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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Asap Kendaraan Bermotor 

2.1.1 Definisi 

Asap kendaraan bermotor adalah gas buang sebagai hasil dari 

pembakaran bahan bakar seperti gas alam, bensin, campuran biodiesel, 

solar, bahan bakar minyak, atau batu bara yang mengandung beberapa zat 

atau komponen yang dibuang ke atmosfer melalui pipa knalpot 

(Omidvarbona et al., 2014). 

2.1.2 Komposisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 

  2.1.2.1 Nitrogen Dioksida (NO2) 

Sifat nitrogen dioksida adalah bewarna dan berbau, 

bewarna merah kecoklatan, dan berbau tajam menyengat 

hidung (Sarifuddin et al., 2016). Paparan nitrogen dioksida 

dalam konsentrasi yang tinggi dapat menginduksi 

hyperplasia sel goblet di konjungtiva tarsal. Paparan 

nitrogen dioksida dalam jangka waktu panjang dapat 

menyebabkan kerusakan permukaan okuler dan iritasi mata 

(Jung et al., 2018). Nilai ambang batas senyawa kimia ini di 

udara tempat kerja menurut Badan Standardisasi Nasional 

(BSN) adalah 5,6 mg/m3 (Badan Standarisasi Nasional, 

2005). 
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  2.1.2.2 Sulfur Dioksida (SO2) 

Senyawa gas ini berasal dari bahan bakar fosil dan 

pembakaran biomassa. Ketika gas sulfur dilarutkan, dapat 

menghasilkan pembentukan asam sulfur atau sulfur, yang 

kemudian dapat bereaksi dengan basa membentuk sulfat. 

Klasifikasi konsentrasi sulfur dioksida sebesar 20 ppm 

menurut Environmental Chemistry mempunyai efek iritasi 

pada mata. Ketika sulfur dioksida di atmosfer meningkat 

maka dapat mengakibatkan penurunan pH air mata dan 

menyebabkan iritasi mata (Jung et al., 2018). Nilai ambang 

batas senyawa kimia ini di udara tempat kerja menurut 

Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah 5,2 mg/m3 

(Badan Standarisasi Nasional, 2005). 

2.1.2.3 Volatile Aromatic Organic Compounds (VOCs) 

Volatile Aromatic Organic Compounds (VOCs) 

merupakan senyawa organik aromatik yang mudah 

menguap. Senyawa organic merupakan senyawa yang 

mengandung atom karbon yang berikatan secara kovalen 

dengan atom lainnya. Sifatnya yang mudah menguap dan 

ringan, membuatnya berada di udara bebas dan menyebar ke 

segala arah. Senyawa ini dapat menyebabkan iritasi pada 

mata (Shuai et al., 2018). 
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  2.1.2.4 Ozon (O3) 

Ozon adalah molekul yang terdiri atas tiga atom 

oksigen disertai sebuah bentuk dari oksigen yang tidak 

stabil. Ozon merupakan zat pengoksidasi yang sangat kuat. 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

menetapkan nilai batas maksimum paparan ozon untuk 

manusia yaitu sebanyak 0,06 ppm dan dosis maksimum 

sebanyak 0,30 ppm dalam 15 menit (Suwarno et al., 2017). 

Paparan ozon berlebihan dapat menyebabkan alergi pada 

mata serta berkurangnya volume air mata (Jung et al., 2018). 

  2.1.2.5 Particulate Matter (PM) 

Partikulat (Particulate Matter) adalah padatan atau 

likuid di udara dalam bentuk asap, debu, dan uap yang dapat 

tinggal di atmosfer dalam waktu yang lama. Partikulat 

dengan diameter aerodinamik 10 mikron (PM10) merupakan 

debu partikulat yang respirable dan dapat memengaruhi 

kesehatan mata karena dapat menyebabkan iritasi pada mata 

dan mengakibatkan gangguan penglihatan (Koren dan 

Bisesi, 2003). 

