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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pekerjaan 

2.1.1 Definisi pekerjaan 

Pengertian pekerja berbeda dengan  pengertian tenaga kerja sebagaimana yang 

terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. Dalam  Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa Tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa pekerja/buruh adalah setiap 

orang yang bekerja dalam menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.  

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pekerja adalah setiap orang yang 

melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atau imbalan  lain. Pekerjaan secara 

umum didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. 

Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan 

sebuah karya yang bernilai imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya (UU 

Nomor 13 Tahun 2013). 

 

2.1.2 Klasifikasi pekerjaan 

Lim et al. (2015) mengklasifikasikan pekerjaan berdasarkan tipikal profesi dan 

dibagi menjadi 6 kategori profesi. Daftar pembagian profesi tersebut yaitu: 

1. pekerjaan manajer dan khusus 

2. pekerjaan kantor 

3. pekerjaan layanan dan penjualan 
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4. pertanian, perikanan, dan kehutanan 

5. pekerja “kerah biru” 

6. pengangguran 

 

Lim et al. (2015) menambahkan bahwa pekerjaan yang masuk dalam kategori 

1-3 adalah pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan indoor, sedangkan kategori 

4 dan 5 masuk kedalam daftar pekerjaan outdoor. 

1. pekerjaan manajer dan khusus 

Pekerjaan manajer dan pekerjaan khusus mencakup beberapa bidang profesi 

seperti: Manajer bank, dokter, perawat, tenaga farmasi, arsitek, pegawai 

pemerintahan, pengrajin dan tenaga kecantikan (KBLI, 2018). 

2. pekerjaan kantor 

Pekerjaan kantor meliputi pekerjaan pejabat legislatif, pejabat tinggi, dan 

tenaga tata usaha di perkantoran (KBLI, 2018). 

3. pekerjaan layanan dan penjualan 

Pekerjaan layanan dan penjualan terdiri atas tenaga usaha jasa, tenaga 

marketing, dan tenaga penjualan di toko dan pasar (KBLI, 2018). 

4. pertanian, perikanan, dan kehutanan 

Kategori  ini terdiri atas pekerjaan petani padi, petani kebun, nelayan, 

penebang pohon, dan pekerja tambak (KBLI, 2018). 

5. pekerja “kerah biru”  

Pekerja kerah biru adalah pekera-pekerja yang memiliki keahlian dibidang 

teknisi, asisten tenaga professional, operator, perakit mesin, pekerja kasar, 

tenaga kebersihan, dan ybdi (KBLI, 2018). 



6 
 

6. pengangguran 

Pengangguran adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan 

tidak menghasilkan upah (KBLI, 2018). 

 

  

(Tangdilintin et al., 2016) 
Gambar 2.1  

Petani dan Nelayan merupakan Pekerjaan dengan Faktor Resiko Pekerjaan 
Tertinggi yang Menyebabkan Pterygium  

 
2.1.3 Waktu mulai kerja, durasi kerja, dan masa kerja 

Waktu mulai kerja adalah waktu atau saat dimana seseorang mengawali 

aktifitas pekerjaannya baik hal tersebut dilakukan pada saat pagi, siang, sore 

maupun malam. Hal ini berkaitan erat dengan paparan sinar UV pada jam-jam 

tertentu. Pembagian jam-jam paparan sinar UV di Indonesia ditentukan dalam 

rentang jam tertentu yang didasarkan pada indeks sinar UV. Pembagian tersebut 

dibagi dalam beberapa kategori yaitu minimal risk, low risk, medium risk, high 

risk dan very high risk (Shihab dan Lim, 2018). 

Minimal risk memiliki nilai indeks UV sebesar 0-2. Nilai indeks UV 3-5 masuk 

kedalam kategori low risk. Indeks UV sebesar 6-7 adalah  moderate risk yang 

rata-rata terjadi sekitar pukul 08.00-09.00. indeks UV sebesar 8-10 termasuk 

kedalam high risk UV dan nilai 11+ masuk ke dalam sinar UV very high risk yang 

terjadi pada pukul 10.00-15.00 (Komala, 2019). 
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Durasi kerja adalah rentang waktu yang dilalui oleh seseorang selama 

menjalankan aktifitas bekerja dan dinyatakan dalam kurun waktu jam/hari atau 

jam/pekan. Lamanya durasi kerja berkaitan dengan lamanya paparan resiko kerja 

baik hal tersebut berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung. Durasi 

bekerja di bawah sinar matahari adalah salah satu contoh durasi kerja yang 

berkaitan dengan durasi seseorang menerima faktor resiko kerja. Durasi paparan 

sinar matahari rata-rata pada pekerja di luar ruangan adalah 5 jam (Waren et al., 

2018).  

