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ABSTRACT 
The prevalence of visual impairment and blindness in Indonesia, especially West Java 

province is still high. There are several barriers in implementing the strategy to eradicate 

visual impairment and blindness. Geographic factors like travel distance to hospital is one of 

them. Longer distance is an obstacle we presumed as barrier for patients to visit the eye care 

facilities, but no specific correlation study had been done before. The purpose of this study is to 

determine the correlation between travel distance to eye care facility and the proportion of 

visual impairment.  

This was a cross-sectional study. Objects were the survey clusters of sub-districts where 

the West Java Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) survey was carried out in 

2014 and also the hospitals with eye care facilities. The proportions of visual impairment, 

visual acuity <6/12 were collected as secondary data of RAAB and the travel distances were 

measured from clusters to eye care hospitals. The statistical analysis for this study was 

Pearson coefficient correlation test. 

Sixty clusters and 44 hospitals were included. The proportion of eye with visual 

impairment was 29.03%, the proportion of person with visual impairment was 21.22%, and the 

travel distances ranged from 1.3 km to 100 km (median 15.85 km). The correlation coefficients 

for travel distance to proportion of eye with visual impairment and proportion of person with 

visual impairment were positive correlations with r = 0.323 (p = 0.006) and r = 0.418 (p < 

0.001). 

 We found a moderate positive correlation between travel distance to hospital and 

proportion of visual impairment. The long distance travel to the eye care facilities was one of 

the cause of high visual impairment rate in West Java. 
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Jumlah gangguan penglihatan dan kebutaan 

saat ini masih tinggi, padahal 85% penyebab 

gangguan penglihatan dan 80% penyebab kebutaan 

dapat ditangani atau dicegah secara cost-effective. 

Prevalensi gangguan penglihatan di Indonesia 

berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) 

tahun 2007 adalah 5,7%; dengan prevalensi 

kebutaan 0,9%. Untuk provinsi Jawa Barat, angka 

prevalensi gangguan penglihatan menyamai 

prevalensi nasional (5,7%), namun prevalensi 

kebutaannya lebih tinggi yaitu 1,2%. Hal ini 

menggambarkan bahwa dari 46.497.175 jiwa 

penduduk Jawa Barat saat ini, terdapat 2.650.339 

orang dengan gangguan penglihatan dan 557.966 

orang yang mengalami kebutaan. Prevalensi 

gangguan penglihatan ini lebih tinggi pada 

penduduk usia lanjut, yaitu 14,7% pada kelompok 

usia 55-64 tahun; 27,7% pada usia 65-74 tahun; dan 

37,8% pada usia 75 tahun ke atas. Penelitian survei 

kebutaan dan morbiditas mata tahun 2005 oleh 

Sirlan dkk terhadap penduduk Jawa Barat yang 

berusia di atas 40 tahun, didapatkan prevalensi 

gangguan penglihatan sebesar 18,4% dengan angka 

kebutaan sebesar 3,6%. Sebanyak 58% gangguan 

penglihatan disebabkan oleh kelainan refraksi dan 

80,6% kebutaan disebabkan oleh katarak.
1,2,3,4 

Saat ini prevalensi kebutaan di Indonesia dan 

Jawa Barat berdasarkan Riskesdas 2007 masih jauh 

di atas prevalensi kebutaan dunia (0,6%). Menurut 

Ilmu Kesehatan Masyarakat, prevalensi suatu 

penyakit idealnya di bawah 0,5% sehingga dianggap 

sebagai masalah kesehatan individu. Bila prevalensi 

penyakit bernilai 0,5-1%; penyakit tersebut telah 

menjadi masalah kesehatan masyarakat. Sedangkan 

bila prevalensinya lebih dari 1,0%; masalah 

kesehatan tersebut telah berkembang menjadi 

masalah sosial. Agar masalah gangguan penglihatan 

dan kebutaan tidak terus mejadi masalah sosial, 
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pemerintah propinsi Jawa Barat sedang 

melaksanakan Rencana Strategi Nasional 

Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan 

Kebutaan (PGPK) sejak tahun 2005, namun ternyata 

hingga kini belum dapat sepenuhnya menurunkan 

prevalensi kebutaan.
3,5

  

Gangguan penglihatan dan kebutaan 

menyebabkan konsekuensi yang besar terhadap 

seorang manusia dan juga konsekuensi 

sosioekonomi di seluruh lapisan masyarakat. 