 2.1.3 Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) 

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 

Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), Pemerintah 

menetapkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang merupakan angka 

yang tidak mempunyai satuan untuk menggambarkan kondisi kualitas udara 
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ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak 

terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan mahluk hidup lainnya 

sebagaimana tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1. Indeks Standar Pencemar Udara 

Kategori Rentang Nitrogen 

Dioksida 

(NO2) 

Sulfur 

Dioksida 

(SO2) 

Ozon (O3) Partikulat 

Baik 0 – 50 Sedikit 

berbau 

Luka pada 

beberapa 

spesies 

tumbuhan 

akibat 

kombinasi 

dengan O3 

(selama 4 

jam) 

Luka pada 

beberapa 

spesies 

tumbuhanakibat 

kombinasi 

dengan SO2 

(selama 4 jam) 

Tidak ada 

efek 

Sedang 51 – 100 Berbau Luka pada 

beberapa 

spesies 

tumbuhan 

Luka pada 

beberapa 

spesies 

tumbuhan 

Terjadi 

penurunan 

pada jarak 

pandang 

Tidak 

sehat 

101 – 199 Bau, dan 

kehilangan 

warna, 

Peningkatan 

reaktivitas 

pembuluh 

tenggorokan 

pada 

Bau, 

meningkatnya 

kerusakan 

tanaman 

Penurunan pada 

kemampuan 

atlet yang 

berlatih keras 

Jarak pandang 

turun dan 

terjadi 

pengotoran 

debu dimana-

mana 
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penderita 

asma 

Sangat 

tidak 

sehat 

200 – 299 Meningkatkan 

sensitivitas 

pada pasien 

berpenyakit 

asma dan 

bronchitis 

Meningkatkan 

sensitivitas 

pada pasien 

berpenyakit 

asma dan 

bronchitis 

Olahraga 

ringan 

mengakibatkan 

pengaruh 

pernafasan 

pada pasien 

yang 

berpenyakit 

paru-paru 

kronis 

Meningkatnya 

sensitivitas 

pada pasien 

berpenyakit 

asma dan 

bronchitis 

Berbahaya 300 – lebih  Tingkat yang berbahaya bagi semua populasi yang terpapar 

(Sumber: Agusta Kurniawan. 2017. Pengukuran Parameter Kualitas Udara (CO2, NO2, 

SO2, O3, dan PM10) di Bukit Kototabang Berbasis ISPU. Jurnal Teknosains Vol. 7 No. 1 

halaman 3-5) 
 

Tabel 2.2. Batas Indeks Standar Pencemar Udara Dalam Satuan SI 

Indeks Standar 

Pencemar Udara 

1 jam NO2 

𝝁g/m3 

24 jam SO2 

𝝁g/m3 

1 jam O3 

𝝁g/m3 

24 jam PM10 

𝝁g/m3 

50 (2) 80 120 50 

100 (2) 365 235 150 

200 1130 800 400 350 

300 2260 1600 800 420 

400 3000 2100 1000 500 

500 3750 2620 1200 600 

(1) : Pada 25 C dan 760 mmHg 

(2) : Tidak ada indeks yang dapat dilaporkan pada konsentrasi rendah dengan jangka   

pemaparan yang pendek 

(Sumber: Agusta Kurniawan. 2017. Pengukuran Parameter Kualitas Udara (CO2, NO2, 
SO2, O3, dan PM10) di Bukit Kototabang Berbasis ISPU. Jurnal Teknosains Vol. 7 No. 1 

halaman 3-5) 
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 2.1.4 Dampak Asap Kendaraan Bermotor Dengan Dry Eye Syndrome 

Udara yang telah tercemar asap kendaraan bermotor yang 

mengandung banyak senyawa kimia dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan, terutama kesehatan mata. Polusi udara memiliki efek signifikan 

secara langsung pada mata berupa iritasi hingga gangguan mata kronis yang 

ditandai dengan toksisitas, stres oksidatif, dan respon imun sehingga 

menyebabkan inflamasi (Jung et al., 2018).  

Iritasi disebabkan karena adanya faktor lingkungan berupa paparan 

polusi udara pada permukaan okular dan menimbulkan mekanisme 

patogenesis. Sitokin proinflamasi dan metaloproteinase matriks 

menyebabkan perluasan sel T helper autoreaktif yang menyusup ke 

permukaan okular dan kelenjar lakrimal sehingga menyebabkan kerusakan 

permukaan okular. Permukaan okular yang rusak menyebabkan 

ketidakstabilan lapisan air mata dan dapat menjadi dry eye syndrome jika 

tidak segera ditangani (Messmer, 2015). Lamanya paparan asap kendaraan 

bermotor berpengaruh terhadap besarnya derajat iritasi mata pada 

karyawan, hal ini karena semakin lama karyawan tersebut bekerja makan 

semakin sering pula terpapar zat berbahaya dan semakin parah pula iritasi 

mata yang timbul (Rares et al., 2015). Iritasi mata yang timbul ditandai 

dengan adanya keluhan mata merah, lakrimasi, nyeri, dan gangguan 

penglihatan (Jung et al., 2018). 

