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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Miopia adalah suatu bentuk kelainan refraksi di mana sinar-sinar sejajar 

garis pandang pada keadaan mata tidak berakomodasi difokuskan di depan retina. 

Miopia dapat terjadi karena ukuran aksis bola mata relatif panjang dan disebut 

miopia aksial. Kelainan ini juga dapat disebabkan karena indeks bias yang tinggi 

atau akibat indeks refraksi lensa dan kornea terlalu kuat, dalam hal ini disebut 

juga miopia refraktif.
1
 

Kelainan refraksi merupakan salah satu penyebab terbanyak gangguan 

penglihatan di seluruh dunia dan menjadi penyebab kedua kebutaan yang dapat 

diatasi.
1
 Survei kesehatan indera penglihatan dan pendengaran tahun 1993-1996 

menunjukkan angka kebutaan di Indonesia sebesar 1,5% dan kelainan refraksi 

sebanyak 0,14% dari angka kebutaan tersebut.
2
 

Miopia sebagai kelainan refraksi, hampir selalu menduduki urutan 

teratas dibandingkan dengan kelainan refraksi lainnya.
3 

 Pada akhir abad ke-20 di 

daerah perkotaan di Asia Tenggara,  prevalensi miopia meningkat secara tajam 

dan pada populasi berpendidikan tinggi peningkatannya mencapai 80%.
4
 

Prevalensi miopia di Asia Tenggara sebesar 20% pada anak-anak pendidikan 
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dasar dan 80% pada dewasa muda, dengan meningkatnya (kurang lebih 20%) 

pula proporsi dewasa muda dengan miopia berat.
5 

Insiden miopia pada orang dewasa di Indonesia diperkirakan mencapai 

25% populasi orang dewasa dan pada anak sekitar 10-12%.
6
 Survey kesehatan 

indera penglihatan yang dilakukan oleh Depkes di 8 provinsi (Sumatra Barat, 

Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, 

Sulawesi Selatan, dan NTB) pada tahun 1993-1997 ditemukan kelainan refraksi 

pada golongan usia sekolah sebanyak 5%.
7 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Hartanto dan Inakawati pada tahun 2002-2003 di RSUP Dr. Kariadi Semarang 

menunjukkan prevalensi kelainan refraksi yang tidak terkoreksi dengan benar 

sebesar 325 kasus dari 1333, di mana terbanyak adalah miopia dengan persentase 

58,15%. Penelitian tersebut juga menunjukkan kasus miopia tak terkoreksi 

terbanyak pada dioptri ringan dan pada golongan umur 11-20 tahun.
8 

Meskipun penyebab pasti miopia masih belum jelas, namun bukti-bukti 

mengarah pada adanya penyebab multifaktorial yang berhubungan dengan faktor 

hereditas dan faktor lingkungan. Faktor risiko yang penting pada perkembangan 

miopia adalah riwayat keluarga dengan miopia.
9
 Penelitian memperlihatkan 

prevalensi miopia pada anak yang kedua orang tuanya miopia adalah sebesar 

33%-60%, sedangkan pada anak yang mempunyai salah satu orang tua dengan 

miopia prevalensinya sebesar 23%-40%.
10

 Penggunaan waktu untuk bekerja 

dengan jarak pandang dekat dan kurangnya aktivitas di luar ruangan merupakan 

faktor lingkungan yang banyak diperhatikan.
9
  Membaca, menggunakan 
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komputer, dan menonton televisi mungkin pula memiliki dampak terhadap 

kejadian miopia.
11

  

Tingginya tingkat edukasi diduga menjadi salah satu faktor risiko 

terjadinya miopia pada dewasa muda. Pendidikan yang tinggi berhubungan 

dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk bekerja dengan jarak pandang 

dekat, seperti membaca dan menggunakan komputer. Penelitian pada populasi 

dewasa muda dengan pendidikan tinggi menunjukkan adanya progresivitas 

miopia yang tinggi, yaitu sebesar 86% selama mengikuti pendidikan di fakultas 

hukum.
12 

 

Trauma tumpul pada mata juga diduga menjadi faktor risiko terjadinya 

miopia. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan anatomis dari badan 

siliaris, yaitu spasme badan siliaris, lepasnya badan siliaris, dan edema badan 

siliaris yang dapat menyebabkan penambahan kecembungan lensa.
13

 

Selain faktor-faktor yang disebut di atas, faktor pola makan juga 

disinyalir memiliki peran terhadap peningkatan kejadian miopia. Walaupun belum 

ada penelitian yang secara jelas dan  langsung menyatakan hubungan antara 

faktor  pola makan dan miopia, namun didapatkan gambaran bahwa masyarakat 

yang memiliki pola makan dengan kandungan vitamin dan mineral yang rendah 

mengalami kejadian miopia yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang 

mengonsumsi makanan dengan kandungan vitamin dan mineral yang cukup. 

