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ABSTRAK 

Amplitudo akomodasi dipengaruhi kekuatan kontraksi otot siliaris untuk 
merubah kekuatan refraksi lensa. Pekerjaan dekat menggunakan perangkat VDT 
(visual display terminal) dalam waktu lama menimbulkan keluhan asthenopia 
akibat kelelahan pada otot siliaris yang sehingga menyebabkan penurunan 
amplitudo akomodasi. Jeda berkala menggunakan rule 20-20-20 saat melakukan 
pekerjaan dekat dapat mencegah keluhan klinis asthenopia.  

Penelitian ini adalah penelitian analitik obervasional dengan rancangan 
cross sectional untuk membandingkan selisih amplitudo akomodasi individu yang 
melakukan pekerjaan dekat dengan jeda berkala menggunakan rule 20-20-20 dan 
yang melakukan pekerjaan dekat secara kontinu. Subjek penelitian adalah 
individu berusia 16-24 tahun. Dilakukan pengukuran amplitudo akomodasi 
sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan dekat menggunakan perangkat VDT 
selama 2 jam. Subyek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu menggunakan 
perangkat secara kontinu dan dengan jeda berkala menggunakan rule 20-20-20. 

Jumlah subjek pada penelitian ini adalah sebanyak dua puluh orang dengan 
usia rata-rata 20,85±0,73 tahun. Rerata amplitudo akomodasi sebelum melakukan 
pekerjaan dekat secara kontinu adalah 9,81±0,35D (median, 9,68 D). Rerata 
amplitudo akomodasi setelah melakukan pekerjaan dekat secara kontinu  adalah 
6,14±1,25D. Rerata amplitudo akomodasi sebelum melakukan pekerjaan dekat 
dengan jeda berkala adalah 9,88±0,28D (median, 9,68 D). Rerata amplitudo 
akomodasi setelah melakukan pekerjaan dekat dengan jeda berkala adalah 
8,60±1,35D. Analisis menggunakan uji t tidak berpasangan menunjukkan bahwa 
selisih amplitudo akomodasi setelah melakukan pekerjaan dekat secara kontinu 
(3,67±1,32D) lebih besar daripada dengan jeda berkala (1,28±1,13D), dengan 
nilai p <0,05. 

Selisih amplitudo akomodasi setelah melakukan pekerjaan dekat dengan 
jeda berkala menggunakan rule 20-20-20 lebih kecil dibandingkan dengan secara 
kontinu. 

Kata kunci: amplitudo akomodasi, kontinu, jeda berkala, rule 20-20-20 
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ABSTRACT 

Amplitude of accommodation is influenced by contraction of the ciliary 
muscle to change the refractive power of the lens. Near work using the VDT 
(visual display terminal) device in a long duration can cause asthenopia due to 
fatigue in the ciliary muscle, causing a decrease in the amplitude of 
accommodation. Periodical breaks using the rule 20-20-20 when doing near work 
can prevent asthenopia symptoms. 

This is a cross sectional study, comparing amplitude of accommodation 
difference in individuals who do near work continuously and those with periodical 
breaks using rule 20-20-20. Subjects were individuals aged 16-24 years. 
Measurement of the amplitude of accommodation was taken before and after 
using VDT device for 2 hours. The subjects were divided into two groups, using 
the device continuously and with periodical breaks using rule 20-20-20.  

There were twenty subjects (mean age 20.85 ± 0.73 years). Mean 
amplitude of accommodation before doing the near work continuously was 
9,81±0,35D (median, 9,68 D). Mean amplitude of accommodation after 
continuous near work was 6,14±1,25D. Mean amplitude of accommodation before 
doing near work with periodical breaks was 9,88±0,28D (median, 9,68 D). Mean 
amplitude of accommodation after a near work was 8,60±1,35D. Unpaired t test 
showed that the difference in the amplitude of accommodation after doing near 
work continuously (3,67±1,32D) was greater than those who doing near work  
with periodical breaks (1,28±1,13D, p <0.05). 

The difference of amplitude of accommodation after doing near work with 
periodical breaks using rule 20-20-20 was less than those who doing near work  
continuously. 