2.2 Anatomi dan Fisiologi Air Mata 

 

Bola mata adalah salah satu organ penglihatan manusia yang dilapisi dan 

dilindungi oleh air mata yang berfungsi sebagai pelumas, pembersih, dan bahan 
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bakterisidal (mematikan bakteri). Air mata diproduksi secara terus menerus oleh 

kelenjar lakrimal pada sudut lateral atas di bawah kelukak mata (Sherwood, 2013). 

Terdapat lapisan tipis dari air mata yang melindungi epitel kornea dan konjungtiva 

setebal 7-10 m. Fungsi lapisan ini adalah (1) membuat kornea menjadi permukaan 

optik yang licin dengan meniadakan ketidakaturan minimal di permukaan epitel; 

(2) membasahi dan melindungi permukaan epitel kornea dan konjungtiva yang 

lembut; (3) menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan pembilasan 

mekanik dan efek antimikroba; dan (4) menyediakan kornea berbagai substansi 

nutrient yang diperlukan (Riordan-Eva dan Augsburger, 2018). 

2.2.1 Sistem Lakrimasi (Apparatus Lakrimasi) 

 Sistem lakrimasi mencakup struktur-struktur yang terlibat dalam 

produksi dan drainase air mata. Komponen sekresi terdiri dari kelenjar yang 

menghasilkan berbagai unsur pembentuk cairan air mata, yang disebarkan 

di atas permukaan mata oleh kedipan mata. Kelenjar lakrimal, kelenjar 

lakrimal aksesorius, kanalikuli, saccus lacrimalis, dan ductus nasolacrimalis 

merupakan kompleks lakrimalis (Riordan-Eva dan Augsburger, 2018). 

 

Gambar 2.1. Apparatus Lakrimalis (Riordan-Eva dan Augsburger, 2018)  
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Kelenjar lakrimal terdiri dari struktur orbita dan palpebra. Struktur 

orbita berbentuk seperti kacang almond, terletak di dalam fossa glandula 

lakrimalis di segmen temporal atas anterior orbita yang dipisahkan dari 

bagian palpebra oleh kornu lateralis muskulus levator palpebra. Untuk 

mencapai bagian kelenjar lakrimalis maka diperlukan pembedahan kelenjar, 

dengan insisi kulit, muskulus orbicularis okuli, dan septum orbital. Pada 

bagian palpebra yang lebih kecil terletak di atas segmen temporal dari 

forniks konjunngtiva superior. Duktus sekretorius lakrimal yang bermuara 

pada 10 lubang halus, menghubungkan bagian orbital dan palpebra dan 

kelenjar lakrimal ke forniks konjungtiva superior. Pengangkatan bagian 

palpebra kelenjar maka akan memotong semua saluran penghubung, dengan 

demikian mencegah sekresi dari seluruh kelenjar. Kelenjar lakrimal 

aksesorius (glandula Krause dan Wolfring) terletak di dalam substansia 

propia dari konjungtiva palpebra (Riordan-Eva dan Augsburger, 2018). 

Air mata mengalir dari lakus lakrimalis melalui punctum superius, 

punctum inferius dan kanalikuli menuju ke saccus lakrimalis yang terletak 

di fossa glandula lakrimalis. Duktus nasolakrimal terus ke bawah dari saccus 

dan bermuara ke meatus inferior dari rongga hidung, lateral terhadap konka 

inferior. Air mata diarahkan menuju ke dalam punctum oleh daya tarik 

kapiler, gravitasi, dan gerakan kelopak mata saat berkedip. Gabungan dari 

kekuatan daya tarik kapiler dalam kanalikuli, gravitasi, dan aktivitas 

pemompaan otot Horner, yang merupakan perluasan dari muskulus 

orbikularis okuli menuju ke belakang saccus lakrimalis, semuanya akan 

diteruskan aliran air mata ke dalam hidung melalui duktus nasolakrimalis 

(Riordan-Eva dan Augsburger, 2018). 
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2.2.2 Sistem Sekresi Air Mata 