Masa kerja adalah total rentang waktu (dalam tahun) seseorang dalam 

menekuni pekerjaannya hingga kurun waktu tertentu. Masa kerja merupakan 

representasi dari akumulasi faktor resiko pekerjaan yang dialami oleh soerang 

pekerja selama masa kerja yang telah dilaluinya. Waren et al. dalam penelitiannya 

mengkategorikan masa kerja seseorang berdasarkan acuan 5 tahun yaitu: <5tahun 

dan >5tahun hal ini didasarkan pada rata-rata masa kerja yang ditekuni oleh 

seseorang (Waren et al. 2018). 

 

2.2 Pterygium 

2.2.1 Definisi pterygium 

Pterygium merupakan suatu pertumbuhan fibrovaskular konjungtiva yang 

bersifat degenerative dan  invasif. Biasanya pertumbuhan terjadi di celah kelopak 

bagian nasal ataupun temporal konjungtiva yang meluas ke kornea berbentuk 

segitiga dengan puncak di bagian sentral atau di daerah kornea. Jika 

pterygium membesar dan meluas ke daerah pupil dapat mengganggu penglihatan 

(Rezvan et al., 2017). 
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Pterygium adalah kelainan  umum yang menyerang mata dengan 

proliferasi jaringan fibrovaskular yang berasal dari konjungtiva dan berbentuk 

seperti duri menuju ke kornea. Etiologi pterygium yang tepat masih tidak pasti; 

Namun, beberapa faktor risiko telah terjadi diusulkan. Studi sebelumnya telah 

menyarankan itu secara geografis lintang, tempat tinggal di pedesaan, usia yang 

lebih tua, ras, jenis kelamin, di luar ruangan aktivitas, dan tingkat pendidikan yang 

rendah dikaitkan dengan yang lebih besar risiko pterygium (Lim et al, 2015). 

Kampitak et al. (2017) berpendapat bahwa pterygium merupakan penyakit 

yang seringkali mengalami rekurensi. Penyakit ini digambarkan sebagai lesi 

fibrovaskular berbentuk sayap yang berorientasi yang melintasi limbus hidung 

atau temporal dan dapat mengakibatkan masalah kosmetik yang jelas, 

astigmatisme yang signifikan, dan gangguan penglihatan atau kebutaan akibat 

gangguan pada sumbu visual. 

Pterygium adalah pertumbuhan subepitel fibrovaskular segitiga jaringan 

konjungtiva bulener degeneratif di atas limbus. Ini adalah kondisi umum di 

seluruh dunia (prevalensi 5% -15%) dan sangat umum di daerah tropis dalam 

"sabuk pterygium." Meskipun etiologi yang tepat masih harus dijelaskan, kondisi 

ini sangat terkait dengan paparan sinar ultraviolet. Tingkat ekspresi protein tumor 

p53 (TP53) yang tinggi yang diamati dalam studi laboratorium tampaknya 

bertentangan dengan sifat pterygium yang tumbuh cepat (Anthwal et al., 2017). 
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(Khan dan Niazi, 2019) 

Gambar 2.2  
Pterygium pada Mata. Berbentuk Segitiga dan Berwarna Kemerahan 

terletak pada Sudut Mata. Pengamatan menggunakan Lup Pembesaran 10x 
 

2.2.2 Etiologi pterygium 

Etiologi pterygium yang tepat tetap tidak pasti; Namun, beberapa faktor 

risiko telah terjadi diusulkan. Studi sebelumnya telah menyarankan itu secara 

geografis lintang, tempat tinggal di pedesaan, usia yang lebih tua, ras, jenis 

kelamin, di luar ruangan aktivitas, dan tingkat pendidikan yang rendah dikaitkan 

dengan yang lebih besar risiko pterygium (Lim et al., 2015). 

Penyebab pterygium diduga merupakan suatu fenomena iritatif akibat 

sinar ultraviolet, pengeringan, dan lingkungan yang berangin. Sebagian besar 

pterygium sering terdapat pada orang yang berada di lingkungan berangin, 

berdebu, atau berpasir dan penuh sinar matahari. Indonesia merupakan negara 

yang beriklim tropis dan dengan paparan sinar ultraviolet yang tinggi oleh karena 

itu angka kejadian pterygium cukup tinggi di lndonesia. Meskipun hipotesis yang 

melibatkan radiasi UV sebagai faktor risiko telah dipelajari dengan baik dalam 

studi berbasis populasi, studi kasus-kontrol, dan studi laboratorium, penyebab 

pasti pterygium tidak dapat dipastikan dengan baik (Jiao et al, 2014). 
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Keyakinan saat ini adalah bahwa penyakit ini disebabkan oleh 

multifaktorial dengan radiasi UV menjadi pemicu yang paling penting. Serta 

perhatian khusus juga diberikan pada faktor-faktor seperti perubahan lapisan air 

mata, sitokin dan ketidakseimbangan faktor pertumbuhan, gangguan imunologis, 

mutasi genetik, dan infeksi virus. Bahkan klasifikasi modern mulai 

mempertimbangkan laju pertumbuhan fibrovaskular, potensi perkembangan 

progresifnya, dan gambaran histologis (Malozhen et al., 2017). 