Selain itu, tercukupinya protein dan nutrisi-nutrisi lain diduga dapat 

memperlambat progresivitas miopia pada anak-anak.
14
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Menurut derajat beratnya, miopia dibagi dalam tiga kriteria yaitu ringan, 

sedang, dan berat.
15

  Kelainan refraksi berupa miopia tinggi sering menimbulkan 

masalah dalam penanganan, di mana hasil akhir dari koreksi tajam penglihatan 

sering memberikan hasil koreksi yang tidak penuh.
6 

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, maka penelitian ini ingin mencoba 

mengetahui faktor risiko miopia pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro angkatan 2011-2014, di mana faktor-faktor yang diamati 

adalah status miopia parental, aktivitas dengan jarak pandang dekat, aktivitas luar 

ruangan, konsumsi sayur atau buah, dan trauma tumpul bola mata. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

Apa saja faktor-faktor risiko miopia pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro angkatan 2011-2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum : 

Mengetahui faktor-faktor risiko miopia pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro angkatan 2011-2014? 
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1.3.2 Tujuan Khusus : 

1) Mengetahui apakah riwayat miopia parental merupakan faktor risiko 

miopia pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 

angkatan 2011-2014 

2) Mengetahui apakah faktor  aktivitas dengan jarak pandang dekat 

merupakan faktor risiko miopia pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro angkatan 2011-2014 

3) Mengetahui apakah faktor aktivitas outdoor merupakan faktor risiko 

miopia pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 

angkatan 2011-2014 

4) Mengetahui apakah faktor  konsumsi sayur atau buah merupakan faktor 

risiko miopia pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro angkatan 2011-2014 

5) Mengetahui apakah faktor  trauma tumpul bola mata merupakan faktor 

risiko miopia pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro angkatan 2011-2014 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : 

1) Menyumbangkan teori tentang faktor-faktor risiko yang berhubungan 

dengan miopia  
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2) Memberikan dukungan informasi kepada pelayanan kesehatan dalam 

usaha preventif terhadap miopia  

3) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor-faktor risiko 

miopia sehingga masyarakat dapat melakukan usaha mandiri untuk 

mencegahnya 

4) Menjadi bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

 

Penulis telah melakukan upaya penelusuran pustaka dan tidak menjumpai 

adanya penelitian/ publikasi sebelumnya yang menjelaskan tentang faktor-faktor 

risiko miopia pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 

angkatan 2011-2014. Penelitian sebelumnya yang sejenis diuraikan dalam tabel 

berikut : 

 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

Penelitian/ tahun Desain/ Metode Subjek  Hasil Penelitian 

Rose, K. A. et al
11

  

Outdoor Activity Reduces the 

Prevalence of Myopia in 

Children 

Cross-sectional 

 Pemeriksaan 

cyclopegic 

refraction 

1765 anak 

berusia 6 tahun, 

dan 2367 anak 

berusia 12 

Pada anak 12 tahun, 

semakin tinggi tingkat 

aktivitas luar ruangan, 

makin rendah 
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Ophthalmology. 

2008;115(8):1279-85 

 Kuesioner tahun di 

Sydney 

prevalensi miopia. 

Tidak ditemukan 

asosiasi antra 

aktivitas luar ruangan 

dengan prevalensi 

miopia pada anak usia 

6 tahun. 

Lee, Y.Y. et al
16  

What Factors are Associated 

with Myopia in Young Adults? A 

Survey Study in Taiwan Military 

Conscripts 

Investigate ophthalmology & 

visual science.2013;54(2):1026-

33 

Cross-sectional 

 Pemeriksaan 

non-cyclopegic 

autorefraction 

dan biometri 

 Kuesioner (usia, 

miopia parental, 

edukasi, kerja 

jarak dekat, 

aktivitas luar, 

dan urbanisasi 

Laki-laki wajib 

militer di  

Taiwan usia 

18-24 tahun 

Usia semkain dewasa, 

miopia parental, 

edukasi tinggi, 

aktivitas kerja jarak 

dekat tinggi, aktivitas 

luar ruangan rendah, 

dan urbanisasi yang 

tinggi merupakan 

faktor terjadinya 

miopia. 

Rose, K.A. et al
17 

Myopia, Lifestyle, and Schooling 

in Students of Chinese Ethnicity 

in Singapore and Sydney 

Arch 

Cross-sectional 

 Pemeriksaan 

cyclopegic 

refraction 

 Kuesioner 

Anak-anak 

sekolah dasar 

etnis cina di 

Syndey dan 

Singapore 

Prevalensi miopia 

yang lebih rendah di 

Sydney dikarenakan 

lebih tingginya 

aktivitas luar ruangan. 
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ophthalmology.2008;126(4):527-

530 

Educational pressure 

yang tinggi di 

Singapore 

menyebabkan 

perbedaan prevalensi. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

jumlah dan jenis variabel, dan instrumen yang digunakan, lokasi penelitian, serta 

subjek penelitian. 

Variabel bebas yang digunakan pada penelitian What Factors are 

Associated with Myopia in Young Adults? A Survey Study in Taiwan Military 

Conscripts (Lee, Y.Y. et al;2013) adalah usia, genetik, tempat tinggal, dan tingkat 

pendidikan. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian Myopia, Lifestyle, 

and Schooling in Students of Chinese Ethnicity in Singapore and Sydney (Rose, 

K.A. et al;2008) adalah aktivitas jarak dekat dan pendidikan. Sedangkan pada 

penelitian Outdoor Activity Reduces the Prevalence of Myopia in Children (Rose, 

K.A. et al;2008) variabel bebas yang digunakan adalah tingkat aktivitas luar 

ruangan. Pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah riwayat miopia 

parental, aktivitas dengan jarak pandang dekat, aktivitas luar ruangan, konsumsi 

sayur atau buah, dan trauma tumpul bola mata. 

 