Dengan penglihatan yang terbatas, seseorang tidak 

mampu untuk bekerja atau belajar secara optimal. 

Dampak hilangnya produktivitas orang yang 

mengalami kebutaan, dan besarnya biaya 

rehabilitasi serta pendidikan untuk orang buta 

menjadi beban ekonomi yang signifikan untuk 

individu, keluarga dan masyarakat.
1,6

  

Untuk menurunkan gangguan penglihatan dan 

kebutaan, diperlukan analisis tentang berbagai 

faktor risiko gangguan penglihatan, yang 

diantaranya termasuk faktor demografis (usia, etnis, 

ras dan jenis kelamin), sosioekonomi (budaya, 

pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan), dan 

geografis (daerah rural, terpencil, dan akses 

transportasi). Daerah Jawa Barat memiliki variasi 

kondisi geografis yang beragam dan sangat 

berpengaruh terhadap akses ke pelayanan 

kesehatan. Sebagai contoh, pada hasil Riskesdas 

2013, sebanyak 21,8% masyarakat Jawa Barat 

memerlukan waktu > 60 menit untuk mencapai 

rumah sakit pemerintah terdekat. Angka ini jauh di 

atas dua provinsi dengan luas wilayah dan jumlah 

penduduk yang mirip yaitu Jawa Tengah (14,4%) 

dan Jawa Timur (12,2%). Penelitian tentang faktor 

risiko demografis dan sosioekonomi terhadap 

prevalensi gangguan penglihatan telah banyak 

dilakukan, tetapi hanya sedikit penelitan yang 

menghubungkan antara faktor risiko geografis 

dengan angka prevalensi gangguan penglihatan, dan 

belum ada penelitian yang spesifik mengenai 

hubungan jarak tempuh ke pelayanan kesehatan 

terhadap masalah kesehatan mata. Berkaitan dengan 

hal tersebut, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui korelasi 

antara jarak tempuh menuju fasilitas kesehatan mata 

dengan besarnya proporsi gangguan. 
1,2,7,8,9,10,11 

 

METODE 
Penelitian ini adalah suatu studi observasional 

analitik dengan metode cross sectional. Objek 

dalam penelitian ini adalah desa/kelurahan yang 

menjadi klaster dalam survei Rapid Asessment of 

Avoidable Blindness (RAAB) di provinsi Jawa 

Barat tahun 2014 dan rumah sakit pelayanan 

kesehatan mata.  

Perhitungan besar jumlah sampel untuk 

penelitian ini dengan kesalahan tipe 1 sebesar 5% 

(tingkat kepercayaan 95%) dan kesalahan tipe 2 

sebesar 10% (power test 90%) adalah minimal 

51 sampel, sedangkan pada RAAB Jawa Barat, 

jumlah klaster yang disurvei adalah 60 klaster, 

maka seluruh klaster tersebut diinklusikan 

dalam penelitan ini. Kriteria inklusi untuk rumah 

sakit adalah rumah sakit rujukan sekunder milik 

pemerintah, dan memiliki fasilitas serta tenaga 

kesehatan untuk operasi katarak. 

Klaster yang dimaksud dalam RAAB adalah 

50 orang berusia 50 tahun ke atas yang tinggal 

berdekatan di satu desa/kelurahan. Jarak tempuh 

adalah jauhnya perjalanan darat diukur dari kantor 

desa/kelurahan hingga ke pelayanan kesehatan mata 

terdekat yang dicatat dalam satuan kilometer (km) 

dengan satu angka desimal. 5. Kriteria gangguan 

penglihatan yang digunakan adalah tajam 

penglihatan <6/12 hingga tajam penglihatan tanpa 

persepsi cahaya. 6. Proporsi mata dengan 

gangguan penglihatan adalah persentase jumlah 

mata yang termasuk dalam kriteria gangguan 

penglihatan dibagi jumlah seluruh mata yang 

diperiksa dalam satu klaster, sedangkan proporsi 

orang dengan gangguan penglihatan adalah 

persentase jumlah orang yang tajam penglihatan 

pada mata terbaiknya termasuk dalam kriteria 

gangguan penglihatan dibagi jumlah seluruh orang 

yang diperiksa dalam satu klaster. 

