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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Anatomi Mata 

 

 

 

Bola mata beserta otot-otot ekstrinsik mata, kelenjar air mata dan sarafnya 

terletak di dalam cavum orbita. Cavum orbita terbentuk oleh pars orbitalis 

dari os frontalis, os zygomaticus, os maxilla, os lacrimalis, dan lamina 

papyracea ossis ethmoidalis. 

 

2.1.1 Bulbus Oculi 

 

Bulbus oculi berbentuk bulat dengan diameter antero-posterior sedikit 

lebih kecil dari diameter lateralnya. Bagian luar bulbus oculi dibentuk 

oleh sclera berwarna putih dengan bagian yang bening transparan di 

bagian anterior. 

 

Mulai dari limbus cornea, sclera bagian depan mata yang terlindung 

kelopak mata dilapisi oleh tunica conjunctiva bulbi. Pada perbatasan 

kelopak mata dan bola mata bagian sclera tunica conjunctiva bulbi ini 

meneruskan diri ke palpebra menjadi tunica conjunctiva palpebarum. 
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Tempat peralihan antara kedua bagian ini dinamakan fornix 

conjunctivae superior dan fornix conjunctivae inferior (Wibowo, 2009). 

Anatomi bulbus oculi dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 1. Anatomi Mata (Wibowo, 2009) 

 

 

2.1.2  Otot Ekstrinsik dan Intrisik Mata  

Otot penggerak bola mata atau otot ekstrinsik mata yang terdiri dari 

musculus rectus superior, musculus rectus lateralis, musculus rectus 

medialis, musculus obliquus superior, dan musculus obliquus inferior. 

Otot-otot tersebut berinsertio pada sclera. Musculus rectus lateralis 

mata kanan bersama musculus rectus medialis mata kiri memutar bola 

mata kearah  kanan. Musculus obliquus superior dan musculus obliquus 

inferior mempunyai semacam katrol sebelum berinsertio. Dengan 
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demikian, kontraksi musculus obliquus superior akan memutar bola 

mata ke inferior dan lateral.  

 

Musculus rectus lateralis dipersarafi oleh nervus abducens, musculus 

obliquus superior oleh nervus trochlearis dan otot-otot lain oleh 

komponen motoris nervus oculomotorius. Saraf-saraf tersebut mencapai 

cavitas orbitalis melalui fissura orbitalis superior. Otot intrinsik mata 

terdiri dari (1) musculus ciliriaris, (2) musculus sphincter papillae dan 

(3) musculus dilator papillae. Kedua otot pertama dipersarafi komponen 

parasimpatis nervus oculomotorius, yang ketiga terutama oleh saraf 

simpatis (Wibowo, 2009). Otot penggerak bola mata dapat dilihat pada 

gambar 2. 

 

 

 

 

Gambar 2. Otot Penggerak Bola Mata (Putz& Pabst, 2007) 
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2.1.3  Pembuluh Darah Mata 

 

Pembuluh darah untuk bagian dalam bola mata, cabang arteria 

ophtalmica, juga menembus sclera bersama nervus opticus.  Pembuluh 

darah yang berada di lapisan sebelah dalam bernama choroidea. Pada 

lapisan choroidea terdapat arteria centralis retinae, dan cabang-cabang 

pembuluh darah lain. Darah vena keluar dari  tempat yang sama dan 

selanjutnya bermuara pada sinus cavernosus. Di tempat masuk bola 

mata, pembuluh darah dan saraf dapat ditemukan di bagian dalam bola 

mata yang dinamakan discus nervi optic (Wibowo, 2009). 

 

2.1.4 Lapisan Vaskuler Bola Mata  

Lapisan choroidea pada tempat peralihan sekitar ora serrata 

melanjutkan diri menjadi corpus ciliare. Corpus ciliare di depan 

berhubungan dengan iris. Corpus ciliare dibentuk oleh musculus 

ciliriaris dan processus ciliares. Musculus ciliaris terdiri dari dua 

kumpulan otot polos yang masing-masing mempunyai serabut 

longitudinal dan serabut yang oblique. Kontraksi otot-otot ini mengatur 

ketegangan zonula ciliaris, penggantung lensa, sehingga berperan pada 

proses akomodasi lensa. 

 

Iris adalah bangunan berbentuk sirkuler yang berfungsi sebagai 

diaphragm terletak di anterior lensa mata. Pinggiran bebas iris 

membentuk papilla berupa lingkaran di tengah.Iris dilapisi pigmen yang 
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menyebabkan gambaran warna mata yang bervariasi. Di dalamnya 

terdapat musculus sphincter papillae dan musculus dilatator papillae. 

 

Dengan adanya iris ini, ruangan yang terdapat antara corpus ciliare 

bersama lensa mata dan kornea terbagi menjadi dua bagian. Yang di 

depan iris dinamakan camera anterior dan ruangan antara iris dan lensa 

dinamakan camera posterior. Kedua ruangan ini berisi humor aquosus 

(Wibowo, 2009). 