Sistem sekretorik terdiri dari glandula lakrimalis yang menghasilkan 

berbagai komponen air mata yang didistribusikan ke permukaan mata 

melalui aksi berkedip. Punctum lakrimalis, kanalikuli, saccus lakrimalis, 

dan duktus nasolakrimalis membentuk sistem drainase yang akhirnya akan 

bermuara di hidung. Air mata dihasilkan oleh kelenjar lakrimal dimana 

terletak di fossa glandula lakrimalis di kuadran temporal superior orbita. 

Kelenjar lakrimalis berbentuk seperti kacang almond ini dibagi oleh kornu 

lateral aponeurosis levator menjadi lobus orbita yang besar dan lobus 

palpebra yang kecil, dengan sistem duktulusnya yang bermuara ke forniks 

temporal superior. Nervus intermedius melalui persarafan kelenjar utama 

yang datang dari nukleus lakrimalis di pons dan menempuh jaras cabang 

maksilaris nervus trigeminus (Riordan-Eva dan Augsburger, 2018). 

Kelenjar lakrimal aksesorius mempunyai peran penting. Kelenjar 

utama identik dengan struktur kelenjar Krause dan Wolfring, namun tidak 

memiliki duktulus. Terletak pada konjungtiva, terutama di forniks superior. 

Sel goblet uniseluler yang tersebar di konjungtiva mensekresi glikoprotein 

berbentuk musin. Modifikasi dari kelenjar sebasea meibom dan zeis pada 

tepian palpebra memberikan lipid pada air mata. Kelenjar Moll merupakan 

modifikasi dari kelenjar keringat yang ikut membentuk lapisan air mata. 

Sekresi kelenjar lakrimalis dapat dipicu oleh iritasi fisik atau emosi yang 

menyebabkan air mata mengalir melewati tepian palpebra (epifora). 

Kelenjar lakrimal aksesorius dikenal sebagai “pensekresi dasar”, 

menghasilkan sekret yang normalnya cukup untuk memelihara kesehatan 

kornea. Hilangnya sel goblet berakibat pada mengeringnya kornea 
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walaupun banyak air mata pada kelenjar lakrimal (Riordan-Eva dan 

Augsburger, 2018). 

2.2.3 Sistem Ekskresi Air Mata 

 Bila air mata sudah memenuhi saccus konjungtivalis, air mata akan 

memasuki puncta sebagian karena sedotan kapiler. Dengan menutup mata, 

bagian khusus orbikularis pretarsal yang mengelilingi ampula akan 

mengencang untuk mencegahnya keluar. Bersamaan dengan itu palpebra 

ditarik ke arah krista lakrimalis posterior dan traksi fascia yang mengelilingi 

saccus lakrimalis berakibat memendeknya kanalikulus dan menimbulkan 

tekanan negatif di dalam saccus. Kerja pompa dinamik ini menarik air mata 

ke dalam saccus, yang kemudia berjalan melalui duktus nasolakrimalis 

karena adanya pengaruh gaya berat dan elastisitas jaringan ke dalam meatus 

inferior hidung (Riordan-Eva dan Augsburger, 2018). 

 2.2.4  Lapisan-lapisan Air Mata (Tear Film) 

 Permukaan bola mata dilindungi oleh lapisan air mata yang 

berfungsi untuk menyediakan permukaan refraktif dalam menjaga tajam 

penglihatan serta menyediakan nutrisi dan oksigen untuk kornea yang 

avaskular. Lapisan air mata membuat lembab bagi sel-sel epitel, 

melincinkan permukaan bola mata sekaligus melarutkan stimlus yang 

mengganggu (American Academy of Ophthalmology, 2012).  



 

 

15 

 

Gambar 2.2 Lapisan Air Mata (Riordan-Eva dan Augsburger, 2018) 

Lapisan-lapisan air mata terdiri atas tiga lapisan: 

1. Lapisan superfisial adalah film lipid monomolekular yang berasal 

dari kelenjar meibom. Lapisan ini menghambat penguapa dan 

membentuk sawar kedap air saat palpebra ditutup. 

