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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Lensa kontak merupakan lensa plastik tipis yang diletakkan di permukaan 

kornea. Pemakaian lensa kontak merupakan alternatif pengganti kacamata yang 

bertujuan untuk mengoreksi kelainan refraksi, kelainan akomodasi, dan terapi. 

Selain untuk mengoreksi berbagai kelainan pada mata, lensa kontak juga 

digunakan untuk tujuan kosmetik.1,2 

 Setiap tahun jumlah pemakai lensa kontak semakin meningkat. Pada tahun 

2013 pemakai lensa kontak di Amerika mencapai 37 juta orang. Jumlahnya 

meningkat menjadi 40 juta orang pemakai lensa kontak pada tahun 2014. Rata-

rata pemakai lensa kontak berusia > 18 tahun dan didominasi oleh perempuan.3,4 

Saat ini, pemakai lensa kontak di Indonesia meningkat lebih dari 15 % per tahun.5 

 Banyaknya pemakai lensa kontak di dunia dikarenakan orang-orang lebih 

memilih menggunakan lensa kontak daripada kacamata untuk memperbaiki 

kelainan refraksi. Berdasarkan American Optometric Association (AOA), alasan 

orang lebih memilih lensa kontak karena lensa kontak dapat mengikuti pergerakan 

bola mata dan tidak sedikitpun mengurangi lapangan pandang mata sehingga tidak 

mengganggu penglihatan. Alasan lain dari pemakaian lensa kontak adalah karena 

dirasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas maupun olahraga, selain itu juga 

untuk memperindah penampilan.5,6   
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 Pemakaian lensa kontak dapat mengurangi transmisi oksigen ke kornea 

sehingga berdampak pada perubahan fisiologis dan metabolisme sel di kornea. 

Hipoksia kornea dapat menyebabkan kecepatan metabolisme epitel kornea 

menurun, produksi laktat meningkat, dan pH stroma menjadi asam. Selain itu, 

hipoksia dapat mempengaruhi struktur epitel kornea yaitu menurunkan densitas 

saraf, edema, dan penipisan epitel.7 Komplikasi yang timbul akibat pemakaian 

lensa kontak bermacam-macam, antara lain edema, iritasi pada kornea, mata 

kering, infeksi keratitis, muncul reaksi hipersensitivitas karena alergi terhadap 

material dari lensa kontak, serta terjadi penurunan sensibilitas kornea.8,9 

 Penurunan sensibilitas kornea akibat pemakaian lensa kontak tergantung 

dari jenis maupun material dari lensa kontak yang digunakan, serta durasi 

pemakaiannya.10 Penelitian telah dilakukan oleh Ntola dan Murphy menyebutkan 

bahwa pemakaian lensa kontak selama 1-2 tahun dapat menurunkan sensibilitas 

kornea walaupun tidak signifikan, sedangkan pemakaian 5-7 tahun dapat 

menurunkan sensibilitas kornea secara signifikan.11 Sensibilitas kornea yang 

menurun berhubungan dengan adaptasi pada hipoksia yang kronik, pH kornea 

yang menurun, stimulasi mekanik, dan penurunan kadar neurotransmiter saraf 

kornea yaitu asetilkolin.7 

 Sensibilitas kornea dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain usia, 

trauma fisik maupun kimia, siklus menstruasi, dan kehamilan. Pemakaian obat-

obatan seperti anti inflamasi topikal non steroid (Natrium diclofenac), Beta 

Blocker, dan obat anestetik topikal dapat menurunkan sensibilitas kornea.12–15 

Tindakan operasi pada mata dapat menimbulkan komplikasi berupa kerusakan 
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epitel dan serabut saraf kornea sehingga sensibiitas kornea akan menurun. Hal ini 

dapat berlangsung sementara atau berlanjut dan menimbulkan berbagai penyakit 

dan komplikasi.16,17 

 Sensibilitas kornea merupakan indikator yang relevan dan terpercaya 

untuk mempresentasikan kondisi jaringan saraf trigeminalis paska pembedahan 

beserta fungsinya dalam mempertahankan sistem fisiologis. Penurunan 

sensibilitas kornea dapat menyebabkan terganggunya refleks berkedip, 

perlambatan penyembuhan luka, penurunan sekresi air mata, serta meningkatnya 

infeksi yang terjadi di permukaan kornea. jika tidak ditangani dengan tepat dapat 