 

2.1.5  Kornea 

Kornea adalah jaringan transparan yang avasculer, dengan diameter 

lebih kecil dari sclera sehingga lebih cembung. Ia menerima 

oksigendari  humor aquosus dan dari udara luar. Kornea terdiri dari 

lima lapisan, yang terluar lapisan epithelium anterius, lamina limitans 

anterior, substansia propria, lamina limitans posterior, dan epithelium 

posterius (Wibowo, 2009). 

 

2.1.6  Lensa 

Lensa mata merupakan jaringan transparan berbentuk biconvex dengan 

diameter sekitar sepuluh millimeter. Permukaan lensa sebelah dalam 

lebih cembung daripada bagian depan. Kedua bidang dipisahkan pada 

equator. Bagian luar lensa mata dibungkus capsula lentis yang 

disekelilingi lensa berhubungan dengan zonula ciliaris. Lensa mata 

dibentuk oleh sel berbentuk kuboid, di tengahnya terdapat nucleus yang 
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lunak sehingga memungkinkan terjadinya proses akomodasi lensa 

(Wibowo, 2009). 

 

2.1.7 Corpus Vitreum 

Corpus vitreum merupakan massa berbentuk gel yang transparan 

terletak antara lensa dan dinding dalam bola mata. Humor aquosus 

adalah cairan yang mengisi camera anterior dan camera posterior. 

Cairan ini dibentuk di processus ciliares, mengisi camera posterior, 

mengalir melalui papilla mengisi camera anterior. Cairan ini 

selanjutnya dialirkan melalui angulus iridocornealis mencapai canalis 

schlemm. Gangguan aliran pada sistem tersebut diatas meninggikan 

tekanan cairan di dalam camera anterior dan camera posterior pada 

penyakit yang dinamakan glaucoma (Wibowo, 2009). 

 

Pupil (papilla) adalah lubang yang terbentuk oleh pinggir bebas iris. 

Diameternya disesuaikan dengan intensitas cahaya yang masuk bola 

mata dan akomodasi. Pada saat melihat dekat, pupil akan mengecil 

demikian pula bila menghadapi cahaya sangat terang (Wibowo, 2009). 

 

2.1.8  Kelopak Mata 

Palpebrae terbagi atas palpebrae superior dan palpebrae inferior, 

keduanya bertemu pada canthus medialis dan canthus lateralis.Pinggir 

bebas palpebra dinamakan rima palpebrarum. Pada pangkal cilia 
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terdapat glandula ciliares yang menghasilkan keringat dan sebum 

(Wibowo, 2009). 

 

2.1.9 Apparatus Lacrimalis  

Di sudut media palpebra superior dan palpebra inferior dapat dijumpai 

pangkal ductus nasolacrimalis, yaitu punctum lacrimale atas-bawah. 

Setelah membasahi permukaan depan bola mata beserta conjunctiva nya 

air mata dialirkan ke puncta ini. Selanjutnya, air mata dialirkan melalui 

canaliculus lacrimalis ke saccus lacrimalis, lalu ke ductus 

nasolacrimalis dikeluarkan ke rongga hidung pada meatus nasi inferior 

(Wibowo, 2009). 

 

2.1.10  Proses Visual Mata  

Proses visual dimulai saat cahaya memasuki mata secara berurutan 

melewati kornea, aquesous humor, pupil dengan pengaturan iris, 

ketika dilatasi maksimal, pupil dapat dilalui cahaya sebanyak lima kali 

lebih banyak dibandingkan ketika sedang konstriksi maksimal. 

Diameter pupil ini sendiri diatur oleh dua elemen kontraktil pada iris 

yaitu papillary constrictor yang terdiri dari otot-otot sirkuler dan 

papillary dilator yang terdiri dari sel-sel epitelial kontraktil yang telah 

termodifikasi. Sel-sel tersebut dikenal juga sebagai myoepithelial 

cells. Jika sistem saraf simpatis teraktivasi, sel-sel ini berkontraksi dan 

melebarkan pupil sehingga lebih banyak cahaya dapat memasuki 

mata. Kontraksi dan dilatasi pupil terjadi pada kondisi dimana 
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intensitas cahaya berubah dan ketika kita memindahkan arah 

pandangan kita ke benda atau objek yang dekat atau jauh. Setelah itu 

cahaya melewati lensa mata, vitreus humor, fotoreseptor, dan fovea. 

Pada retina dan menghasilkan sebuah bayangan nyata yang kecil dan 

terbalik. (Seeley, 2006). 

 

Pada tahap selanjutnya, setelah cahaya memasuki mata, pembentukan 

bayangan pada retina bergantung pada kemampuan refraksi 

mata.Beberapa media refraksi mata yaitu kornea (n=1.38), aqueous 

humour (n=1.33), dan lensa (n=1.40). Kornea merefraksi cahaya lebih 

banyak dibandingkan lensa. Lensa hanya berfungsi untuk menajamkan 

bayangan yang ditangkap saat mata terfokus pada benda yang dekat 

dan jauh. Setelah cahaya mengalami refraksi, melewati pupil dan 

mencapai retina, tahap terakhir dalam proses visual adalah perubahan 

energi cahaya menjadi aksi potensial yang dapat diteruskan ke korteks 

serebri. Proses perubahan ini terjadi pada retina. Retina memiliki dua 

komponen utama yakni pigmented retina dan sensory retina. Pada 

pigmented retina, terdapat selapis sel-sel yang berisi pigmen melanin 

yang bersama-sama dengan pigmen pada koroid membentuk suatu 

matriks hitam yang mempertajam penglihatan dengan mengurangi 

penyebaran cahaya dan mengisolasi fotoreseptor-fotoreseptor yang 

ada (Seeley, 2006). 
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Pada sensory retina, terdapat tiga lapis neuron yaitu lapisan 