Paparan sinar matahari, khususnya komponen sinar matahari yang 

direfleksikan UV telah diusulkan sebagai agen penyebab utama, yang melibatkan 

mutasi genetik dalam sel pterygium, yang mengarah ke perkembangan pterygium 

berikutnya. Gen p53 (wild type), terletak di kromosom 17p13, adalah gen penekan 

tumor yang mengendalikan siklus sel. Gen terlibat dalam perbaikan dan sintesis 

DNA, diferensiasi sel, dan proses apoptosis. Mutasi pada gen p53  dikatakan 

sebagai penanda genetik paling umum dari pertumbuhan neoplastik manusia. 

Produk gen p53, protein p53, adalah fosfoprotein nuklir yang berikatan dengan 

DNA dan dapat diidentifikasi dengan pewarnaan imunohistokimia (IHK), 

menggunakan antibodi monoklonal spesifik. Karena waktu paruh yang singkat, 

konsentrasi protein p53 dalam sel normal sangat rendah, sehingga sel-sel normal 

ditandai negatif dengan IHK. Namun, pada sebagian besar sel neoplastik 

konsentrasinya lebih tinggi dan karenanya pewarnaan IHC untuk protein p53 

menjadi positif. Penggunaan berbagai teknik analisis genetik molekuler baru-baru 

ini telah menghasilkan beberapa teori patogenesis pterygium, yang membuka 

jalan bagi kemungkinan terapeutik baru. Meskipun, tidak ada konsensus tentang 

patogenesis pterygium, laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa itu adalah 
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proliferasi daripada gangguan degeneratif, sangat berkorelasi dengan paparan 

sinar ultraviolet (Anthwal et al., 2017). 

 
(Anthwal et al., 2017) 

Gambar 2.3  
Ekspresi Gen p53 Pasien Pterygium. Gen p53 pterygium terdeteksi tinggi 

baik pada kelompok pasien A maupun B  
 

2.2.3 Epidemiologi pterygium 

Pterygium erat kaitannya dengan lokasi tempat tinggal penduduk. Lokasi 

tempat tinggal penduduk yang lebih dekat dengan ekuator seringkali disebut 

dengan “Pterygium belt”. India, salah satu negara yang berada di sabuk pterygium 

(yaitu 40° utara dan selatan khatulistiwa), memiliki daerah dengan prevalensi 

pterygium yang relatif tinggi (Singh et al., 2017). 

 
Tabel 2.1  Prevalensi Kejadian Pterygium Berdasarkan Domisili, Usia, dan Jenis 

Kelamin Penduduk di China tahun 2014 
 JumlahPartisipan KasusPtrygium PrevalensiPterygium (%) 

(95% CI) 
NilaiP 

Domisili    

0,00a 
Rushan 4994 (28,03) 558  11,17 (10,30-12,04) 
Huayin 3040(17,07) 341 11,22 (10,10-12,34) 
Tengzhou 4916(27,59) 522 10,62 (9,76-11,48) 
Juancheng 4866(27,31) 455 9,35 (8,53-10,17) 

Usia    

0,53b 
50-59 8423 (47,28) 732 8,69 (8,09-9,29)  
60-69 5187 (29,12) 607 11,70 (10,83-12,57) 
70-79 3165 (17,76) 415 13,11 (11,93-14,29) 
>80 1041(5,84) 122 11,72 (9,77-13,67) 

JenisKelamin    
0,01c Laki-laki 7803 (43,8) 809 10,37 (9,69-11,05) 

Perempuan 10013(56,2) 1067 10,66 (10,06-11,26) 
Total 17816 (100) 1876 10,53 (10,08-10,98)  

(Jiao et al., 2015) 
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Pterygium lebih sering dijumpai pada usia tua oleh karena memiliki lama 

paparan sinar maahari yang lebih banyak dibandingkan dengan usia muda serta 

orang tua lebih rentan mengalami gangguan pada mata. Usia penderita pterygium 

juga berhubungan erat dengan lamanya proses inflamasi yang diinduksi oleh p53. 

Studi yang dilakukan oleh Jiao et al. (2014) di China yang menyebutkan usia 60 

tahun lebih memiliki prevalensi kejadian pterygium terbesar. Hal ini selaras 

dengan Song et al. (2017) menunjukkan bahwa usia paling rentan terhadap 

munculnya pterygium adalah diusia 60 tahun yaitu sebesar 41%.  