Prosedur penelitian ini dimulai dari mencari 

informasi alamat seluruh rumah sakit milik 

pemerintah di Jawa Barat, lalu menghubungi rumah 

sakit tersebut untuk memperoleh informasi 

mengenai ada tidaknya pelayanan dokter spesialis 

mata dan fasilitas untuk operasi katarak. Semua 

rumah sakit yang memenuhi kriteria inklusi ditandai 

lokasinya di peta Jawa Barat. Selanjutnya dicari 

informasi mengenai karakteristik dan peta wilayah 

desa/kelurahan yang menjadi lokasi survei RAAB. 

Pengukuran jarak menggunakan aplikasi Google 

Maps dengan titik awal di kantor desa/kelurahan 

dan titik akhir di rumah sakit terdekat.  

Data sekunder diambil dari hasil survei RAAB 

Jawa Barat tahun 2014 berupa proporsi mata dengan 

gangguan penglihatan dan proporsi orang dengan 

gangguan penglihatan di masing-masing klaster, 

lalu dilakukan analisis mencari korelasi antara jarak 

tempuh dengan proporsi gangguan penglihatan 

tersebut. 

Analisis korelasi dalam penelitian ini adalah 

Pearson (r) bila data terdistribusi normal dan 

Spearman (ρ) bila data terdistribusi tidak 

normal menggunakan program SPSS Statistics 

version 20. Normalitas data ditentukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (z). 
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Kemaknaan ditentukan berdasarkan nilai p < 0,05. 

Kriteria kekuatan korelasi adalah sangat kuat ≥ 

0,70; kuat 0,5 - 0,69; sedang 0,3 - 0,49 dan lemah 

0,1 - 0,29. Untuk mempermudah visualisai data, 

gambaran korelasi tersebut disajikan dalam grafik 

scatter plot, kemudian dibuat rumus persamaan 

regresi linearnya. 

 

HASIL 
Penelitian survei Rapid Assessment of 

Avoidable Blindness di provinsi Jawa Barat 

dilaksanakan pada Maret hingga Oktober 2014, 

sedangkan ini dilakukan pada Desember 2014. 

Jumlah objek dalam penelitian ini adalah 60 

klaster dan 44 rumah sakit.  Dari 60 klaster dalam 

penelitian ini, sebagian besar klaster tersebut ada di 

wilayah kabupaten yaitu 47 klaster (78,3%), dan 

yang terbanyak merupakan klaster di wilayah 

Kabupaten Bogor yaitu 5 desa dan 2 kelurahan. 

Setelah dilakukan pengukuran jarak tempuh klaster 

ke rumah sakit terdekat, diperoleh klaster dengan 

jarak tempuh terdekat adalah kelurahan Kuningan, 

kabupaten Kuningan yaitu 1,3 km dari RSUD 

Kuningan. Sedangkan klaster dengan jarak tempuh 

yang terjauh adalah desa Gelarpawitan, Kabupaten 

Cianjur yaitu 100 km dari RSUD Soreang. Data 

jarak tempuh ke rumah sakit terdekat tidak 

berdistribusi normal, dengan nilai median 15,85 km. 
Karakteristik dari klaster penelitian dijabarkan 

seperti pada tabel 1 ke dalam dua grup yang dibagi 

berdasarkan nilai median jarak tempuhnya. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil uji statistik 

Chi Square Test dan Fisher’s exact test dengan 

derajat kepercayaan 95% membuktikan bahwa 

secara statistik tidak terdapat perbedaan bermakna 

(p > 0,05) antar kedua grup klaster berdasarkan 

jarak tempuh yang berpatokan pada median dari 

hasil penelitian ini.  