fotoreseptor, bipolar dan ganglionic. Badan sel dari setiap neuron ini 

dipisahkan oleh plexiform layer dimana neuron dari berbagai lapisan 

bersatu. Lapisan pleksiform luar berada diantara lapisan sel bipolar 

dan ganglionic sedangkan lapisan pleksiformis dalam terletak diantara 

lapisan sel bipolar dan ganglionic. Setelah aksi potensial dibentuk 

pada lapisan sensori retina, sinyal yang terbentuk akan diteruskan ke 

nervus optikus, kiasma optikus, traktus optikus, geniculate lateral dari 

thalamus, superior colliculi, dan korteks serebri (Seeley, 2006). 

 

Jalannya saraf penglihatan dimulai dari ujung saraf neural epithel pada 

sel batang dan sel kerucut yang ada di retina, kemudian ke sel bipolar 

di lapisan reticular dalam retina yang melepaskan bahan transmitter 

sehingga menyebabkan eksitasi dari sel ganglion. Keluar dari bola 

mata, axon sel ganglion membentuk nervus optikus. Nervus optikus 

dari kedua bola mata berkumpul di khiasma optikus, dimana serabut 

yang berasal dari bagian nasal setiap retina saling menyilang, dan 

bagian temporal tetap berada pada sisi yang sama. Sesudah menyilang 

di kiasma optikus terbentuklah traktus optikus. Serabut-serabut dari 

traktus optikus bersinaps di korpus genikulatum laterale, dan dari sisi 

serabut-serabut genikulokalkarina berjalan melalui radiasi optika atau 

traktus genikulokalkarina, menuju korteks primer di otak yang terletak 

di area kalkarina lobus oksipitalis. Kemudian interpretasi bayangan 
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yang terbentuk menjadi nyata, tegak, dan sesuai aslinya (Seeley, 

2006). 

 

 

 

2.2 Computer Vision Syndrome 

 

 

 

2.2.1  Definisi 

Menurut Garg  (2009), Computer Vision Syndrome (CVS) adalah 

sebuah kondisi yang terjadi pada orang-orang yang bekerja pada 

monitor komputer. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya 

CVS adalah posisi yang tidak pas seperti duduk terlalu dekat ke monitor 

komputer, pencahayaan yang kurang, dan bertambahnya tatapan ke 

layar dan frekuensi berkedip yang berkurang. CVS merupakan kondisi 

sementara yang diakibatkan oleh mata yang bekerja terlalu fokus dan 

menatap pada display komputer dalam suatu periode waktu yang tidak 

mendapat interupsi. 

 

2.2.2  Patofisiologi  

CVS disebabkan oleh penurunan refleks berkedip saat bekerja dalam 

waktu yang lama dan fokus pada layar komputer. Frekuensi berkedip 

normal adalah 16-20 kali per menit. Studi menunjukkan frekuensi 

berkedip menurun hingga 6-8 kali per menit pada pekerja yang 

menggunakan komputer. Pemfokusan dalam jarak dekat untuk durasi 

yang lama memaksa kerja dari otot siliaris pada mata. Hal ini memicu 
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gejala-gejala astenopia dan memberi rasa lelah pada mata setelah 

bekerja dalam waktu yang lama (Garg, 2009). 

 

Beberapa orang dengan umur sekitar 30-40 tahunan mengeluhkan 

ketidakmampuan untuk memfokuskan objek-objek dekat setelah 

bekerja dalam waktu yang singkat, yang berakhir pada penurunan 

mekanisme fokus akomodasi dari mata dan presbiopia. Tampilan pada 

monitor tidak sama dengan hasil tampilan piksel-piksel yang berupa 

titik, sehingga akan menambah nilai kontras yang rendah dan kekurang 

jelasan. Selain itu, huruf-huruf pada monitor komputer bervariasi dalam 

intensitas cahaya, sehingga akan menambah nilai kontras yang rendah. 

Hal ini menyebabkan mata harus tetap fokus secara spontan untuk 

menjaga ketajaman gambar sehingga memaksa otot siliaris pada mata 

untuk bekerja. Kelemahan akomodasi juga meningkatkan kerja dari otot 

siliaris pada mata (Garg, 2009). 

 

2.2.3 Gejala klinis 

Gejala klinis dari CVS menurut AOA antara lain mata pegal dan kabur, 

mata kering dan iritasi, sakit kepala, sakit pada leher dan punggung, 

peka terhadap cahaya serta penglihatan ganda (AOA, 2006). 

 

Gejala-gejala dibawah ini mungkin pernah dirasakan oleh penderita 

CVS, antara lain :  
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1. Mata tegang 

Istilah yang dipakai oleh spesialis mata untuk mata tegang adalah 

asthenopia. Kamus ilmiah penglihatan mendefinisikan asthenopia sebagai 

keluhan subjektif penglihatan berupa penglihatan yang tidak nyaman, 

nyeri dan kepekaannya berlebihan. 

