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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar  Belakang 

Pterygium merupakan lesi fibrovaskular yang berorientasi radial yang 

melintasi limbus korneoskleral dan melewati batas pada kornea bening. 

Pterygium dijumpai di seluruh dunia dengan tingkat prevalensi yang 

bervariasi di setiap negara dan sangat banyak ditemui di daerah tropis yang 

termasuk dalam lingkup lintang 400 Lintang Utara - 400 Lintang Selatan 

(Mohammed et al., 2018). 

Prevalensi pterygium di dunia bervariasi mulai dari 1,2% hingga 23,4%. 

Prevalensi pterygium tertinggi yang pernah tercatat di Indonesia adalah 

sebesar 3,2% pada kedua mata dan 1,9% pada salah satu mata. Pterygium 

juga pernah tercatat mendominasi kelainan mata terbanyak di Jawa Barat 

tahun 2005 dengan nilai prevalensi 19,2% dari total penyakit mata. Jawa 

Timur pernah tercatat memiliki nilai prevalensi 11,3% dari total penyakit 

mata pada tahun 2013. Pekerjaan di luar ruangan menjadi faktor resiko 

dengan persentase terbesar yang menyertai pterygium dengan angka 

persentase sebesar 73,52% populasi pterygium di Sulawesi (Maharani et al., 

2019).  

Menurut Modenese & Gobba (2017) pekerjaan di luar ruangan memiliki 

nilai rasio odds (OR) sebesar OR = 2,1 dalam menimbulkan pterygium. Nilai 

tersebut mengindikasikan bahwa orang-orang dengan jenis pekerjaan di luar 

ruangan 2 kali lebih beresiko terkena pterygium. Hal ini juga didukung 

beberapa penelitian lain yang mengungkapkan hal serupa dengan masing-
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masing nilai OR yang bervariasi. Faktor pekerjaan lainnya yang dapat 

berperan dalam mempengaruhi pembentukkan jaringan pterygium antara lain 

adalah: durasi paparan >5jam/hari (OR=11,5), bekerja pada jam-jam high-risk 

UV (OR=2,2), masa kerja >5tahun (OR=5,53), menggunakan kacamata 

pelindung UV (OR=0,61) dan tidak menggunakan topi saat bekerja 

(OR=6,57) (Waren et al., 2017). 

Data Badan Pencatatan Statistik (BPS) Malang tahun 2015 mencatat 

sebesar 17,5% penduduk malang berprofesi sebagai pekerja di luar ruangan 

dan beresiko terkena pterygium. Kota Malang terletak pada garis lintang 

antara 7.060 – 8.020 Lintang Selatan dan beriklim tropis serta termasuk 

kedalam wilayah ”sabuk pterygium” yaitu daerah tertentu yang memiliki 

resiko terkena pterygium lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang 

tidak termasuk kedalam area tersebut (Singh et al. , 2017) 

Penelitian ini bertepat di Malang Eye Center (MEC) merupakan salah 

satu pusat kesehatan mata di Malang yang merupakan representasi kasus 

penyakit mata di Malang. MEC mendukung aktif pelaksanaan penelitian 

terkait penyakit-penyakit pada mata. Berdasarkan uraian diatas maka perlu 

dilakukan studi lapangan terkait pengaruh karakteristik pekerjaan dengan 

kasus pterygium di Kota Malang dengan menggunakan indikator jenis 

pekerjaan, durasi bekerja, waktu mulai bekerja, masa kerja, penggunaan 

kacamata UV dan topi yang bertempat di MEC sebagai representasi pusat 

kesehatan mata di Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh antara faktor resiko pekerjaan terhadap kasus 

pterygium di Kota Malang? 
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1.3 Tujuan Penellitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh faktor resiko pekerjaan terhadap kasus pterygium  

di Kota Malang secara simultan. 

1.3.2 Tujuan khusus  

a. Mengetahui pengaruh jenis pekerjaan terhadap kasus pterygium di Kota 

Malang secara bivariat dan multivariat. 

b. Mengetahui pengaruh durasi paparan sinar matahari saat bekerja terhadap 

kasus pterygium di Kota Malang secara bivariat dan multivariat. 

c. Mengetahui pengaruh waktu mulai bekerja terhadap kasus pterygium di 

Kota Malang secara bivariat dan multivariat.  

d. Mengetahui pengaruh masa kerja terhadap kasus pterygium di Kota 

Malang secara bivariat dan multivariat. 

e. Mengetahui pengaruh penggunaan kacamata UV terhadap kasus pterygium 

di Kota Malang secara bivariat dan multivariat. 

f. Mengetahui pengaruh penggunaan topi terhadap kasus pterygium di Kota 

Malang secara bivariat dan multivariat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis 

Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

faktor resiko pekerjaan pada rekurensi pterygium. 

1.4.2  Manfaat klinis 

Memberikan perkembangan informasi terbaru mengenai keterkaitan 

pterygium dengan karakteristik pekerjaan yang terkait. 

 