 

              Tabel 1 Karakteristik klaster berdasarkan jarak tempuh 

Karakteristik klaster 
Jarak tempuh  

< median (%) 

Jarak tempuh  

> median (%) 
Jumlah (%) Nilai p 

Tipe kepadatan klaster    1,000
a 

 

Rural (<5000 jiwa/km
2
) 21 (70,0) 21 (70,0) 42 (70,0)  

 

Urban (>5000 jiwa/km
2
) 9 (30,0) 9 (30,0) 18 (30,0)  

Pendidikan terakhir terbanyak    0,227
b 

     SD  

     SLTP  

     SLTA 

15 (50,0) 

1 (3,3) 

14 (46,7) 

21 (70,0) 

1 (3,3) 

8 (26,7) 

36 (60,0) 

2 (6,7) 

22 (36,7)  

Mata pencaharian utama    0,322
a 

     Jasa dan perdagangan 10 (33,3) 8 (26,7) 15 (25,0)  

     Industri dan kerajinan 7 (23,3) 5 (16,7) 15 (25,0)  

     Pertanian dan perikanan 13 (43,3) 17 (56,7) 30 (50,0)  

Pendapatan asli desa/kelurahan    0,194
a 

     < Rp 100.000.000 14 (46,7) 19 (63,3) 33 (55,0)  

     ≥ Rp 100.000.000 16 (53,3) 11 (36,7) 27 (45,0)  

Klasifikasi tingkat perkembangan    0,347
a 

 Swadaya 22 (73,3) 25 (83,3) 47 (78,3)  

 Swakarya atau Swasembada 8 (26,7) 5 (16,7) 13 (21,7)  

Puskesmas/puskesmas pembantu    1,000
a 

     Ada 12 (40,0) 12 (40,0) 24 (40,0)  

     Tidak ada 18 (60,0) 18 (60,0) 36 (60,0)  

Kondisi jalan secara umum     0,488
a 

     Baik 

     Kurang baik 

26 (86,7) 

4 (13,3) 

24 (80,0) 

6 (20,0) 

50 (83,3) 

10 (16,7)  

Transportasi kendaraan umum    0,739
a 

     Tersedia/dilewati  

     Tidak dilewati 

25 (83,3) 

5 (16,7) 

24 (80,0) 

6 (20,0) 

49 (81,7) 

11 (18,3)  

Proporsi gangguan penglihatan (rerata)    

     Gangguan penglihatan mata 23,63 34,44 29,03 <0,001*
c 

     Gangguan penglihatan orang 15,95 26,46 21,22 <0,001*
c 

Keterangan: a = berdasarkan Chi Square Test, b = Fisher’s exact test, c = Independent sample t-test, 

                     * = signifikan secara statistik 

 

Rumah sakit milik pemerintah di provinsi Jawa 

Barat yang disurvei adalah 62 rumah sakit, dan yang 

memenuhi kriteria inklusi sebagai tempat pelayanan 

kesehatan mata dalam penelitian ini adalah 44 

rumah sakit (71%) dengan karakteristik pada tabel 

2. Rumah sakit di Jawa Barat terutama rumah sakit 
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umum daerah terdapat minimal satu buah untuk 

setiap kabupaten/kotamadya, kecuali Kabupaten 

Pangandaran yang belum memiliki RSUD karena 

baru terbentuk tahun 2012, pemekaran dari 

Kabupaten Ciamis. Ada dua kabupaten dengan 

RSUD yang belum tersedia fasilitas untuk operasi 

katarak yaitu RSUD Cililin di Kabupaten Bandung 

Barat dan RSUD di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk 

mendapatkan pelayanan operasi katarak, pasien 

dirujuk ke RSUD di kota/kabupaten Bandung dan 

RSUD Kota Tasikmalaya. Rumah sakit yang 

menjadi tempat pelayanan kesehatan mata yang 

paling dekat dengan klaster penelitian tersering 

(empat klaster) adalah RSUD Soreang, RSUD Kota 

Tasikmalaya, RSUD Kota Bekasi dan RSUD 

Kabupaten Bekasi. Hanya ada 6 klaster penelitian 

(10%) yang rumah sakit terdekatnya bukan 

merupakan RSUD. 