 

Asthenopia dapat disebabkan oleh otot mata yang bekerja berlebihan 

ketika memfokus, ada perbedaan penglihatan di kedua mata, 

astigmatisme, hipermetrop (rabun dekat), miopi (rabun jauh), cahaya 

berlebihan, kesulitan koordinasi mata dan lain-lain. Di dalam lingkungan 

pemakaian komputer, mata tegang dapat disebabkan oleh kondisi 

lingkungan dan penglihatan yang berbeda-beda (Garg, 2009; Affandi, 

2005). 

 

2. Sakit kepala 

Sakit kepala adalah keluhan tidak nyaman lainnya dan keluhan itu sering 

menjadi sebab utama mengapa orang menjalani pemeriksaan mata. Sakit 

kepala juga merupakan salah satu penyakit yang paling sulit didiagnosis 

dan diobati secara efektif. Sakit kepala oleh faktor penglihatan sering 

muncul di arah kepala bagian frontal. Keluhan terjadi paling sering 

menjelang tengah dan atau akhir hari, dan jarang muncul ketika bangun 

pagi hari. Keluhan itu sering muncul dalam pola yang itu berbeda pada 

hari libur dibandingkan hari kerja. Lebih terasa pada satu sisi kepala 
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daripada sisi yang lain dan dapat disertai berbagai gejala yang lebih 

umum (Garg, 2009; Affandi, 2005). 

 

Para pengguna komputer lebih besar kemungkinannya mengalami sakit 

kepala jenis otot tegang. Sindrom tersebut dapat dipicu oleh berbagai 

bentuk, termasuk kecemasan dan depresi, dan dipicu juga oleh berbagai 

kondisi mata yang termasuk astigmatisme dan hipermetropi, juga oleh 

kondisi tempat kerja yang tidak layak, termasuk adanya silau, cahaya 

kurang, dan penyusunan letak komputer yang tidak layak. Jika semua 

faktor yang terlihat jelas telah dipertimbangkan, dibutuhkan penanganan 

kesehatan yang dimulai dengan melakukan pemeriksaan mata lengkap 

(Garg, 2009; Affandi, 2005). 

 

3. Penglihatan kabur 

Tajam penglihatan adalah kemampuan untuk membedakan antara dua 

titik yang berbeda pada jarak tertentu. Bila pandangan diarahkan ke suatu 

titik yang jaraknya kurang dari 6 meter, mekanisme pemfokusan mata 

untuk menambah kekuatan fokus mata dan mendapatkan bayangan yang 

jelas di retina harus diaktifkan. 

 

Kemampuan mata untuk merubah daya fokusnya disebut akomodasi, 

yang berubah tergantung usia. Suatu bayangan yang tidak tepat terfokus 

di retina akan kelihatan kabur. Keluhan mata kabur disebabkan adanya 

kelainan refraksi seperti hipermetropi, miopi, dan astigmatisme. 
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Penyebab lain mata kabur adalah kacamata koreksi yang tidak tepat 

kekuatan dan setelannya, kelainan pemfokusan terutama yang terkait 

dengan usia (presbiopi). Penyebab yang berasal dari lingkungan antara 

lain sudut penglihatan yang kurang baik, ada refleksi cahaya yang 

menyilaukan atau monitor yang dipakai ternyata berkualitas buruk atau 

rusak. Semua faktor tersebut harus dipertimbangkan bila keluhan mata 

kabur terjadi (Garg, 2009; Affandi, 2005). 

 

4. Mata kering dan iritasi 

Permukaan depan mata diliputi oleh suatu jaringan yang mengandung 

kelenjar yang menghasilkan air, mukus dan minyak. Ketiga lapisan itu 

disebut air mata yang membatasi permukaan mata dan mempertahankan 

kelembaban yang diperlukan agar mata dapat berfungsi dengan normal. 

Air mata juga membantu mempertahankan keseimbangan oksigen yang 

tepat pada struktur mata bagian depan dan untuk mempertahankan sifat 

optik sistem penglihatan.  

 

Lapisan air mata dalam keadaan normal dihapus dan disegarkan kembali 

oleh kelopak mata dengan cara berkedip. Refleks berkedip adalah salah 

satu refleks yang paling cepat pada tubuh manusia dan sudah ada sejak 

lahir. Kecepatan berkedip per menit berbeda-beda pada berbagai 

aktivitas. Berkedip lebih cepat bila sedang aktif, dan lebih lambat bila 

mengantuk atau sedang berkonsentrasi. Penelitian telah menunjukkan 

bahwa kecepatan berkedip para pengguna komputer turun secara 
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bermakna pada saat bekerja di depan komputer dibandingkan dengan 

sebelum atau sesudah bekerja.  

 

Penjelasan mengapa kecepatan berkedip tersebut berkurang antara lain 

karena konsentrasi pada menyelesaikan pekerjaan yang menggunakan 

komputer. Besarnya bukaan mata terkait dengan arah pandangan. Makin 

tinggi pandangan diarahkan, mata akan terbuka lebih lebar. Banyaknya 

penguapan ada kaitannya dengan besarnya bukaan mata. Bila 

memandang monitor yang lebih tinggi, bukaan mata lebih lebar dan 

penguapan air mata lebih banyak. Sudut pandangan yang lebih tinggi 

mungkin pula mengakibatkan banyak kedipan yang tidak lengkap (Garg, 

2009; Affandi, 2005). 