Keyword: amplitude of accommodation, continous, periodical break, rule 20-20-
20 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Akomodasi adalah kemampuan mata untuk merubah kekuatan refraksi 

lensa agar dapat fokus melihat obyek pada berbagai jarak. Kemampuan 

akomodasi ditentukan oleh kontraksi otot siliaris. Otot siliaris akan berkontraksi 

saat mata melihat obyek pada jarak dekat, sehingga menyebabkan zonula 

mengendur sehingga lensa akan menjadi lebih bulat dan kekuatan refraksinya 

meningkat. Peningkatan kekuatan refraksi akan menyebabkan bayangan obyek 

pada jarak dekat dapat fokus di fovea. Otot siliaris berelaksasi pada saat mata 

melihat obyek pada jarak jauh, sehingga menyebabkan berkurangnya tegangan 

zonula sehingga lensa akan menjadi lebih pipih dan kekuatan refraksinya 

berkurang. Proses akomodasi saat melihat obyek dekat akan menimbulkan tiga 

respon fisiologis, yaitu kontriksi pupil, konvergensi mata , dan akomodasi mata. 

Tiga respon tersebut disebut trias akomodasi atau refleks melihat dekat (near 

refleks).1–3 

Amplitudo akomodasi merupakan besarnya akomodasi yang dibutuhkan 

untuk memindahkan fokus dari titik jauh ke titik dekat. Kemampuan akomodasi 

mata dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya usia, kelainan refraksi yang 

diderita, serta obat-obatan yang mempengaruhi kontraksi otot siliaris, seperti 

pilokarpin, atropin sulfat, siklopentolat, dan tropikamid. Gangguan pada 
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akomodasi akan menyebabkan keluhan penglihatan buram, ketegangan, dan nyeri 

kepala.1–3 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memicu 

penggunaan perangkat display secara besar-besaran dalam kehidupan sehari-hari, 

salah satunya peralatan visual display terminal (VDT), seperti telepon genggam, 

komputer, laptop, komputer tablet, dan sebagainya. Penggunaan peralatan VDT 

untuk pekerjaan, komunikasi, dan rekreasi membuat seseorang harus berinteraksi 

dengan perangkat elektroniknya dalam waktu lama. Penggunaan VDT dalam 

waktu lama dihubungkan dengan meningkatnya gejala asthenopia. Asthenopia 

adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketegangan dan atau 

kelelahan pada mata yang dipicu oleh aktifitas penglihatan. Beberapa penelitian 

menemukan sampai 60-70% pengguna komputer mengalami keluhan pada mata 

dan penglihatannya. Penelitian oleh Amalia mendapatkan kejadian asthenopia 

pada mahasiswa sebesar 69,7%. Penggunaan komputer secara kontinu lebih dari 2 

jam dapat menimbulkan keluhan asthenopia. Biaya ekonomi yang ditimbulkan 

karena asthenopia pada pengguna VDT mencapai 2 juta dollar per tahunnya, 

akibat biaya untuk pengobatan dan turunnya produktivitas penderita. Hal ini 

merupakan masalah sehingga perlu dicari suatu cara untuk mencegah terjadinya 

asthenopia pada pengguna VDT.4–9 

Penyebab utama asthenopia pada pengguna VDT adalah akibat kelelahan 

pada otot siliaris karena pekerjaan jarak dekat yang berlangsung terus menerus. 

Kelelahan pada otot siliaris akan menyebabkan gangguan pada amplitudo 

akomodasi. Penurunan amplitudo akomodasi akan menyebabkan keluhan 
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penglihatan buram pada penderita. Penyebab lain gejala asthenopia adalah 

kelelahan pada otot ekstra okuler dalam melakukan konvergensi terus menerus 

dan kondisi mata kering akibat meningkatnya luas permukaan kornea yang 

terpapar saat pandangan mata ke arah monitor serta penurunan jumlah kedipan 

mata selama menggunakan perangkat VDT.5,7,10  

Jeda berkala saat melakukan pekerjaan dekat dengan menggunakan VDT 

penting untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya asthenopia. Berbagai 