Sedangkan, berdasarkan jenis kelamin pola persebaran pterygium tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Song et al. (2017) menunukkan 

hampir tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebanyak 14,5% laki 

- laki di dunia menderita pterygium karena memiliki ahivitas di luar ruangan lebih 

banyak dan 13,6% pada wanita. Hasil penelitian Jiao et al. (2015) juga 

menunjukkan bahwa prevalensi pterygium pada laki-laki & perempuan memiliki 

angka yang tidak jauh berbeda yaitu 10.66% dan 10.37% pada laki-laki.  

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh Anthwal et al, (2017) dimana 

perempuan India memiliki prevalensi pterygium lebih besar dibandingkan laki-

laki di negara India tersebut. Pada lokasi tempat tinggal didaerah dengan 

ketinggian (dari permukaan laut) yang tinggi, prevalensi pterygium perempuan 

India adalah 75% dan laki-laki 25%. Sedangkan pada tempat tinggal yang rendah 

(berdasarkan ketinggian dari permukaan air laut), prevalensi perempuan yang 

mengalami pterygium sebanyak 55% dan laki-laki sebanyak 45%. Hal tersebut 
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dapat disebabkan karena pola mata pencaharian penduduk pada daerah tersebut 

serta intensitas sinar UV yang mencapai wilayah tersebut. 

Jiao et al. (2015) mengklasifikasikan pekerjaan pasien pterygium kedalam 

dua kategori yaitu pekerjaan outdoor dan indoor berdasarkan lama paparan di luar 

ruangan. Pekerjaan outdoor adalah daftar pekerjaan-pekerjaan yang dijalankan 

selama lebih dari 4 jam/hari diluar ruangan, sedangkan pekerjaan indoor adalah 

kebalikannya yaitu pekerjaan yang dominan berada didalam ruangan. 

Tabel 2.2 Epidemiologi berdasarkan Beberapa Kategori menurut Beberapa 
Sumber yang Dirangkum oleh Lim et al. (2015) 

 Negara  N Tahun FaktorResiko RO 95%CI 

Li China 8445 2014 Usia 
Laki-laki 
Pekerjaan outdoor 

NA 
1,9 
1,8 

NA 
1,4-2,6 
1,2-2,6 

Jiao China 17,816 2014 Usia 
Durasi outdoor (>4jam) 
Pendidikan tinggi 
Kacamatahitamatautopi 

NA 
1,32 
 
0,83 
0,10 

NA 
1,18-1,49 
 
0,73-0,94 
0,06-0,21 

Nangia India  4711 2013 Usia 
Perempuan 
Pendidikantinggi 

1,02 
0,48 
0,74 

1,01-1,03 
0,39-0,61 
0,69-0,80 

Marnamula India 5586 2013 Usia 
Lingkungandesa 
Pekerjaan outdoor 
Pendidikantinggi 

NA 
1,8 
1,8 
0,6 

NA 
1,4-2,4 
1,5-2,2 
0,5-0,7 

Rim Korea 14,920 2013 Usia 
Perempuan 
Pendidikantinggi 
Lingkungandesa 
Pekerjaan outdoor 
Merokok 
Paparanmatahari (>5jam) 

NA 
0,5 
NA 
1,2 
1,2 
0,7 
1,2 

NA 
0,4-0,8 
NA 
1,1-1,4 
1,0-1,5 
0,6-0,9 
1,0-1,4 

Sun China 6685 2013 Usia 
Perempuan 
Merokok 

NA 
2,0 
0,5 

NA 
1,4-2,8 
0,4-0,7 

Tano Jepang 2312 2013 Usia NA NA 
Zhao China 2628 2013 Lingkungankota 0,24 0,14-0,42 
Li China 5057 2013 Laki-laki 

Merokok 
1,73 
1,90 

1,37-2,19 
1,51-2,35 

CI = confidence interval (nilaikepercayaan), N = jumlah, NA = not available (tidaktersedia), OR 
= odds ratio  

 (Lim et al.,2015) 

Nemet et al. (2014) menemukan hubungan antara pterygium dan 

blepharitis dan kondisi sosial-ekonomi. Permukaan okular yang meradang kronis 



14 
 

pada blepharitis dapat menyebabkan pertumbuhan pterygium. Uji yang dilakukan 

Nemet et al. (2014) menunjukkan hubungan signifikan antara pterygium dengan 

blepharitis. Peradangan dan stres oksidatif memainkan peran dalam patogenesis 

pterygium dengan meningkatkan kerusakan yang disebabkan oleh radiasi UV 

pada sel induk basal limbal dan mempercepat jalur mutasi multistep yang 

mengarah pada pembentukan pterygium. Kondisi sosial-ekonomi juga memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap pterygium yang lebih tinggi dengan kelas 

sosial ekonomi rendah. Beberapa penanda status sosial ekonomi, termasuk 

berpenghasilan rendah dan kurang pendidikan, juga telah diidentifikasi sebagai 

faktor risiko dalam penelitian lain. Status sosial ekonomi rendah mungkin terkait 

dengan pekerjaan di mana paparan sinar matahari lebih umum. 