 

5. Sakit pada leher dan punggung 

Bekerja dengan posisi yang salah akan mencederai leher dan punggung, 

hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan dalam bekerja. Pada kasus 

yang parah akan dapat mengakibatkan ketidakmampuan bekerja. Duduk 

lama dengan posisi yang salah dapat menyebabkan otot-otot punggung 

bawah menjadi tegang dan dapat merusak jaringan lunak sekitarnya 

(Affandi, 2005). 

 

Pada situasi kantor, penglihatan pekerja agak terhalang dan mereka harus 

menyesuaikan posisi tubuh untuk mengurangi beban pada sistem 

penglihatan. Sebagai contoh bila seorang pekerja yang usianya sudah 
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lanjut memakai kacamata fokus tunggal yang dirancang untuk dipakai 

pada jarak penglihatan 40 cm, tubuh harus dicondongkan ke arah monitor 

yang mungkin berjarak 60 - 70 cm agar dapat melihat monitor dengan 

jelas. Bila pekerja menggunakan kacamata bifokal biasa yang dirancang 

untuk melihat objek yang dekat (30 cm) dengan bagian bawah kacamata, 

maka harus mendongak ke atas dan sedikit condong ke depan agar 

kacamata bagian bawah berada pada posisi yang tepat untuk melihat 

monitor. Situasi tersebut jelas akan menimbulkan masalah fisik dan dapat 

diatasi dengan memakai kacamata yang tepat (Garg, 2009; Affandi, 

2005). 

 

6. Sensitif terhadap cahaya  

Mata dirancang untuk terangsang oleh cahaya dan mengontrol jumlah 

cahaya yang masuk ke dalam mata. Terdapat beberapa kondisi yang 

berbeda dengan lingkungan pencahayaan alami, yang dapat 

menimbulkan reaksi yang buruk terhadap cahaya. Faktor lingkungan 

kerja yang paling mengganggu adalah kesilauan. Ketidaknyamanan mata 

karena kesilauan terutama disebabkan perbedaan terang cahaya pada 

lapangan pandang. Sebaiknya sumber cahaya yang sangat terang 

dihilangkan dari lapangan pandang dan diusahakan mendapat 

pencahayaan yang relatif merata. 

 

Silau yang mengganggu dapat terjadi bila sumber cahaya lebih terang 

dan lebih dekat ke titik perhatian. Salah satu sebab mengapa silau yang 
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mengganggu merupakan masalah bagi para pemakai komputer adalah 

bila cahaya dari lampu neon yang ada diatas plafon berada pada sudut 

yang lebar sehingga cahaya langsung masuk ke dalam mata pekerja. Hal 

tersebut terutama merupakan masalah pada para pekerja komputer yang 

melihat monitor pada arah horisontal (karena monitor berada setinggi 

mata).  

 

Jendela terbuka dengan cahaya matahari yang sangat terang juga memberi 

risiko silau yang tidak nyaman bila mereka menggunakan monitor dengan 

latar belakang yang gelap sehingga ada perbedaan terang cahaya antara 

tugas yang sedang dikerjakan dengan berbagai objek lain di dalam kamar. 

Sebab lain dari perbedaan besar pada terang cahaya antara lain adanya 

kertas putih di meja, permukaan meja yang berwarna terang, lampu meja 

yang diarahkan langsung ke mata atau terlalu menerangi meja tinggi 

(Garg, 2009; Affandi, 2005). 

 

7. Penglihatan ganda  

Ketika melihat sebuah objek yang jaraknya dekat, otot mata 

mengkonvergensikan kedua mata ke arah hidung. Konvergensi 

memungkinkan kedua mata untuk mempertahankan peletakan kedua 

bayangan pada tempat yang setara di kedua retina. Bila kemampuan 

untuk tetap mengunci posisi kedua mata hilang, mata akan tak searah dan 

tertuju ke titik yang berbeda. Ketika kedua mata mentransmisikan 
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bayangan tersebut maka akan terjadi penglihatan ganda (Garg, 2009; 

Affandi, 2005). 

 

8. Ketidakmampuan memfokuskan objek dalam jarak tertentu 

(pseudomyopia) (Garg, 2009; Affandi, 2005). 

 

9. Lemas dan lelah (Garg, 2009; Affandi, 2005). 

 

2.2.4  Obat Yang Mempengaruhi Sekresi Air Mata 

Gangguan pada jalur aferen dan atau eferen pada lengkung reflek 

menurunkan sekresi lakrimal. Gangguan jalur aferen dapat disebabkan 

antara lain karena pengunaan lensa kontak, akibat operasi seperti laser 

insitu keratomileusis (LASIK) ataupun ekstraksi katarak ekstrakapsular 

(EKEK). Gangguan jalur eferen dipengaruhi oleh konsumsi obat 

antikolinergik seperti antihipertensi; antidepresan; antiaritmia; 

antiparkinson; dekongestan seperti efedrin dan pseudoefedrin; 

antihistamin; antiulkus dan obat untuk spasme otot. Obat antihipertensi 

yang terbukti menurunkan produksi air mata antara lain clonidine, 

prazosin, propanolol, reserpine, methyldopa dan guanethidine. 