 

Tabel 2 Karakteristik rumah sakit 

Karakteristik 
Jumlah 

(N=44) 
% 

Tipe rumah sakit   

     Tipe B/II 25 56,8 

     Tipe C/III 16 36,4 

     Tipe D/IV 3 6,8 

Status rumah sakit   

     RSUD 32 72,3 

     Non RSUD 12 27,7 

Jumlah dokter mata   

     1 orang 

     2 orang 

     ≥ 3 orang 

17 

17 

10 

38,6 

38,6 

22,7 

   

Klaster dengan proporsi mata dengan 

gangguan penglihatan terendah adalah desa 

Padasuka, Kabupaten Garut (10,20%) yang berjarak 

10,1 km dari RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut, 

dan yang tertinggi adalah adalah desa Gembor di 

Kabupaten Subang (56,25%) yang berjarak 22,1 km 

dari RSUD Subang. Proporsi orang dengan 

gangguan penglihatan terendah ada di desa Sanja, 

Kabupaten Bogor (4,35%) yang berjarak 5,8 km 

dari RSUD Cibinong, dan yang tertinggi ada di desa 

Margacinta, Kabupaten Pangandaran (56,00%) yang 

berjarak 53,8 km dari RSUD Banjar.    

Uji normalitas untuk data proporsi mata 

dengan gangguan penglihatan dan proporsi orang 

dengan gangguan penglihatan berdistribusi normal, 

maka untuk menguji korelasinya digunakan uji 

koefisien korelasi Pearson yang merupakan pilihan 

untuk statistik parametrik. 

Uji korelasi Pearson antara jarak tempuh ke 

rumah sakit terdekat terhadap proporsi mata dengan 

gangguan penglihatan didapatkan koefisien korelasi 

r = 0,323 (p = 0,006) dan uji korelasi Pearson 

antara jarak tempuh ke rumah sakit terdekat 

terhadap proporsi orang dengan gangguan 

penglihatan didapatkan koefisien korelasi yang 

sedikit lebih tinggi yaitu r = 0,418 (p < 0,001). 

Kedua Hasil ini menunjukkan adanya korelasi 

positif yang secara statistik bermakna dengan 

kekuatan korelasi sedang seperti yang terlihat dari 

grafik scatter plot di bawah ini.  

 

 
Gambar 1. Korelasi jarak tempuh ke rumah sakit 

dan proporsi mata dengan gangguan penglihatan 

 

 
Gambar 2. Korelasi jarak tempuh ke rumah sakit 

dan proporsi orang dengan gangguan penglihatan 

 

Angka gangguan penglihatan di Jawa Barat 

masih tinggi. Hasil survei RAAB Jawa Barat tahun 

2014 terhadap penduduk usia 50 tahun ke atas, 

diperoleh prevalensi gangguan penglihatan dengan 

tajam penglihatan < 6/12 adalah 18,6% dan 

prevalensi gangguan penglihatan untuk tajam 

penglihatan < 6/18 adalah 11,2%. Sebagian besar 

penyebab gangguan penglihatan tersebut adalah 

katarak (44,8%) dan kelainan refraksi (41,8%) yang 

seharusnya dapat ditangani di pelayanan kesehatan 
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tingkat sekunder.
26

 Penelitian oleh Sirlan dkk 

terhadap penduduk Jawa Barat usia 40 tahun ke atas 

untuk tajam penglihatan < 6/18 adalah 18,4%, 

dengan penyebab utamanya adalah kelainan refraksi 

(58%).
4
 Hasil Riskesdas 2007, prevalensi gangguan 

penglihatan penduduk usia 6 tahun ke atas di Jawa 

Barat dengan tajam penglihatan < 6/18 adalah 5,7% 

atau setara dengan prevalensi secara nasional.
3
  

Bila dibandingkan hasil survei RAAB di 

negara lain prevalensi gangguan penglihatan di 

Jawa Barat (18,6%) tergolong tinggi. Hasil survei 

RAAB di Kenya tahun 2007, di Meksiko tahun 

2012, di Malawi tahun 2010, di Thailand tahun 

2013, di Moldova tahun 2012, di Kamboja tahun 

2012, di Zanzibar tahun 2007, prevalensi gangguan 

penglihatannya berturut-turut adalah 9,3%; 10,6%; 