2.2.4 Faktor resiko pterygium 

Rezvan et al. (2018) faktor risiko pterygium dibagi dalam tiga kategori: 

demografis, faktor lingkungan, dan gaya hidup.  

a. Demografi 

Faktor demografi meliputi aspek: 1) usia, 2) jenis kelamin, 3) jenis 

pekerjaan (di luar ruangan atau didalam ruangan), dan 4) lingkungan tempat 

tinggal (di pedesaan atau di kota) adalah faktor risiko demografi utama untuk 

perkembangan pterygium. Penduduk yang tinggal di ekuator lebih sering 

terkena pterygium. Pterygium terjadi lebih sering antara 30 derajat lintang 

utara dan selatan khatulistiwa yang disebut sebagai "pterygium belt" di mana 

ada iklim hangat, kering, berdebu dengan lebih banyak paparan radiasi 

ultraviolet. Pterygium juga  lebih sering terjadi pada pria dewasa muda 

daripada wanita, serta pekerja pertanian atau mereka yang melakukan 
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pekerjaan di luar ruangan dalam iklim yang berdebu dan hangat (Singh et al., 

2017). 

Nemet et al. (2017) menambahkan bahwa kondisi sosial-ekonomi juga 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap pterygium. Angka kejadian 

pterygium yang lebih tinggi terdapat pada kelas sosial ekonomi rendah. 

Beberapa penanda status sosial ekonomi, termasuk berpenghasilan rendah dan 

tingkat pendidikan yang rendah, juga telah diidentifikasi sebagai faktor risiko 

pterygium. Nemet et al. menambahkan status sosial ekonomi rendah mungkin 

terkait dengan jenis pekerjaan dimana rata-rata pekerjaan yang dilakukan 

berkaitan dengan sektor pertanian dan konstruksi bangunan. 

b. Lingkungan 

Paparan sinar matahari adalah faktor risiko lingkungan yang paling 

umum, dan hasil penelitian ini memberikan nilai yang lebih tepat dan dapat 

diandalkan dari efek paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari berperan 

penting dalam proses perkembangan pterygium. Sinar UVR menginduksi 

degenerasi jaringan ikat subepitelial “elastoid”, dan menimbulkan trauma 

genetik akibat ekspresi sitokin yang berubah-ubah dalam peran patogenesis 

pterygium. Zat polutan lain seperti debu dan asap kendaraan berperan aktif 

dalam perkembangan pterygium ((Singh et al.2017) & (Malekifar et al., 

2017)). 

c. Life style 

Faktor yang berhubungan dengan gaya hidup antara lain: 

1).Penggunaan kacamata hitam sebagai faktor pelindung, 2) merokok, dan 
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efek signifikan dari 3) konsumsi alkohol, serta 4) penyakit sistemik seperti 

DM, hipertensi, dan hiperlipid. 

 
Tabel 2.3 Faktor resiko terjadinya pterygium yang terkait dengan 

Demografi, Lingkungan, dan Life Style 
 Pterygium Ya  

(n=281) 
Tidak 

(n=12,383) 
Nilai P 

Usia 40 atau>40 
 

64,56 56,31 <0,001 

Jenis Kelamin Laki-laki 
Perempuan 
 

396 
425 

5393 
699 

0,009 

Paparan  
matahari 

<2 jam 
2-5 jam 
>5 jam 
 

162 
88 
127 

3854 
1537 
1651 

<0,001 

Merokok Ya 
Tidak 
 

112 
447 

1874 
6838 

0,41 

Pendidikan SD 
SMP 
SMA 
Kuliah 
 

503 
122 
143 
37 

4043 
1950 
3763 
2466 

<0,001 

Pekerjaan Outdoor 
Indoor 
 

307 
497 

2676 
9529 

<0,001 

Tempat Kota 
Desa 
 

453 
468 

8040 
4343 

<0,001 

Equivalen 
sferis 
(Dioptrik) 

≤-6,0 D 
-5,99 sd -3,0 
-2,99 sd -0,5 
-0,49 sd 0 
+0,5 sd +2,99 
+3,0 sd +5,99 
≥+6,0 

3 
16 
147 
208 
426 
20 
1 

278 
746 
3469 
3877 
3867 
142 
4 

<0,001 

(Lim et al., 2015) 
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Tabel 2.4 Faktor Resiko Terjadinya Pterygium yang terkait dengan 
Demografi, Lingkungan, dan Life Style pada Provinsi Ilam, Iran. 

