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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara usia responden dengan 

kejadian Computer Vision Syndrome (CVS) pada operator komputer di PT. 

Bank Lampung. 

2. Terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin responden dengan 

kejadian Computer Vision Syndrome (CVS) pada operator komputer di PT. 

Bank Lampung. 

3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara lama kerja dengan 

kejadian Computer Vision Syndrome (CVS) pada operator komputer di PT. 

Bank Lampung. 

4. Terdapat hubungan yang  bermakna antara frekuensi istirahat mata dengan 

kejadian Computer Vision Syndrome (CVS) pada operator komputer di PT. 

Bank Lampung. 
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5. Terdapat hubungan yang  bermakna antara pemakaian kacamata dengan 

kejadian Computer Vision Syndrome (CVS) pada operator komputer di PT. 

Bank Lampung. 

6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pencahayaan 

ruangan dengan kejadian Computer Vision Syndrome (CVS) pada operator 

komputer di PT. Bank Lampung. 

7. Terdapat hubungan yang bermakna antara jarak pandang mata ke 

komputer dengan kejadian Computer Vision Syndrome (CVS) pada 

operator komputer di PT. Bank Lampung. 

 

 

 

5.2 Saran 

Bagi perusahaan : 

1. Diharapkan adanya Medical Check Up untuk kesehatan mata yang dapat 

dilakukan rutin setahun sekali dan pada saat penerimaan karyawan baru 

sebagai upaya pencegahan terhadap timbulnya CVS. 

2.  Diharapkan adanya perbaikan untuk pergantian bola lampu yang 

rusak/mati agar tercipta kondisi pencahayaan yang baik untuk pencegahan 

terhadap CVS. Untuk stasiun kerja yang kurang pencahayannya dapat 

dibantu dengan pencahayaan alami dan buatan. 

3. Perlu adanya sosialisasi terhadap karyawan terkait waktu istirahat yang 

tepat serta perengangan seperti senam mata dan hal-hal yang perlu 

dilakukan ditengah-tengah penggunaan komputer. 
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4. Dalam ruangan kerja diupayakan diletakkan benda-benda yang memiliki 

kontras yang dapat menyejukkan mata seperti tanaman/pot ataupun lukisan 

sehingga ketika bekerja pekerja dapat merelaksasikan mata dengan 

memandang benda-benda tersebut. 

 

Bagi peneliti lain: 

5. Peneliti selanjutnya diharapkan mengikutsertakan variabel-variabel lain 

yang diduga berhubungan dengan CVS yang tidak diteliti oleh penelitian 

ini. 