Antidepresan dan psikotropik seperti amitriptilin, imipramide, 

phenothiazine, dan diazepam menimbulkan DES. Disopyramide dan 

mexiletine adalah obat untuk antiaritmia yang berpotensi menimbulkan 

penurunan sekresi air mata. Antiparkinson seperti trihexyphenidyl, 
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benztropine, biperiden dan procyclidine berpotensi menurunkan produksi 

air mata (American Academy of Ophthalmology, 2011). 

 

2.2.5 Penyakit akibat kerja  

Penyakit yang diderita karyawan dalam hubungan dengan kerja baik faktor 

resiko karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, material yang dipakai, 

proses produksi, cara kerja, limbah perusahaan dan hasil produksi. 

Penyakit akibat kerja muncul sebagai akibat paparan dari fisikal, kimia, 

biologis, ergonomik atau faktor-faktor psikososial di lingkungan kerja. 

Menurut ILO (2013), penyakit akibat kerja adalah kondisi patologis yang 

diinduksi oleh hal-hal yang berhubungan dengan kerja, seperti paparan 

berlebihan dari faktor-faktor yang berbahaya, materi-materi kerja ataupun 

lingkungan kerja. Sedangkan penyakit terkait kerja adalah penyakit yang 

dipicu oleh kerja, atau memiliki insidensi tinggi terhadap suatu penyakit 

akibat lingkungan kerja. 

 

2.2.6 Faktor –Faktor yang Mempengaruhi 

Menurut Mangunkusumo dalam Zubaidah (2012), kelelahan mata juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan atas faktor intrinsik 

dan faktor ekstrinsik. 
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 Faktor-faktor tersebut yaitu : 

A. Faktor Intrinsik merupakan faktor yang berasal dari tubuh yang 

terdiri atas :  

 Faktor Okular yaitu kelainan mata berupa ametropia dan 

heteroforia. Ametropia adalah kelainan refraksi pada mata 

kiri dan mata kanan tetapi tidak dikoreksi. Heteroforia 

adalah kelainan dimana sumbu penglihatan dua mata tidak 

sejajar sehingga kontraksi otot mata untuk 

mempertahankan koordinasi bayangan yang diterima dua 

mata menjadi satu bayangan lebih sulit. Apabila hal ini 

berlangsung lama maka akan menyebabkan kelelahan 

mata.  

  Faktor Konstitusi yaitu faktor yang disebabkan oleh 

keadaan umum seperti tidak sehat atau kurang tidur.  

 

B. Faktor Ekstrinsik terdiri atas empat hal yaitu :  

 Kuantitas Iluminasi ; cahaya yang berlebihan dapat 

menimbukan silau, pandangan terganggu dan menurunnya 

sensitivitas retina.  

  Kualitas Iluminasi ; meliputi kontras, sifat cahaya 

(flicker) dan warna. Kontras berlebihan atau kurang, 

cahaya berkedip atau menimbukan flicker dan warna-

warna terang akan menyebabkan mata cepat lelah.  
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  Ukuran obyek yang dilihat ; obyek yang berukuran kecil 

memerlukan penglihatan dekat sehingga membutuhkan 

kemampuan akomodasi yang lebih besar. Jika hal ini 

terjadi terus-menerus, mata menjadi cepat lelah.  

 Waktu kerja ; waktu kerja yang lama untuk melihat secara 

terus menerus pada suatu obyek dapat menimbulkan 

kelelahan. 

 

Selain faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik tersebut, CVS juga 

dipengaruhi oleh faktor individual, faktor komputer, dan faktor 

lingkungan. Faktor-faktor individual yang berperan dalam terjadinya 

CVS antara lain: usia, jenis kelamin, penggunaan kacamata, lamanya 

bekerja dengan komputer, lama bekerja di depan komputer, dan lama 

istirahat setelah penggunaan komputer. Faktor-faktor yang berasal dari 

komputer di antaranya: jarak penglihatan, posisi bagian atas monitor 

terhadap ketinggian horizontal mata, polaritas monitor, dan jenis 

komputer. Faktor dari lingkungan adalah tingkat pencahayaan, suhu dan 

kelembapan (Adzkadina, 2012). Berikut adalah penjelasan faktor-faktor 

yang mempengaruhi CVS, antara lain : 

 

1. Usia 

Semakin tua seseorang, lensa semakin kehilangan kekenyalan dan 

kelenturannya sehingga daya akomodasi makin berkurang dan 

menurun pada usia 45 hingga 50 tahun. Hal ini disebabkan setiap 
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tahun lensa semakin berkurang kelenturannya dan kehilangan 

kemampuan untuk menyesuaikan diri. Sebaliknya, semakin muda 

seseorang maka kebutuhan cahaya akan lebih sedikit dibandingkan 

dengan usia yang lebih tua dan kecenderungan mengalami keluhan 

mata lebih sedikit (Guyton,1991;Pheasant,1991). 