 
Total 

Grup 
P 

Kasus Kontrol 
Usia 
Rerata ± SD 
<40 
>40 
 

 
46,4±18,4 

146 
274 

 
50,8±14,8 

58 
152 

 
41,9±20,4 

88 
122 

<0,001# 

Jenis kelamin 
Laki-laki 
 

 
223 

 
128 

 
95 0,001* 

Paparan UV 
Rerata ±SD 
 

 
8±6 

 
7±6 

 
8±6 0,606$ 

Pekerjaan 
  Lain-lain 
  IRT  
Pegawai toko 
Pelajar 
Petani 
Buruh 
 

 
75 

153 
56 
52 
59 
25 

 
47 
70 
29 
5 

46 
13 

 
28 
83 
27 
47 
13 
22 

<0,001* 

Tempat tinggal 
Pedesaan 
 

 
102 

 
45 

 
57 0,025* 

 
 
 

0,025* 
 

Pendidikan 
Buta huruf 
<12 
  12 

 
199 
182 
66 

 
88 
102 
36 

 
111 
80 
30 

Bakery 114 114 0 0,791$ 
Riw.Keluarga 57 48 9 <0,001* 
Merokok 96 90 16 <0,001* 
Blefaritis 24 22 2 <0,001* 
Mata Kering 81 62 19 <0,001* 
Hipertensi 123 81 42 <0,001* 
Penyakit jantung 
iskemik 

50 40 10 <0,001* 

Obesitas 52 33 19 0,038* 
* dari Chi square test 
# dari T test 
$  dari Mann Whitney test 
(Malekifar et al., 2017) 
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2.2.5 Patogenesis pterygium 

Meskipun pterygium memiliki distribusi di seluruh dunia, sebagian besar 

terjadi di dalam garis lintang ekuator, yaitu antara 37 utara dan selatan, di mana 

intensitas radiasi UV paling kuat pada garis ekuator. Pterygium memiliki 

karakteristik unik dalam perkembangan patogenesisnya bahwa paparan sinar UV 

kronis dan pentingnya faktor lingkungan telah diketahui sebagai faktor dominan 

untuk perkembangan pterygium dalam pathogenesis. Radiasi UV dapat merusak 

limbus kornea, dan dengan demikian menyebabkan defisiensi limbal yang 

menampilkan pertumbuhan epitel konjungtiva ke zona kornea dengan 

vaskularisasi pada pterygia (Kim et al. 2016). 

Pterygium secara klasik digambarkan sebagai 'degenerasi elastotik' oleh 

radiasi UV, yang merupakan proses degeneratif yang ditandai dengan deposisi 

serat kolagen subepitel. Namun, proses degeneratif kurang memberikan 

penjelasan yang baik untuk sifat pertumbuhan pterygium yang cepat dan invasi 

agresif ke kornea. Myofibroblast, yang merupakan fibroblas teraktivasi, adalah 

mediator kunci fibrosis jaringan pada beragam penyakit fibrotik manusia. Selama 

penyembuhan luka, myofibroblast yang berlimpah diaktifkan secara fisiologis dan 

matriks ekstraseluler (MECx) terakumulasi untuk digunakan pada proses 

penutupan luka dan stabilisasi selama 3-6 minggu awal fase proliferasi. 

Myofibroblast memiliki sifat yang resisten terhadap proses kematian sel dan dapat 

merangsang sintesis MECx terus diproduksi untuk proses remodeling jaringan 

(Ferranti-Ramos et al., 2017). 

Gen p53 (wild type), yang terletak di kromosom 17p13, adalah gen 

penekan tumor yang mengendalikan siklus sel. Gen ini terlibat dalam perbaikan 

dan sintesis DNA, diferensiasi sel, dan proses apoptosis. Mutasi pada gen p53  



19 
 

dikatakan sebagai penanda genetik paling umum dari pertumbuhan neoplastik 

manusia. Produk gen p53, protein p53, adalah fosfoprotein nuklir yang berikatan 

dengan DNA dan dapat diidentifikasi dengan pewarnaan IHK, menggunakan 

antibodi monoklonal spesifik. Proses mutasu pada gen p53 menimbulkan kaskade 

sitokin-sitokin inflamasi dalam tubuh yang berdampak pada terbentuknya jaringan 

fibroblast (daam penelitian ini pterygium) (Anthwal, 2017). 