2. Lapisan akueosa tengah yang dihasilkan oleh kelenjar lakrimal 

mayor dan minor, mengandung substansi larut air garam dan 

protein. 

3. Lapisan musinosa dalam terdiri dari glikoprotein dan melapisi 

sel-sel epitel kornea dan koonjungtiva. Membran sel epitel terdiri 

dari lipoprotein dan relatif hidrofobik. Permukaan yang demikian 

tidak dapat dibasahi dengan larutan berair saja. Musin diadsorpsi 

sebagian pada membrane sel epitel permukaan. Menghasilkan 

permukaan hidrofilik baru bagi lapisan akueosa untuk menyebar 

secara merata ke bagian yang dibasahinya dengan cara 

menurunkan tegangan permukaan. 
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2.3 Dry Eye Syndrome 

2.3.1 Definisi Dry Eye Syndrome 

Dry eye adalah penyakit multifaktorial pada air mata dan permukaan 

okular yang menimbulkan gejala tidak nyaman, gangguan penglihatan, dan 

ketidakstabilan lapisan air mata dengan potensial merusak permukaan 

okular. Keadaan ini dapat disertai dengan peningkatan osmolaritas lapisan 

air mata dan peradangan pada pemukaan okular (Elvira dan Wijaya, 2018). 

Dry eye syndrome dapat disebabkan oleh berbagai penyakit yang 

berkaitan dengan defisiensi komponen-komponen air mata (akuosa, 

musinosa, dan lipid), kelainan permukaan palpebra atau kelainan-kelainan 

epitel. Walaupun terdapat berbagai bentuk dry eye syndrome yang 

berhubungan dengan arthritis rheumatoid dan penyakit autoimun lainnya 

biasanya dikategorikan sebagai sindrom Sjorgen (Riordan-Eva dan 

Augsburger, 2018). 

Kelembapan permukaan mata dipengaruhi oleh keseimbangan 

antara produksi dan ekskresi air mata melalui sistem drainase melalui duktus 

nasolakrimalis serta penguapan. Apabila keseimbangan ini terganggu, mata 

akan terasa kering, dan timbul suatu dry spot pada permukaan kornea 

sehingga menimbulkan iritasi, perih yang diikuti refleks berkedip, 

lakrimasi, dan mata berair. Jika keadaan ini dibiarkan terus-menerus dalam 

waktu yang lama akan terjadi kerusakan sel epitel kornea dan konjungtiva, 

bahkan dapat menjadi infeksi, ulkus, dan kebutaan (Asyari, 2007). 
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 Banyak faktor yang berperan dalam terjadinya dry eye syndrome 

baik pada wanita maupun pada pria (Asyari, 2007), beberapa diantaranya 

tidak dapat dihindari yaitu: 

1. Usia lanjut. Dry eye syndrome dialami oleh semua penderita usia 

lanjut, 75% di atas 65 tahun baik pria maupun wanita. 

2. Faktor hormonal yang lebih sering dialami oleh wanita seperti 

kehamilan, menyusui, pemakaian obat kontrasepsi, dan menopause. 

3. Beberapa penyakit yang dihubungkan dengan dry eye syndrome 

seperti artritis rematik, diabetes, kelainan tiroid, asma, lupus 

erythematosus, pemphigus, Stevens-johnson’s syndrome, Sjogren 

syndrome, scleroderma, polyarteritis, nodosa, sarcoidosis, 

Mickulick’s syndrome. 

4. Obat-obatan yang dapat menurunkan produksi air mata seperti 

antidepresan, dekongestan, antihistamin, antihipertensi, kontrasepsi, 

oral, diuretik, obat-obat tukak lambung, tranquilizers, beta bloker, 

antimuskarinik, anastesi umum. 

5. Pemakai lensa kontak mata terutama lensa kontak lunak yang 

mengandung kadar air tinggi akan menyerap air mata sehingga mata 

terasa perih, iritasi, nyeri, menimbulkan rasa tidak 

nyaman/intoleransi saat menggunakan lensa kontak, dan 

menimbulkan deposit protein. 