penelitian menyarankan berbagai metode jeda berkala yang dianggap bermanfaat 

menurunkan keluhan asthenopia pada pengguna perangkat VDT. Galinsky 

menyarankan untuk jeda berkala lima menit setiap satu jam melakukan pekerjaan 

menggunakan VDT. Abelson menyarankan untuk melakukan jeda sebanyak dua 

kali selama periode satu jam bekerja menggunakan VDT. Anshel menyarankan 

jeda berkala dengan menggunakan rule 20-20-20 untuk mencegah terjadinya 

keluhan asthenopia akibat penggunaan VDT. Jeda dilakukan selama 20 detik 

setelah 20 menit melakukan pekerjaan menggunakan VDT, dengan melihat obyek 

yang berjarak 20 kaki (6 meter) atau lebih. Otot siliaris yang diistirahatkan secara 

berkala akan terhindar dari kelelahan sehingga diharapkan tetap dapat 

mempertahankan fungsi akomodasi mata. Namun, perbandingan efek jeda berkala 

pada amplitudo akomodasi antara individu yang bekerja dekat secara kontinu dan 

yang menggunakan rule 20-20-20 belum pernah diteliti secara obyektif. 5,6,10–13  

Berdasarkan uraian di atas, disusun tema sentral penelitian sebagai berikut: 

Akomodasi adalah kemampuan mata untuk merubah kekuatan refraksi lensa agar 

dapat fokus melihat obyek pada berbagai jarak. Amplitudo akomodasi ditentukan 

oleh besar kekuatan otot siliaris berkontraksi sehingga merubah kekuatan refraksi 

lensa. Kontraksi otot siliaris saat mata melihat obyek pada jarak dekat 
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menyebabkan zonula mengendur sehingga lensa akan menjadi lebih bulat dan 

kekuatan refraksinya meningkat. Peningkatan kekuatan refraksi lensa 

menyebabkan bayangan obyek pada jarak dekat dapat fokus di fovea. Otot siliaris 

berelaksasi saat mata melihat obyek pada jarak jauh, menyebabkan tegangan pada 

zonula berkurang sehingga lensa akan menjadi lebih pipih dan kekuatan 

refraksinya berkurang. Penggunaan perangkat VDT dalam waktu lama 

menimbulkan peningkatan keluhan asthenopia. Salah satu penyebab asthenopia 

adalah kelelahan pada otot siliaris. Otot siliaris dapat mengalami kelelahan setelah 

melakukan pekerjaan dekat secara terus menerus dalam waktu lama sehingga 

menyebabkan penurunan amplitudo akomodasi. Jeda berkala saat melakukan 

pekerjaan dekat dapat mencegah keluhan klinis asthenopia. Jeda berkala 

menggunakan rule 20-20-20 disarankan pada pengguna VDT untuk mencegah 

asthenopia. Penelitian yang menilai pengaruh pekerjaan dekat dengan jeda berkala 

menggunakan rule 20-20-20 pada amplitudo akomodasi belum pernah dilakukan. 

Pada penelitian ini, penulis  ingin mengetahui apakah perubahan ampitudo 

akomodasi pada individu yang melakukan pekerjaaan dekat dengan jeda berkala 

menggunakan rule 20-20-20 lebih kecil daripada individu yang melakukan 

pekerjaan dekat secara kontinu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah perubahan ampitudo akomodasi pada individu yang melakukan 

pekerjaaan dekat dengan jeda berkala menggunakan rule 20-20-20 lebih kecil 

daripada individu yang melakukan pekerjaan dekat secara kontinu?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Membandingkan selisih amplitudo akomodasi pada individu yang 

melakukan pekerjaan dekat dengan jeda berkala menggunakan rule 20-20-20 dan 

individu yang melakukan pekerjaan dekat secara kontinu. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran besarnya perbedaan 

amplitudo akomodasi pada individu yang melakukan pekerjaan dekat dengan jeda 
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berkala menggunakan rule 20-20-20 dan individu yang melakukan pekerjaan 

dekat secara kontinu. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam 

memberikan edukasi kepada pasien mengenai perngaruh melakukan pekerjaan 

dekat dengan jeda berkala terhadap kesehatan mata.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Akomodasi 