Kim et al. (2016) berpendapat bahwa proses pembentukkan jaringan 

fibroblast pterygium erat kaitannya dengan sitokin-sitokiin inflamasi yang 

bereaksi kuat terhadap CD34, C-kit, VEGF1, dan VEGF2. Hal ini dibuktikan dari 

temuan di studinya yang membuktikan bahwa kemokin CXCR4 (Circulating 

Chemokine receptor 4) dan faktor turunan sel stroma (SDF-1) bersama-sama 

mengaktivasi jaringan fibroblast yang inaktif menjadi aktif. Sel fibroblast yang 

telah aktif mengakibatkan terbentuknya jaringan parut pada sklera mata. Semakin 

banyak sel fibroblast yang teraktifasi maka semakin banyak jaringan pterygium 

yang terbentuk. 

 
(Kim et al.,2016) 

Gambar 2.4 
CXCR4 dan SDF-1 Mengaktifasi Fibroblast 
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(Zhou et al., 2016) 

Gambar 2.5  
Teori Pathogenesis dari Pterygium.  

Keterangan: 
A: Teori Kerusakan Limbal Fokal: Kerusakan Limbal Fokal dari Radiasi 

UV Memicu Migrasi Limbal Stem-Cell (LSC) yang Berubah ke Arah Kornea 

Sentral.  B: Pada Defisiensi LSC Total, Kerusakan pada Ceruk Limbal atau 

Menipisnya Cadangan Sel Punca Menyebabkan Konjungtivaasi Kornea dari 

Segala Arah.  C: Model Bagaimana Permukaan Okular Skuamosa Neoplasia dan 

Melanoma Mungkin Timbul dari Pterygia. Tanda Tanya dengan Jalur 

Menunjukkan Tidak Adanya Bukti Klinis atau Eksperimental Pendukung 

Langsung. D: Biseksi Dan Orientasi Spesimen Pterygium  
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2.2.6 Gejala klinis, grading, & pemeriksaan histopatologi 

Pterygium berupa perkembangan jaringan fibrovaskuler pada daerah 

interpalpebral conjunctiva yang tumbuh memanjang hingga ke kornea. Pterygium 

berbentuk seperti sayap dengan ujung segitiga berada di daerah kornea. Awal 

mula gejala munculnya terkadang asimptomatis tanpa peradangan maupun gatal. 

Pasien baru menyadari menderia pterygium saat melihat didepan cermin atau pada 

saat pterygium sudah mencapai grade 4 dan mengganggu pandangan pasien. 

Gangguan visus pada pterygium baru timbul saat jaringan fibrovaskuler 

pterygium mencapai limbus kornea dan menyebabkan gangguan aksis penglihatan 

dan mengganggu kejernihan kornea (Malekifar et al., 2017). 

Secara histopathologis pterygium terdiri atas jaringan fibrovaskular yang 

kompleks dan seringkali dijumpai hyperplasia pada kelenjar sel goblet pada 

temuan histopatologis dari pterygium (Martín-López et al, 2019). 

Singh et al. (2017) membagi Grade Pterygium menjadi 5 grade: 

Grade 0 - Posterior ke limbus. 

Grade 1 - Keterlibatan ke limbus. 

Grade 2  - Hanya di limbus. 

Grade 3 - Antara limbus dan margin pupillary. 

Grade 4 - Pusat ke margin pupil. 

Pterygium berdasarkan perbesaran pembuluh darah episclera dibagi 

menjadi tiga tipe (Mohammed et al., 2018): 

1. T1 (atrofi)    : pembuluh darah episcleral jelas terlihat. 

2. T2 (intermediate)   : pembuluh darah tidak jelas. 

3. T3 (fleshy, opaque)  : pembuluh darah tidak jelas. 
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(Martín-López et al, 2019) 

Gambar 2.6 
Potongan Histopatologi dari Jaringan Fibrovaskuler Pterygium.  

Pewarnaan menggunakan HE dengan perbesaran asli: × 200 (A dan D); ×400 
(B, C, D inset, dan E); × 1000 dengan minyak emersi (F dan G). 

 
Keterangan: 

A: Pada bagian ujung/ puncak jaringan pterygium yang sedang 

berkembang, epitel konjungtiva (Conj) tiba-tiba bergabung dengan epitel 

kornea (Corn). Lapisan Bowman yang mendasarinya (ditunjukkan dengan 

panah) terfragmentasi dan mendahului stroma fibrovaskular (tanda bintang).  
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B,C: Hiperplasia sel goblet terlihat jelas pada jaringan pterygium (B), 

dibandingkan dengan konjungtiva yang didapat dari donor (C), terutama pada 

ketebalan dari lapisan goblet pada kedua gambar (panah berkepala dua di B 

dan C). Huruf D: Menunjukkan pembuluh subepitel yang melebar. E: 

Perubahan elastotik (tanda bintang ganda) pada stroma pterygium. F: Infiltrat 

yang terdapat di sel epitel. Gambar G: Pembuluh fibrostroma dengan leukosit 

polimorfonuklear.  