6. Faktor lingkungan seperti udara panas dan kering, asap, polusi 

udara, angin, berada di ruangan ber-AC terus menerus akan 

meningkatkan evaporasi mata. 
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7. Mata yang menatap secara terus-menerus sehingga lupa berkedip 

seperti saat membaca, menjahit, menatap monitor TV, komputer, 

dan ponsel. 

8. Pasien yang telah menjalani operasi refraktif seperti PRK, LASIK 

akan mengalami dry eye syndrome untuk sementara waktu. 

2.3.2 Etiologi Dry Eye Syndrome 

  Etiologi dry eye syndrome menurut (Riordan-Eva dan Augsburger, 

2018), dibagi menjadi 4 kondisi, yaitu: 

A. Kondisi ditandai hipofungsi kelenjar lakrimal 

1. Kongenital 

a. Dysautonomia familier (sindrom Riley-Day) 

b. Aplasi kelenjar lakrimal (alakrima kongenital) 

c. Aplasia nervus trigeminus 

d. Dysplasia ectodermal 

2. Didapat 

a. Penyakit sistemik 

1) Sjorgen syndrome 

2) Sklerosis sistemik progresif 

3) Sarkoidosis 

4) Leukemia, limfoma 

5) Amiloidosis 

6) Hemokromatosis 

b. Infeksi 

1) Parotitis 
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c. Cedera 

1) Pengangkatan kelenjar lakrimal 

2) Iradiasi 

3) Luka bakar kimiawi 

d. Medikasi 

1) Antihistamin 

2) Antimuskarinik: atropine, skopolamin 

3) Anestetika umum: halothane, nitrous oxide 

4) Beta-adrenergik blocker: timolol 

e. Neurogenik-neuroparalitik (contoh: paralisis nervus 

facialis) 

B. Kondisi ditandai defisiensi musin 

1. Avitaminosis A 

2. Sindrom Steven-Johnson 

3. Pemfigoid okular 

4. Konjungtivitis kronis (contoh: Trakoma) 

5. Luka bakar kimiawi 

6. Medikasi Antihistamin, agen muskarinik, agen beta-

adrenergik blocker, bahan pengawet tetes mata 

7. Obat tradisional (contoh: kermes) 

C. Kondisi ditandai defisiensi lipid 

1. Parut tepian palpebra 

2. Blepharitis 

D. Penyebaran defektif film air mata disebabkan oleh 
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1. Kelainan palpebra 

a. Defek, coloboma 

b. Ektropion atau entropion 

c. Keratinisasi tepian palpebra 

d. Berkurang atau tidak ada berkedip 

1) Gangguan neurologic 

2) Hipertiroid 

3) Lensa kontak 

4) Obat 

5) Keratitis herpes simpleks 

6) Lepra 

e. Lagophthalmus 

1) Lagophthalmus nocturna 

2) Hipertiroid 

3) Lepra 

2. Kelainan konjungtiva 

a. Pterygium 

b. Symblepharon 

3. Proptosis  
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2.3.3 Klasifikasi Dry Eye Syndrome 

Tabel 2.3. Klasifikasi Dry Eye Syndrome 

Defisiensi Aqueosa 

Sjogren syndrome            a. Primer 

            b. Sekunder 

Non-Sjogren syndrome          c. Kelainan atau defisiensi lakrimal 

            d. Obstruksi kelenjar duktus lakrimal 

                                               e. Refleks hiposekresi 

                                               f. Obat-obatan sistemik 

Evaporasi / tidak stabilnya lapisan air mata 

Ekstrinsik             a. Defisiensi vitamin A 

             b. Obat-obat tipikal berpengawet 

             c. Penggunaan lensa kontak 

                       d. Alergi dan kelembaban 

Intrinsik             a. Defisiensi minyak Meibomian 

                                                b. Gangguan pada penutupan kelopak mata 

                                                c. Frekuensi berkedip yang rendah 

                                                d. Aksi suatu obat seperti isotretinoin 

 (Sumber: Hoskins,iDunbariH, Jr,. MD. 2013. Dry Eye Syndrome. San Fransisco : 

AmericaniAcademyiofiOphthalmology) 

 

Dry eye syndrome dikategorikan menjadi episodik dan kronis. 