11,3%; 14,5%; 17,4%; 19,0%; 20,9%.
27-33 

Prevalensi yang cukup tinggi tinggi di Jawa Barat 

ini karena RAAB Jawa Barat pada tahun 2014 ini 

adalah yang pertama menggunakan metode RAAB 

6 yang memasukkan tajam penglihatan < 6/12 

sebagai gangguan penglihatan.
25 

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

prevalensi gangguan penglihatan dan kebutaan di 

suatu daerah salah satunya adalah faktor geografis 

yaitu jarak yang harus ditempuh pasien untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan mata. Untuk 

mencari hubungan faktor jarak tempuh tersebut, 

pada penelitian ini dilakukan dengan mencari nilai 

korelasinya terhadap proporsi gangguan penglihatan 

dengan hasil didapatkan adanya korelasi positif 

yang mengkonfirmasi bahwa jarak tempuh 

merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi tingginya kasus gangguan 

penglihatan di suatu daerah, meskipun bukan 

korelasi yang bersifat kuat. Jarak tempuh tersebut 

lebih kuat korelasinya terhadap proporsi orang 

dengan gangguan penglihatan dibanding proporsi 

mata dengan gangguan penglihatan.
1,2,7,8

  

Kesimpulan ini dapat dikonfirmasi dari data 

penelitian ini, dimana klaster dengan proporsi orang 

yang kedua matanya mengalami gangguan 

penglihatan tertinggi ada di Kabupaten Pangandaran 

yang harus menempuh 53,8 km untuk mencapai 

RSUD Kotamadya Banjar. Namun demikian, 

proporsi mata dengan gangguan penglihatan 

tertinggi ada di desa Gembor yang berjarak 22,1 km 

(jarak rerata = 18,91 km) dari RSUD Subang, 

sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut 

mengenai penyebab utama tingginya gangguan 

penglihatan di daerah tersebut. 

Belum ada penelitian sebelumnya di bidang 

oftalmologi yang secara spesifik meneliti hubungan 

antara jarak tempuh maupun faktor geografis lain 

terhadap prevalensi gangguan penglihatan maupun 

prevalensi penyakit mata sehingga penulis tidak 

dapat membandingkan hasil dari penelitian ini 

dengan penelitian lain. Penelitian RAAB di 

berbagai negara didapatkan persentase alasan 

mengapa belum operasi katarak karena akses ke 

pelayanan kesehatan yang sulit sangat bervariasi, 

dari 1,4% di Kamboja hingga 22% di Meksiko, 

namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai 

keadaan geografis di masing-masing negara 

tersebut.
27-34

 Di Jawa Barat sendiri dari hasil RAAB 

tahun 2014, besarnya alasan akses pelayanan 

kesehatan yang sulit ini adalah 10,1%.
26 

Belum terdapat kesepakatan internasional 

mengenai kriteria pembagian untuk menentukan 

jauh dekatnya jarak ke rumah sakit. Suatu daerah 

disebut terpencil (remote) dalam penelitian Jordan 

dkk di Inggris bila berjarak lebih dari 5 km dari 

dokter umum terdekat atau lebih dari 25 km dari 

rumah sakit umum.
35

 Sedangkan di Amerika 

Serikat, rumah sakit dibagi ke dalam jenis yaitu 

acute care hospital dan critial access hospital 

(CAH) berdasarkan lokasinya. Kriteria rumah sakit 

yang termasuk CAH adalah yang berjarak lebih dari 

35 mil (56 km) dari rumah sakit lain atau berjarak 

lebih dari 15 mil (24 km) melewati daerah 

pegunungan dan jalan sekunder dari rumah sakit 

lain.
36

 Rerata jarak tempuh dari rumah penduduk ke 

rumah sakit dengan pelayanan gawat darurat di 

Inggris adalah 8,7 km dan di Nigeria adalah 8,3 km, 

sedangkan dalam penelitian ini rerata jarak tempuh 

untuk ke pelayanan kesehatan mata lebih jauh yaitu 

18,9 km.
37,38 

Penelitian lain di bidang kesehatan mengenai 

faktor jarak tempuh ke rumah sakit salah satunya 

adalah oleh Awoyemi dkk di Nigeria, dimana jarak 

tempuh dan total biaya untuk mencari pelayanan 

kesehatan berhubungan dengan tingkat pemanfaatan 

fasilitas rumah sakit.
37

 Penelitian oleh Nicholl dkk 

mengenai hubungan antara jarak tempuh ke rumah 

sakit dan mortalitas pasien di unit gawat darurat, 

diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan jarak 

tempuh ke rumah sakit berhubungan dengan 

peningkatan risiko kematian, dimana setiap 

peningkatan jarak 10 km terdapat peningkatan 1% 

angka mortalitas.
39

 Penelitian oleh Currie dkk 

mengenai jarak ke rumah sakit dan akses pasien 

anak ke pelayanan diperoleh bahwa setiap 

penambahan jarak tempuh satu mil (1,6 km) 

berhubungan dengan 3% penurunan kemungkinan 

pasien datang untuk checkup.
40

 Berbagi hasil dari 

penelitian sebelumnya sesuai dengan temuan dalam 

penelitian ini, yaitu jarak tempuh ke rumah sakit 

yang lebih jauh sebagai faktor yang meningkatkan 

masalah kesehatan. 