2.2.7 Diagnosis banding  

a. Pinguecula 

Pinguecula (berasal dari bahasa latin pinguis, yang berarti lemak) 

mewakili area penebalan konjungtiva bulbar yang berdampingan dengan 

limbus di area fisura palpebra. pinguecula kurang transparan bila dibanding 

konjungtiva normal pada umumnya dan sering memiliki penampilan yang 

berlemak. bentuk pinguecula biasanya bilateral, segitiga, meninggi, berwarna 

putih ke-kuning-an, berorientasi horizontal, dan terletak lebih sering di area 

nasal daripada temporal. Pinguecula juga dapat muncul di konjungtiva mata 

daerah nasal dan temporal secara bersamaan pada beberapa pasien (Dundar & 

Kocasarac, 2019). 

 
(Yoon & Kwon, 2019) 

Gambar 2.7 
Pinguecula.  
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b. Pseudopterygium 

Pseudopterygium disebut juga sebagai pterygium cicatricial yang 

muncul dari penghancuran epitel kornea marginal melalui trauma, luka bakar 

atau peradangan. Konjungtiva yang berdekatan bermigrasi ke daerah yang 

terluka dan menetap membentuk pseudopterygium. Pseudopterygium dapat 

muncul dan berkembang pada titik mana pun dari lingkar kornea (Rodrigues-

Ausin et al., 2016). 

 
(Rodrigues-Ausin et al., 2016) 

Gambar 2.8 
Pseudopterygium Kronis. 

 

2.2.8 Terapi 

Penatalaksanaan untuk pterygium tergantung pada derajat pterygium yang 

diderita pasien. Pada pterygium derajat ringan disarankan untuk menghindari 

debu, sinar matahari serta diberikan obat topikal, vasokonstriktor dan 

kortikosteroid untuk menghilangkan gejala. Tindakan bedah dilakukan pada 

pterygium derajat berat karena sudah mengganggu penglihatan pasien. Metode 

bedah yang dilakukan adalah bare sclera, sliding flap, rational flap, conjunctival 

autograft, conjunctivalimbal autograft dan amniotic membrane transplantation. 
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Metode yang sering digunakan sampai saat ini adalah bare sclera dan conjunctival 

autograft (Pillar et al., 2017). 

Perkembangan teknologi yang pesat memunculkan terapi baru diluar 

teknologi grafting yang berbasis injeksi obat Mitomycin C (MMC) menuju target 

sel pterygium. MMC adalah agen alkilasi yang secara selektif menghambat 

sintesis DNA, RNA seluler, dan protein dan berasal dari bakteri Streptomyces 

caespitosus. Ini dapat diterapkan sebelum operasi (injeksi), intraoperatif (aplikasi 

langsung atau injeksi subconjunctival), atau pasca operasi (tetes mata atau injeksi 

subconjunctival). Komplikasi yang dilaporkan terkait dengan MMC termasuk 

lelehan kornea atau nekrosis, infeksi (skleritis dan endoftalmitis), perforasi 

kornea, kehilangan endotel, defek epitel persisten, katarak, glaukoma sekunder, 

dan kekambuhan pterygium. Sebagian besar komplikasi dapat ditangani, tetapi 

kehilangan endotel dan pencairan korneoskleral adalah yang paling serius (Young 

et al., 2018). 

2.2.9 Prognosis 

Kasus pterygium merupakan kasus yang memiliki rekurensi yang tinggi 

dan memerlukan penanganan yang teliti dan cermat. Prognosis pterygium 

bermacam-macam bergantung pada berbagai kondisi pada pasien seperti aktifitas 

sitokin dan sistem imun, paparan sinar matahari & radiasi, jenis pekerjaan, serta 

penggunaan alat pelindung diri atau APD. Metode operasi dengan metode Bare 

Sclera disarankan untuk ditinggalkan karena memiliki nilai rekurensi yang tinggi. 

Metode grafting yang mulai dikenalkan pada tahun 1980-an diidentifikasi sebagai 

teknik yang memiliki nilai rekurensi yang rendah. Metode grafting pada 

penanganan pterygium sampai saat ini terus dikembangkan untuk mencapai 
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prognosis yang lebih baik untuk pasien pterygium ((Masters & Haris 2015) ; dan 

(Goswani & Asaduzzaman, 2016)). 

2.2.10 Komplikasi 

Pterygium dapat menyebabkan terjadinya astigmatisme serta menimbulkan 

gangguan lain seperti menurunnya tajam penglihatan, iritasi kronik, inflamasi 

rekuren, penglihatan ganda, serta gangguan pergerakan bola mata bahkan 

kebutaan (Cornelius 2016).  

 