muncul gangguan kornea, seperti mata kering, keratitis, keratoepiteliopati, corneal 

melting, dan sikatriks yang menyebabkan kebutaan. Oleh sebab itu, sensibilitas 

kornea sebaiknya tetap dimonitor dalam upaya menghindari komplikasi ocular 

surface disease yang persisten apabila tidak diberikan penanganan yang 

sesuai.10,18,17 

 Saat ini, jumlah pemakai lensa kontak semakin banyak terutama pada usia 

remaja. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, pemakaian lensa 

kontak dapat menurunkan sensibilitas kornea. Dengan demikian, berdasarkan hal 

di atas, penulis ingin meneliti mengenai hubungan lama pemakaian lensa kontak 

terhadap sensibilitas kornea.  

1.2 Permasalahan penelitian 

 Apakah terdapat hubungan antara lama pemakaian lensa kontak terhadap 

sensibilitas kornea? 

 



4 
 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lama pemakaian lensa 

kontak terhadap sensibilitas kornea. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis nilai sensibilitas kornea pada pemakai lensa kontak. 

2. Menganalisis hubungan lama pemakaian lensa kontak terhadap  

sensibilitas kornea 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran teoritis, 

metodologis maupun praktis dalam ilmu pengetahuan mengenai hubungan 

lama pemakaian lensa kontak terhadap sensibilitas kornea. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

pada masyarakat mengenai hubungan lama pemakaian lensa kontak 

terhadap sensibilitas kornea. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian 

selanjutnya. 



5 
 

1.5 Keaslian penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Author, Judul Metode Hasil Penelitian 

1. Edward Lum, Blanka 

Golebiowski, Renee 

Gunn,dkk. 2013. 

Corneal Sensitivity 

with Contact Lenses 

of Different 

Mechanical 

Properties 

Studi dilakukan pada 20 

orang yang memakai 

lensa kontak selama satu 

malam dengan 

menggunakan 3 jenis 

lensa kontak yaitu 

silicone hydrogel, rigid 

permeable gas (RPG), 

dan orthokeratology 

yang kadar transmisi 

oksigennya sama. 

Pemeriksaan sensitivitas 

kornea menggunakan 

Cochet-Bonnet 

Estesiometer dan Non-

Contact Corneal 

Aesthesiometer (NCCA) . 

Sensitivitas kornea 

sentral menurun setelah 

memakai lensa kontak 

jenis orthokeratology 

semalam, yang diukur 

dengan menggunakan 

estesiometer Cochet-

Bonnet. Hal ini 

menunjukkan bahwa 

tekanan mekanik yang 

diberikan oleh lensa 

kontak dapat 

mempengaruhi 

sensitivitas kornea.  
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No Author, Judul Metode Hasil Penelitian 

2. Blanka Golebiowski, 

Eric B. Papas, Fiona 

Stapleton.2012. 

Corneal and 

Conjungtival Sensory 

Function : The 

Impact on Ocular 

Surface Sensitivity of 

Change from Low to 

High Oxygen 

Transmissibility 

Contact Lenses 

Studi prospektif kohort 

pada 27 orang pemakai 

lensa kontak jangka 

panjang dengan jenis  

lensa kontak yang 

memiliki transmisi 

oksigen rendah,  

pemakaiannya dihentikan 

selama satu minggu, 

kemudian dilanjutkan 

pemakaian lensa kontak 

dengan lensa kontak 

yang memiliki transmisi 

oksigen yang tinggi, dan 

dilakukan pemeriksaan 

sensitivitas kornea 

setelah 1, 3, 6 dan 12 

bulan pemakaian. 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

faktor ketersediaan 

oksigen mempengaruhi 

sensitivitas permukaan 

kornea. Lensa kontak 

jenis silicone hydrogel 

hanya sedikit 

memberikan dampak 

pada sensitivitas 

permukaan kornea.  

 

Perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas adalah penelitian ini menggunakan 

variabel bebas lama pemakaian lensa kontak, desain penelitian adalah belah 

lintang dengan mengukur nilai sensibilitas kornea pada mahasiswi Universitas 

Diponegoro yang menggunakan lensa kontak jenis soft lens menggunakan 

estesiometer Cochet Bonnet.  

 