Akomodasi adalah kemampuan mata untuk merubah kekuatan refraksi 

lensa dan secara otomatis memfokuskan obyek pada pada berbagai jarak pada 

retina. Akomodasi terjadi akibat kontraksi otot siliaris yang membuat zonula 

menjadi kendur sehingga menyebabkan bentuk lensa menjadi lebih bulat, 

ketebalannya bertambah, kelengkungan curvatura anterior bertambah, dan 

kekuatan refraksinya bertambah. Relaksasi otot siliaris akan menyebabkan 

tegangan pada zonula yang akan menyebabkan lensa menjadi lebih pipih, 

ketebalannya berkurang, dan kekuatan refraksinya berkurang. Respon akomodasi 

berasal dari sistem saraf parasimpatis preganglionik yang bersumber dari nukleus 

Edinger-Westphal. Serabut saraf dari nukleus Edinger-Westphal berjalan bersama 

serabut saraf okulomotor (CN III), kemudian bersinaps di ganglion siliaris. 

Beberapa serabut parasimpatis postganglionik akan berjalan  menuju otot siliaris 

melalui n. siliaris brevis. Persarafan simpatis otot siliaris berasal dari diensefalon 

yang akan berjalan di bawah sepanjang korda spinalis ke segmen servikal bawah 

dan toraks atas, lalu bersinaps di pusat spinosiliaris pada trakstus intermediolateral 

korda spinalis. Persarafan tingkat dua akan melanjutkan diri melalui serabut saraf 

ventral segmen servikal terakhir dan dua segmen torakal pertama. Serabut –

serabut preganglionik ini berjalan lalu bersinaps di ganglion servikal superior. 
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Persarafan tingkat tiga akan meneruskan serabut saraf ke plexus carotis simpatis 

lalu memasuki bola mata, bersama nervus trigeminal divisi pertama, n. siliaris 

longus. 1–3,14  

Akomodasi diukur dalam dioptri (D), yang merupakan kebalikan dari jarak 

fokus. Jarak terjauh sebuah obyek dapat terlihat jelas disebut titik jauh (punctum 

remotum). Akomodasi tidak terjadi pada saat mata melihat obyek yang jaraknya 

jauh. Pada kondisi ini, mata dalam keadaan istirahat. Titik terdekat yang dapat 

dilihat oleh mata disebut sebagai titik dekat (near point/punctum proximum). Mata 

mengalami akomodasi maksimum untuk melihat obyek yang berada di titik 

dekat.1–3 

Amplitudo akomodasi adalah besarnya akomodasi yang diberikan untuk 

memindahkan fokus dari titik jauh ke titik dekat, atau perbedaan kekuatan refraksi 

mata antara kondisi istirahat dan akomodasi maksimum. Perbedaan ini terjadi 

akibat perubahan pada bentuk lensa akibat kontraksi otot siliaris dan perubahan 

pada tegangan zonula terhadap lensa. Amplitudo akomodasi bervariasi sesuai usia 

dan akan menurun dengan bertambahnya umur (Tabel 2.1).1–3 
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Tabel 2. 1 Rerata Amplitudo Akomodasi berdasarkan usia 

 

dikutip dari: AAO 2 

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebelum usia 40 tahun, terdapat 

penurunan amplitudo akomodasi sekitar 1 D setiap 4 tahun dan akan menurun 

lebih cepat setelah usia 40 tahun. Mulai usia 48 tahun, amplitudo akomodasi akan 

menurun sekitar 0,5 D tiap 4 tahun.2 

Akomodasi juga dipengaruhi oleh kelainan refraksi dan obat-obatan. 

Penelitian Maheswari et al dan Putra mendapatkan bahwa kelompok myopia 

memiliki nilai amplitudo akomodasi yang lebih besar daripada emetropia dan 

hiperopia. Penderita hiperopia memiliki amplitudo akomodasi yang lebih kecil. 

Akomodasi dapat juga dipengaruhi oleh penggunaan obat-obatan. Obat golongan 

agonis muskarinik kolinergik, contohnya pilokarpin, dapat menstimulasi kontraksi 
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otot siliaris. Obat-obatan yang menyebabkan relaksasi otot siliaris, diantaranya 

atropin sulfat, siklopentolat, dan tropikamid. 3,15,16 

Pemeriksaan amplitudo akomodasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

tiga cara, yaitu: 1. Mengukur titik dekat akomodasi dengan menggunakan koreksi 

refraksi; 2. Menggunakan penggaris akomodasi (misalnya, Prince rule); 3. 