Jarak yang harus ditempuh masyarakat Jawa 

Barat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mata 

sangat bervariasi, mulai dari yang berada sangat 
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dekat hingga mencapai 100 km. Jarak tempuh ke 

rumah sakit yang dekat adalah klaster yang berada 

di wilayah kotamadya atau di wilayah kelurahan 

pusat pemerintahan kabupaten. Dari hasil pemetaan, 

terlihat bahwa seluruh rumah sakit yang memiliki 

fasilitas pelayanan kesehatan mata berada di dua 

jalur utama provinsi Jawa Barat yaitu jalur pantai 

utara antara Jakarta-Cirebon dan jalur tengah antara 

Bogor-Bandung-Banjar. Tiga desa terjauh dari 

rumah sakit dalam penelitian ini terletak di daerah 

pantai selatan yaitu Sukabumi, Cianjur dan 

Pangandaran. Kepadatan penduduk yang rendah di 

daerah tersebut, minimnya sarana transportasi dan 

letak ibukota kabupaten (lokasi RSUD) yang berada 

di bagian utara wilayah kabupaten menjadi kendala 

bagi masyarakat pesisir selatan untuk mencari 

pelayanan kesehatan mata. Hal ini menunjukkan 

bahwa fokus pembangunan di provinsi Jawa Barat 

lebih menitikberatkan pada daerah di dekat pusat 

pemerintahan.
15,16

 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak 

menginklusikan rumah sakit swasta dan klinik mata 

swasta yang jumlahnya cukup banyak dan memiliki 

peran dalam mengurangi jumlah gangguan 

penglihatan. Rumah sakit dan klinik tersebut 

umumnya terletak di kota dimana telah terdapat 

RSUD di dekatnya, sehingga tidak terlalu 

berpengaruh signifikan terhadap hasil pengukuran 

jarak tempuh penelitian ini. Selain itu, tidak semua 

rumah sakit dan klinik swasta tersebut melayani 

pasien asuransi BPJS Kesehatan, sehingga 

walaupun berjarak lebih dekat ke klaster, tidak 

semua penduduk klaster akan ke berobat sana. 

Keterbatasan lain adalah di daerah yang rutin 

mengadakan bakti sosial pemberian kacamata dan 

operasi katarak gratis, jarak tempuh terhadap 

proporsi gangguan penglihatan ke rumah sakitnya 

menjadi tidak sesuai. 

Kekurangan utama dari penelitian ini adalah 

terdapatnya variabel perancu yang berhubungan erat 

dengan variabel gangguan penglihatan per 

orang/subjek antara lain faktor ekonomi, 

pendidikan, dan transportasi, sedangkan pada 

penelitian ini terbatas pada karakteristik objek 

penelitian (klaster) saja. Hasil tinjauan berbagai 

penelitian mengenai faktor risiko gangguan 

penglihatan dan kebutaan dari tahun 2000 hingga 

2011 oleh Uldemolins dkk, disimpulkan bahwa 

status sosioekonomi berupa pendapatan yang tinggi 

dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

berhubungan terbalik dengan prevalensi kebutaan 

dan gangguan penglihatan.
8
 Pada penelitian Fouad 

dkk mengenai karakteristik sosiodemografik dan 

angka kebutaan di Mesir, faktor pekerjaan yang 

bersifat fisik seperti petani memiliki odds ratio 2,41 

dibanding pegawai kantor, dan faktor pendidikan 

yang rendah memiliki odds ratio 2,31 dibanding 

yang berpendidikan tinggi.
10

  

Dalam berbagai survei RAAB di berbagai 

negara, faktor biaya berobat merupakan alasan yang 

paling sering menjadi penyebab orang belum 

dilakukan operasi katarak yaitu antara 24,4% hingga 

32,9%. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap 

kesehatan matanya. Alasan belum ke rumah sakit 

karena tidak mengetahui bahwa katarak dapat 

dioperasi adalah 11,8% hingga 42%, dan merasa 

tidak perlu operasi katarak sebesar 8,9% hingga 

23,5%.
27-34 

Hasil survei RAAB di Jawa Barat tahun 

2014, diperoleh alasan biaya 31,9% dan alasan 

ketidaktahuan 13,0%.
26

  Berdasarkan hasil-hasil di 

atas, maka faktor ekonomi dan pendidikan dapat 

diidentifikasi sebagai variabel perancu.
 

