volatile Aromatic Organic Compounds (VOC), ozon (O3), 

dan particulate matter (PM). Udara yang tercemar oleh zat tersebut dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan pada mata dan dapat memengaruhi daya kerja 

seseorang yang berakibat turunnya nilai produktivitas (Jung et al., 2018). Penelitian 

di Nepal membandingkan keluhan dry eye syndrome pada pekerja polisi lalu lintas 

yang terpapar asap kendaraan bermotor dengan masa kerja menggunakan kuisioner 

Ocular Surface Disease Index (OSDI). Didapatkan hasil bahwa polisi dengan masa 

kerja kurang dari 5 tahun memiliki keluhan dry eye syndrome derajat ringan, masa 

kerja 5 – 10 tahun memiliki keluhan dry eye syndrome derajat sedang, dan masa 

kerja lebih dari 10 tahun memiliki keluhan dry eye syndrome derajat berat (Paudel 

et al., 2018). 

Ojek merupakan layanan transportasi yang mendukung mobilitas 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi. Munculnya ojek sebagai jasa 

transportasi banyak diminati masyarakat saat ini. Adanya profesi ojek dapat 

memudahkan masyarakat karena praktis serta membantu perekonomian masyarakat 

dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Peminat jasa transportasi ojek pun 

semakin lama semakin meningkat (Prasetya dan Legowo, 2016). Profesi ini 
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memiliki resiko untuk terjadinya keluhan dry eye syndrome mengingat aktivitas 

kerja yang selalu berada di jalan raya menyebabkan para pengendara ojek selalu 

terpapar oleh polusi kendaraan bermotor. Ketika kondisi dry eye syndrome 

berlanjut, mata akan sulit untuk mempertahankan kelembabannya dan 

memengaruhi daya visualnya. Oleh karena itu, dry eye syndrome dapat 

memengaruhi kualitas hidup (Bhatnagar et al., 2014). 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui hubungan 

lamanya paparan asap kendaraan bermotor terhadap keluhan dry eye syndrome pada 

pekerja ojek di kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara lamanya paparan asap kendaraan bermotor dengan 

derajat keluhan dry eye syndrome pada pekerja ojek di kota Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui adakah hubungan antara lamanya paparan asap 

kendaraan bermotor dengan derajat keluhan dry eye syndrome pada pekerja 

ojek di kota Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui distribusi usia, lama paparan, dan derajat keluhan 

dry eye syndrome pada pekerja ojek di kota Malang. 

2. Mengetahui derajat keluhan dry eye syndrome pada pekerja ojek 

yang terpapar asap kendaraan bermotor berdasarkan lamanya 

masa kerja. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Dapat dijadikan sebagai pengetahuan bahwa terdapat hubungan 

paparan asap kendaraan bermotor dengan derajat keluhan dry 

eye syndrome. 

2. Dapat digunakan sebagai referensi dan bahan acuan untuk 

penelitian selanjutnya dalam bidang kedokteran khususnya ilmu 

penyakit mata yang berhubungan dengan pengaruh asap 

kendaraan bermotor terhadap kesehatan mata. 

1.4.2 Manfaat Masyarakat 

1. Mengubah pola pikir masyarakat khususnya para pekerja ojek 

untuk mengutamakan kesehatan matanya dan keselamatan 

bekerja serta berhati-hati saat terkena paparan asap kendaraan 

bermotor secara langsung. 

2. Meningkatkan kepedulian masyarakat, perusahaan dan 

pemerintah kota agar pekerja ojek lebih diperhatikan demi 

terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. 

 

 

 