Menambahkan lensa sferis positif dan negatif pada jarak penglihatan dekat hingga 

target fiksasi terlihat buram. Pengukuran amplitudo akomodasi berguna untuk 

menentukan besarnya kekuatan lensa adisi yang akan diberikan pada penderita 

presbyopia.2 

Gangguan fungsi akomodasi dapat berupa penglihatan buram saat melihat 

dekat seperti pada presbiopia dan insufisiensi akomodasi atau penglihatan buram 

saat melihat jauh seperti pada accommodation excess.2  

2.1.2 Asthenopia 

Asthenopia adalah kumpulan gejala yang menggambarkan ketegangan 

atau kelemahan pada mata yang dipicu oleh aktifitas penglihatan terutama 

aktifitas jarak dekat yang berkelanjutan. Gejala asthenopia menjadi lebih sering 

terjadi di masyarakat saat ini akibat aktifitas menggunakan perangkat elektronik 

bermonitor (Visual Display Terminal/VDT), seperti televisi, komputer, laptop, 

komputer tablet, dan telepon seluler yang semakin meningkat. Penelitian di India 

pada 419 petugas operator komputer menemukan bahwa 46% diantaranya 

mengalami asthenopia saat melakukan pekerjaannya. Penelitian di Jepang 

menemukan 72%  pekerja kantor mengalami nyeri dan rasa tidak nyaman pada 

matanya. Penelitian oleh Amalia pada mahasiswa di Indonesia mendapatkan 
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prevalensi asthenopia sebesar 69,7%. Penggunaan komputer secara kontinu lebih 

dari 2 jam dapat menimbulkan keluhan asthenopia.4–6,8,17  

Gejala asthenopia yang sering dilaporkan, antara lain fotofobia, sakit 

kepala, pegal, pandangan buram, pandangan ganda, rasa gatal, mata berair, dan 

rasa mengganjal pada mata. Penelitian oleh Sheedy membagi gejala asthenopia 

menjadi dua, yaitu gejala yang berhubungan dengan faktor eksternal dan internal.  

Gejala yang berhubungan dengan faktor eksternal (rasa terbakar, iritasi, mata 

kering) berhubungan dengan sindroma mata kering, sedangkan gejala yang 

berhubungan dengan faktor internal (sakit kepala, pegal, pandangan ganda, 

buram) berhubungan dengan gangguan akomodasi atau penglihatan binokuler. 7,8 

Penyebab asthenopia diperkirakan akibat kelelahan otot siliaris dan 

ekstraokuler karena melakukan akomodasi dan vergensi dalam waktu yang lama 

saat melakukan pekerjaan jarak dekat. Faktor lain yang berpengaruh pada 

asthenopia, yaitu kekeringan pada permukaan okuler akibat berkurangnya 

frekuensi berkedip karena konsentrasi mental dan meningkatnya luas paparan 

permukaan okuler saat menatap layar monitor perangkat VDT.5 

Mekanisme kelelahan otot siliaris belum diketahui sepenuhnya. Terdapat 

beberapa teori yang mencoba menjelaskan kelelahan pada otot siliaris. Otot 

siliaris merupakan otot polos namun kecepatan, ukuran motor neuron, jarak otot 

terhadap motor neuron pada otot siliaris menyerupai otot lurik. Penelitian oleh 

McLean membandingkan rerata siklus frekuensi sinyal mioelektrik antara otot 

lurik yang bekerja terus menerus dengan yang diselingi jeda istirahat. Siklus 

frekuensi sinyal mioelektrik pada otot dengan jeda istirahat lebih tinggi 
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dibandingkan otot yang bekerja terus menerus. Siklus frekuensi sinyal mioelektrik 

berhubungan dengan kelelahan otot. Silklus yang rendah akan menyebabkan 

keluhan nyeri pada otot yang bersangkutan. 18 

Mekanisme lain yang dapat menjelaskan terjadinya gangguan fungsi otot 

siliaris adalah pengaruh sistem persarafan simpatis dan parasimpatis pada 

mekanisme akomodasi. Selama melakukan pekerjaan dekat, dibutuhkan input 

parasimpatis dan penghambatan input simpatis untuk mempertahankan stimulus 

penglihatan dekat. Setelah pekerjaan dekat selesai dilakukan, terjadi fenomena 

imbal balik simpatis yang memicu efek adaptasi akomodasi yang menyebabkan 

kembalinya ketebalan lensa ke keadaan sebelum melakukan pekerjaan dekat. 