Kategori episodik adalah mata kering akibat faktor lingkungan serta resiko 

paparan pada suatu pekerjaan tertentu dimana kondisi mata jarang berkedip 

sehingga dapat memengaruhi kestabilan air mata dan menjadi dry eye 
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syndrome. Kategori kronis adalah mata kering dimana gejala-gejalanya 

bersifat terus-menerus dan tidak pernah hilang, kondisi lingkungan yang 

tidak mendukung dapat memperparah sehingga memungkinkan terjadinya 

kerusakan pada permukaan mata (Gayton, 2009). 

 2.3.4 Derajat Dry Eye Syndrome 

 Tabel 2.4. Derajat Dry Eye Syndrome 

DERAJAT 

DRY EYE 

1 2 3 4 

Kegelisahan, 

keparahan, dan 

frekuensi 

Ringan dan/atau 

episodik; terjadi 

di bawah stress 

lingkungan 

Episodik 

sedang atau 

kronis, stress 

atau tidak stress 

Frekuensi berat 

atau konstan 

tanpa stress 

Berat dan/atau 

kecacatan dan 

menetap 

Gejala Visual Tidak ada atau 

ada kelelahan 

episodic ringan 

Mengganggu 

dan/atau 

membatasi 

aktivitas secara 

episodik 

Mengganggu, 

menghambat 

aktivitas secara 

kronis dan/atau 

terus-menerus 

Menetap 

dan/atau 

kemungkinan 

cacat 

Kemerahan 

Konjungtiva 

Tidak ada 

sampai ringan 

Tidak ada 

sampai ringan 

+/- +/- 

Pewarnaan 

Konjungtiva 

Tidak ada 

sampai ringan 

Bervariasi Sedang sampai 

jelas 

Jelas 

Pewarnaan 

Kornea 

Tidak ada 

sampai ringan 

Bervariasi Jelas di sentral Erosi (bertitik) 

berat 

Tanda pada 

Kornea 

Tidak ada 

sampai ringan 

Debris ringan, 

 meniscus 

Keratitis 

filamen, 

gumpalan 

Keratitis 

filamen, 

gumpalan 
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 (Sumber: Hoskins,iDunbariH, Jr,. MD. 2013. Dry Eye Syndrome. San Fransisco : 

AmericaniAcademyiofiOphthalmology) 

 

2.3.5 Manifestasi Klinis Dry Eye Syndrome 

Pasien dengan dry eye syndrome paling sering mengeluhkan iritasi 

mata, terasa gatal, sensasi seperti berpasir, terbakar, ketidaknyamanan 

okular yang tidak spesifik, fotosensitivitas, mata merah, nyeri, produksi air 

mata yang berlebihan (refleks lakrimasi) dari hanya akibat lingkungan 

seperti tiupan angina, dingin, kelembaban rendah, atau membaca dalam 

waktu yang lama (Gerhard K. Lang, 2000).  

Ciri yang paling khas pada pemeriksaan slitlamp adalah terputus 

atau tidaknya meniskus air mata pada tepian palpebra inferior. Benang-

benang mukus yang kental kekuningan kadang-kadang terlihat dalam 

forniks konjungtiva inferior. Pada konjungtiva bulbi tidak tampak adanya 

kilauan yang normal dan mungkin menebal, edema, dan hiperemis 

(Riordan-Eva dan Augsburger, 2018). 

mukus, dan  

debris air mata 

mukus, dan  

debris air mata, 

ulserasi 

Kelenjar 

Meibom 

MGD dijumpai 

berubah-ubah 

MGD dijumpai 

berubah-ubah 

Sering ada Trikiasis, 

keratinisasi, 

simblefaron 

TBUT (detik) Bervariasi 10 5 Segera tampak 

Tes Schirmer 

(mm / 5 menit) 

Bervariasi 10 5 2 

TBUT: Air mata fluorescein waktu istirahat. MGD : Penyakit kelenjar meibom 
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Epitel kornea terlihat bertitik halus pada fissura interpalpebra. Sel-

sel epitel konjungtiva dan kornea yang rusak terpulas dengan bengal rose 

1% dan defek pada epitel kornea terpulas dengan fluorescein. Pada tahap 

lanjut dry eye syndrome tampak filamen-filamen dimana satu ujung setiap 

filamen melekat pada epitel kornea dan ujung lain bergerak bebas. Pada 

pasien dengan sindrom Sjorgen, kerokan dari konjungtiva menunjukkan 

peningkatan jumlah sel goblet. Pembesaran kelenjar lakrimal kadang terjadi 

pada sindrom Sjorgen (Riordan-Eva dan Augsburger, 2018). 