Kekurangan lain penelitian ini yaitu tidak 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya di 

lapangan, dan hanya berdasarkan pengukuran jarak 

menggunakan aplikasi komputer. Faktor jarak yang 

jauh bisa saja bukan menjadi faktor penghalang 

pasien untuk berobat ke rumah sakit bila tersedia 

sarana transportasi yang memadai dan prasarana 

jalan ke rumah sakit yang baik. Sebaliknya 

walaupun jarak tempuh yg diukur relatif dekat, 

namun bila akses ke rumah sakit sulit, maka faktor 

geografis ini menjadi penghalang yang bermakna. 

Karena belum ada hasil survei atau data yang 

lengkap di Jawa Barat mengenai kondisi jalan 

desa/kelurahan (baik atau rusak), berapa persen 

jalan yang beraspal, jumlah angkutan umum dan 

jarak tempuh ke pusat pemerintahan, maka tidak 

dapat dipakai sebagai variabel pembanding antar 

klaster. 

Variabel-variabel perancu dalam penelitian ini 

perlu diidentifikasi lalu disingkirkan. Karena 

variabel perancu tersebut tidak ditanyakan pada saat 

pelaksanaan survei RAAB, penulis tidak dapat 

memiliki data spesifik mengenai karakteristik 2842 

orang yang menjadi subjek penelitian, maka tidak 

dapat dilakukan restriksi terhadap sampel 

penelitian. Karakteristik objek/klaster dalam 

penelitian ini adalah hasil dari penelusuran penulis 

dan wawancara terhadap pegawai kantor 

pemerintahan. Pada survei RAAB klaster tempat 

survei telah dipilih secara acak dan pemeriksaan 

terhadap 50 subjek pada tiap klasternya dilakukan 

dari rumah ke rumah penduduk tanpa melihat faktor 

ekonomi, pendidikan, maupun perancu lainnya.
25 

Untuk analisis variabel perancu, dilakukan 

dengan pembagian sampel menjadi 2 grup 

berdasarkan jauh dekatnya jarak tempuh ke rumah 

sakit. Hasilnya tidak didapatkan perbedaan jumlah 

yang bermakna pada seluruh variabel perancu antar 

grup dengan jarak tempuh yang lebih jauh dari 
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median dan grup dengan jarak tempuh yang lebih 

dekat dari median pada perbandingan dari 

karakteristik klaster. Seluruh variabel yang 

berpotensi menjadi perancu telah tersebar secara 

homogen di setiap klaster sehingga pengaruhnya 

tidak terlalu signifikan, meskipun perbandingan ini 

berdasarkan pada karakteristik umum klaster 

tersebut. 

Penelitian ini dapat diaplikasikan untuk 

provinsi lain di Indonesia yang juga menggunakan 

jalur perhubungan darat. Perlu penelitian lanjutan 

mengenai faktor lain seperti ekonomi, sosial, 

pendidikan, budaya, dan pelayanan kesehatan 

terhadap gangguan penglihatan di Jawa Barat. 

Untuk menurunkan jumlah gangguan penglihatan di 

provinsi Jawa Barat, pemerintah perlu 

meminimalkan jarak antara rumah sakit dan 

masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat 

dipertimbangkan yaitu dengan meningkatkan 

proporsi rumah sakit yang dapat memberikan 

pelayanan kesehatan mata dengan menambah 

jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas untuk operasi 

katarak di rumah sakit tersebut, membangun rumah 

sakit di daerah pesisir selatan Jawa Barat, serta 

mempermudah akses masyarakat untuk menuju 

rumah sakit dengan perbaikan jalan dan meyediakan 

transportasi umum yang murah.    
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