Penurunan amplitudo akomodasi diperkirakan disebabkan oleh adanya 

ketidakseimbangan antara stimulasi persarafan parasimpatis dan simpatis. Setelah 

melakukan pekerjaan dekat berkepanjangan, hambatan pada saraf simpatis akan 

menghasilkan aktivasi akomodasi oleh saraf parasimpatis, yang menyebabkan 

ketidakmampuan serabut otot siliaris untuk berelaksasi.19  

Kelelahan pada otot siliaris yang berkontraksi terus menerus akan 

mengakibatkan penurunan kemampuan akomodasi. Berkurangnya kemampuan 

otot siliaris untuk mempertahankan kontraksi menyebabkan gangguan penglihatan 

saat melihat dekat. Sebaliknya bila terjadi spasme pada otot siliaris akan 

mengakibatkan akomodasi yang ekstrim sehingga menimbulkan kondisi 

menyerupai myopia. Penelitian Amalia menemukan bahwa terjadi penurunan 

amplitudo akomodasi pada individu yang menggunakan VDT.5,10,17,20 
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Posisi bola mata akan mengalami konvergensi saat digunakan untuk 

melakukan pekerjaan jarak dekat. Kontraksi otot yang terus menerus untuk 

melakukan konvergensi akan mengakibatkan kelelahan pada otot-otot 

ekstraokuler yang dapat mengakibatkan keluhan pandangan ganda.10 

Mata kering merupakan penyebab lain dari asthenopia. Mata kering dapat 

terjadi akibat frekuensi kedipan mata yang berkurang dan bertambahnya luas 

permukaan okuler yang terpapar. Kedipan mata pada kondisi normal adalah 20-22 

kali setiap menit. Pekerjaan dekat yang membutuhkan fokus akan menyebabkan 

penurunan pada jumlah kedipan mata. Penelitian Chu mendapati bahwa jumlah 

kedipan mata saat melakukan pekerjaan dekat menurun hingga 14 kali per menit. 

Penurunan frekuensi kedipan mata terjadi akibat konsentrasi mental saat 

melakukan pekerjaan dekat. Permukaan okuler yang terpapar pada kondisi normal 

sadalah 2,2 cm2
. Luas permukaan mata yang terpapar menjadi 2,3 cm2 saat 

berkerja menggunakan monitor desktop, dan menjadi 1,2 cm2 saat membaca buku 

di atas meja. Semakin luas paparan permukaan okuler akan membuat mata 

menjadi lebih cepat kering sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman.13,14 

2.1.3 Rule 20-20-20 

Penelitian Iwasaki menyimpulkan bahwa melatih mata untuk melihat 

obyek jauh setelah melakukan pekerjan dekat dapat mengurangi gejala asthenopia. 

Galinsky menyarankan untuk istirahat berkala saat melakukan pekerjaan 

menggunakan VDT. Penelitian Lin mendapati bahwa nilai amplitudo akomodasi 

yang lebih besar pada subjek yang melakukan pekerjaan dekat selama 20 menit 

dibandingkan 60 menit. 5,10,12,22 
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Aturan 20-20-20 (Rule 20-20-20) merupakan teknik yang bertujuan untuk 

merelaksasi akomodasi dengan cara mengalihkan titik fokus pandangan selama 20 

detik dari perangkat VDT untuk melihat obyek yang berjarak 20 kaki (6 meter) 

atau lebih. Relaksasi ini dilakukan setiap setelah 20 menit menggunakan 

perangkat VDT. Teknik Rule 20-20-20 dianjurkan untuk dilakukan oleh para 

pengguna VDT untuk mencegah terjadinya gejala asthenopia saat bekerja. 

6,9,10,17,21 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Akomodasi adalah kemampuan mata untuk merubah kekuatan refraksi 

lensa agar dapat fokus melihat obyek pada berbagai jarak secara otomatis. 