 

2. Jenis Kelamin  

Menurut Paramita (2014), jenis kelamin merupakan salah satu 

faktor pendukung terjadinya kejadian CVS. Banyak penelitian yang 

menyebutkan bahwa kejadian CVS pada perempuan lebih banyak 

dari pada laki-laki walaupun tidak berbeda secara bermakna. 

Secara fisiologis, lapisan tear film pada perempuan cenderung lebih 

cepat menipis seiring dengan meningkatnya usia. Penipisian tear 

film menyebabkan mata terasa kering, yang juga merupakan salah 

satu gejala CVS. 

 

3. Istirahat mata 

Menurut National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH), keluhan mata berkurang secara bermakna pada pekerja 

yang mengambil 5 menit istirahat selama 4 kali sepanjang waktu 

bekerja mereka tanpa menurunkan produktivitas kerja. 

Beristirahatlah sekitar 2-3 menit setiap 15-20 menit bekerja di 

depan komputer, atau 5 menit istirahat setelah bekerja selama 30 
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menit, atau 10 menit istirahat untuk 1 jam berkutat dengan 

komputer. 

 

Ada tiga jenis istirahat bagi pengguna komputer menurut Anshel 

(1996), yaitu : 

 Micro break, yaitu istirahat 10 detik setiap 10 menit 

bekerja. Dengan cara melihat jauh (minimal 6 meter) 

diikuti dengan bernafas dan mengedipkan mata dengan 

relaks. 

 

 Mini break, yaitu dilakukan setiap setengah jam selama 

lima menit dengan cara berdiri dan meregangkan tubuh. 

Lakukan juga melihat jauh dengan objek yang berbeda-

beda. 

 

 Maxi break, yang termasuk adalah dengan minum kopi atau 

teh, makan siang, serta bangun dan jalan-jalan. 

 

4. Durasi penggunaan komputer 

Menurut NIOSH, kelelahan mata mempengaruhi sekitar 90% dari 

orang-orang yang menghabiskan 3 jam atau lebih per hari di depan 

komputer. Ketika seorang pengguna komputer memfokuskan 

pandangan mereka pada layar dalam jangka waktu yang lama, otot-

otot kecil dalam mata mereka akan terus berkontraksi dan hal 
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tersebut mengakibatkan kelelahan, kaburnya penglihatan dan juga 

kesulitan untuk memfokuskan pikiran (Firdaus, 2013). 

 

5. Pemakaian kacamata 

Kacamata digunakan untuk mengoreksi kelainan refraksi. Koreksi 

yang buruk merupakan salah satu risiko terjadinya mata lelah. 

Pengguna komputer yang menderita masalah binokular mungkin 

tidak mengembangkan gejala mata jika mereka melakukan tugas 

visual yang tidak begitu berat. Namun, kerja komputer umumnya 

membutuhkan aktivitas visual yang berat dan ini dapat 

menyebabkan gejala mata terutama bagi mereka yang 

menggunakan kacamata (Loh, 2008). 

 

6. Jarak mata ke monitor 

 

Kenyamanan penglihatan dan postur yang baik tergantung pada 

jarak antara layar monitor dengan mata. Untuk bekerja 

menggunakan komputer jarak antara mata dengan layar komputer 

minimum 50 cm (Pheasant, 1991). 

 

Menurut Occupational Safety and Health Association (OSHA) saat 

pekerja menggunakan komputer jarak antara mata terhadap layar 

monitor sekurang-kurangnya adalah 20 inch atau 50cm. Hal ini 

sesuai dengan penyebab utama kelelahan mata yaitu jarak mata 

yang terlalu dekat dengan monitor, sehingga mata dipaksa bekerja 
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untuk melihat dari jarak yang cukup dekat dalam jangka waktu 

yang cukup lama, sedangkan fungsi mata sendiri sebenarnya tidak 

dikhususkan untuk melihat dari jarak dekat (OSHA, 1997). 

 

7. Tingkat pencahayaan ruangan 

Tingkat pencahayaan yang tidak memadai pada pengguna 

komputer merupakan faktor yang menyebabkan keluhan kelelahan 

mata (Fauzia, 2004). Kelelahan mata disebabkan pekerja akan lebih 

mendekatkan matanya ke objek guna memperbesar ukuran benda. 

Hal ini membuat proses akomodasi mata lebih dipaksa dan dapat 

menyebabkan penglihatan rangkap atau kabur (Notoadmodjo, 

2003). 

 

Apabila pencahayaan yang terlampau terang dapat menghasilkan 

banyak pantulan cahaya sehingga mata akan beradaptasi untuk 

menyesuaikan perbedaan yang besar sehingga kondisi ini akan 

menyebabkan kelelahan mata serta ketidaknyamanan penglihatan.  

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No.1405 tahun 2002, 

pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja 

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. 

Standar intensitas pencahayaan untuk pekerjaan dengan 

menggunakan komputer minimal 300 lux. 
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Tabel 1. Tingkat Pencahayaan Lingkungan Kerja 

Jenis Kegiatan Tingkat Pencahayaan 

Minimal (Lux) 

Keterangan 

Pekerjaan kasar dan 

tidak terus menerus 

100 Ruang penyimpanan dan 

ruang peralatan/instalasi 

yang memerlukan 

pekerjaan yang kontinyu. 