 2.3.6 Komplikasi Dry Eye Syndrome 

  Apabila dry eye syndrome dibiarkan berlarut-larut dalam waktu 

yang lama akan terjadi kerusakan sel epitel kornea dan konjungtiva, bahkan 

dapat terjadi infeksi, ulkus, dan kebutaan (Asyari, 2007). Pada kasus lanjut 

dapat menimbulkan ulkus kornea, penipisan kornea, serta perforasi. Pada 

beberapa kasus dapat terjadi infeksi bakteri sekunder dan berakibat 

timbulnya jaringan parut serta vaskularisasi pada kornea yang dapat 

menurunkan daya penglihatan (Riordan-Eva dan Augsburger, 2018). 

2.4 Ocular Surface Disease Index (OSDI) 

 Ocular Surface Disease Index (OSDI) merupakan sebuah kuisioner yang 

valid dan dapat digunakan untuk mengukur derajat keluhan dry eye syndrome 

(normal, ringan, sedang, dan berat) dan efek terhadap fungsi penglihatan (American 

Optometric Association, 2011). 
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Tabel 2.5. OSDI (Ocular Surface Disease Index) 

Apakah anda pernah mengalami hal-hal dibawah ini selama 1 minggu yang lalu:  

 Sepanjang 

waktu 

Sering Kadang-

kadang 

Jarang  Tidak sama 

sekali 

1. Sensitive terhadap 

cahaya? 

4 3 2 1 0 

2. Merasa berpasir? 4 3 2 1 0 

3. Nyeri atau sakit 

mata? 

4 3 2 1 0 

4. Pandangan kabur? 4 3 2 1 0 

5. Pandangan 

menurun? 

4 3 2 1 0 

Jumlah                                                              (A) (Jumlah Skor) 

 

Apakah hal-hal diatas mengganggu aktifitas anda: 

 Sepanjang 

waktu 

Sering Kadang-

kadang 

Jarang Tidak sama 

sekali 

6. Membaca? 4 3 2 1 0 

7. Berkendara pada 

malam hari? 

4 3 2 1 0 

8. Bekerja dengan 

computer atau 

mesin bank 

(ATM)? 

4 3 2 1 0 

9. Menonton TV? 4 3 2 1 0 

Jumlah                                                              (B) (Jumlah Skor) 
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Apakah mata anda terasa tidak nyaman pada kondisi dibawah ini: 

 Sepanjang 

waktu 

Sering Kadang-

kadang 

Jarang Tidak sama 

sekali 

10. Kondisi berangin? 4 3 2 1 0 

11. Tempat atau area 

dengan 

kelembaban yang 

rendah (sangat 

kering)? 

4 3 2 1 0 

12. Tempat ber-AC? 4 3 2 1 0 

Jumlah                                                              (C) (Jumlah Skor) 

 

      Jumlahkan A, B, dan C untuk mendapatkan D   

                        (D = hasil skor untuk semua pertanyaan yang dijawab)                     

                                                           Total nomor yang telah dijawab 

                                 (Tidak termasuk pertanyaan yang tidak dijawab) 

 

 Ocular Surface Disease Index (OSDI) adalah sebuah kuisioner 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 

mengalami dry eye syndrome (Schiffman et al., 2000).  

 

 

(D) 

(E) 
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2.4.1 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. Tentukan dimana skor pasien 

anda berada. Cocokan dengan corak warna merah koresponden untuk kunci 

di bawah untuk menentukan apakah skor pasien anda menunjukkan dry eye 

syndrome yang normal, ringan, sedang atau berat (Schiffman, et al., 2000). 

 

Gambar 2.3. Penilaian dry eye syndrome (Schiffman et al., 2000) 

*nilai untuk menentukan beratnya penyakitnya dry eye dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus OSDI :   (jumlah skor) x 25 

       (#pertanyaan yang telah dijawab) 

  Berdasarkan skor OSDI, pasien dapat dikategorikan normal jika 

skor OSDI nya (0 – 12 point), ringan (13 – 22 point), sedang (23 – 32 point), 

dan berat (33 – 100 point) (Schiffman, et al., 2000). 

 