 

 

Pekerjaan kasar dan 

terus menerus 

200 Pekerjaan dengan mesin 

dan perakitan kasar. 

 

Pekerjaan rutin 300 Ruang administrasi, 

ruang kontrol, pekerjaan 

mesin dan 

perakitan/penyusun. 

 

Pekerjaan agak halus 500 Pembuatan gambar atau 

bekerja dengan mesin 

kantor pekerja 

pemeriksaan atau 

pekerjaan dengan mesin. 

 

Pekerjaan halus 1000 Pemilihan warna, 

pemrosesan tekstil, 

pekerjaan mesin halus 

dan perakitan halus. 

 

Pekerjaan amat halus 1500 tidak menimbulkan 

bayangan 

Mengukur dengan 

tangan, pemeriksaan 

pekerjaan mesin dan 

perakitan yang sangat 

halus. 

 

Pekerjaan terinci 3000 tidak menimbulkan 

bayangan 

Pemeriksaan pekerjaan 

perakitan sangat halus. 

Sumber: KEPMENKES RI No.1405/MENKES/SK/XI/02 

 

Kuantitas dari cahaya yang jatuh pada permukaan bidang kerja 

disebut iluminasi, dimana mempunyai satuan lux. Alat yang 
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digunakan untuk mengukur tingkat cahaya disebut luxmeter, (Badan 

Standarisasi Nasional, 2004). Gambar luxmeter dapat dilihat pada 

gambar 3. 

 

 

 

Gambar 3. Luxmeter (Badan Standarisasi Nasional, 2004) 

 

 

2.2.7 Pencegahan  

Berikut ini adalah upaya pencegahan mengatasi kelelahan pada mata 

ketika menggunakan komputer, antara lain : 

 Letakkan monitor 40-60 cm dari mata, tergantung kenyamanan. 

Duduk tegak santai dengan membuncitkan perut.  

  Monitor sebaiknya dipasang 10 - 20 cm lebih rendah dari mata, 

jadi dapat melihat lebih ke bawah. Layar monitor sebaiknya 

dimiringkan sedikit ke atas, seperti ketika sedang membaca sebuah 

buku atau majalah. Dengan melihat ke arah bawah, mata lebih 
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tertutup sehingga penguapan air mata dari permukaan yang 

tersingkap lebih sedikit.  

 Tempatkan sumber cahaya pada bidang tegak lurus terhadap 

komputer, sehingga cahayanya tidak menyilaukan mata dan tidak 

terlihat pantulannya pada layar monitor. Jika mempunyai masalah 

kesilauan yang disebabkan oleh pemantulan, pertimbangkan untuk 

memasang sebuah filter monitor atau pasang sebuah penutup 

bersisi tiga pada komputer.  

  Gunakan jenis huruf yang cukup besar. Cobalah menggunakan 

berbagai jenis huruf dan warna latar belakang yang berbeda untuk 

menemukan kombinasi mana yang lebih mudah yang dapat dibaca.  

 Atur monitor pada kontras yang dirasakan paling nyaman.  

 Berusahalah untuk berkedip lebih sering.  

  Seringlah mengistirahatkan mata sejenak yaitu dengan tidak 

melihat ke layar monitor atau tutuplah mata secara berkala selama 

beberapa detik/menit. Setelah bekerja dengan komputer selama dua 

jam pejamkan mata atau melihat ke tak terhingga selama tiga 

menit.  

  Orang yang berusia lebih dari 40 tahun yang menggunakan 

kacamata bifokal mungkin membutuhkan kacamata khusus untuk 

memakai komputer (Affandi, 2005). 
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2.3 Kerangka Penelitian 

 

2.3.1 Kerangka Teori 

Penglihatan mata normal dapat terganggu akibat efek langsung dari 

penggunaan komputer, gangguan tersebut dapat berupa CVS. Faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi adalah faktor individu yaitu usia, jenis 

kelamin, penggunaan kacamata, frekuensi istirahat setelah penggunaan 

komputer, lama bekerja di depan komputer, dan kelainan refraksi. 

Faktor dari komputer yang mempengaruhi yaitu jarak penglihatan ke 

komputer dan jenis komputer. Faktor lingkungan yang mempengaruhi 

yaitu suhu, kelembapan, dan pencahayaan. 
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Gambar 4.  Kerangka Teori 
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2.3.2  Kerangka Konsep 

 

Variabel Independen                Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Konsep 
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2.4  Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat diturunkan suatu 

hipotesis bahwa : 

1.  H0 : Tidak terdapat hubungan antara usia, jenis kelamin, lama  

kerja, frekuensi istirahat mata, pemakaian kacamata, 

tingkat pencahayaan ruangan dan jarak pandang mata ke 

monitor komputer dengan  kejadian CVS pada operator  

komputer di PT. Bank Lampung. 

 

2. Ha : Terdapat  hubungan antara usia, jenis kelamin, lama  

kerja, frekuensi istirahat mata, pemakaian kacamata, 

tingkat pencahayaan ruangan dan jarak pandang mata ke 

monitor komputer dengan  kejadian CVS pada operator  

komputer di PT. Bank Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 