Perubahan bentuk lensa terjadi akibat proses kontraksi dan relaksasi otot siliaris 

yang akan mempengaruhi tegangan pada zonula terhadap lensa. Amplitudo 

akomodasi merupakan besarnya akomodasi yang dibutuhkan untuk memindahkan 

fokus dari titik yang jauh ke titik dekat.1–3  

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memicu 

penggunaan perangkat display secara besar-besaran dalam kehidupan sehari-hari. 

Penggunaan peralatan VDT untuk pekerjaan, komunikasi, dan rekreasi membuat 

seseorang harus berinteraksi dengan perangkat elektroniknya dalam waktu lama. 

Penggunaan VDT dalam waktu lama dihubungkan dengan meningkatnya gejala 

asthenopia atau kelelahan pada mata. Salah satu penyebab asthenopia adalah 

akibat kelelahan pada otot silier karena akomodasi yang berkepanjangan. 5–8,10 

Teknik jeda berkala dengan rule 20-20-20 dapat mencegah terjadinya 

asthenopia akibat penggunaan VDT. Mata diistirahatkan dengan cara melihat 
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obyek yang berjarak 20 kaki (6 meter) atau lebih selama 20 detik setelah 20 menit 

melakukan aktivitas menggunakan VDT. Jeda otot siliaris secara berkala akan 

mencegah timbulnya kelelahan otot tersebut. 5,6,11,12,18 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas, dapat 

disusun premis sebagai berikut: 

Premis 1:   

Pekerjaan jarak dekat menimbulkan kontraksi pada otot siliaris sehingga dapat 

terjadi akomodasi.1–3 

Premis 2:   

Amplitudo akomodasi menggambarkan kemampuan kontraksi otot siliaris untuk 

menimbulkan akomodasi mata.1–3   

Premis 3: 

Otot siliaris dapat mengalami kelelahan setelah bekerja jarak dekat terus menerus. 

5,18,22 

Premis 4: 

Kelelahan pada otot siliaris akan mengakibatkan penurunan amplitudo akomodasi. 

5,10,20,22 

Premis 5:  

Melakukan jeda berkala saat melakukan pekerjaan dekat dengan mengalihkan 

fokus pandangan pada titik jauh dapat  mengurangi kelelahan mata. 6,10,11,18,22 

2.3 Hipotesis 

Perubahan amplitudo akomodasi mata yang bekerja dekat dengan diselingi 

jeda berkala lebih kecil daripada mata yang bekerja dekat secara kontinu. 
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2.4 Alur Kerangka Pemikiran 

 

 

  

Penurunan amplitudo 

akomodasi lebih besar 

Penurunan amplitudo 

akomodasi lebih kecil 

kontinu dengan jeda berkala 

Amplitudo akomodasi  

Usia 

Kelainan refraksi 

Obat-obatan 

Pekerjaan dekat dalam waktu lama 

Penurunan amplitudo akomodasi  
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BAB III 

SUBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian 

Populasi target adalah individu yang berusia antara 16-24 tahun yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta bersedia mengikuti penelitian dengan 

mengisi lembar persetujuan penelitian.  

3.1.1 Kriteria Inklusi 

1) Subjek berusia 16-24 tahun. 

2) Refraksi obyektif tanpa sikloplegik menggunakan autorefraktometer 

adalah –0.50 sampai +0.50 D. 

3) Tajam penglihatan masing-masing mata 1.0 tanpa koreksi untuk 

penglihatan jauh dan 1M/N8 untuk penglihatan dekat. 

4) Posisi bola mata orthotropia saat melihat jauh dan dekat. 

5) Nilai amplitudo akomodasi normal berdasarkan usia dengan pengukuran 

menggunakan RAF near point accommodation rule. 

3.1.2 Kriteria Eksklusi 

1) Terdapat patologi okuler yang dapat mengganggu fungsi penglihatan. 

2) Riwayat menggunakan obat-obatan yang dapat mempengaruhi proses 

akomodasi, seperti obat sikloplegik topikal. 
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3) Riwayat menggunakan lensa kontak 2 minggu atau kurang sebelum 

pemeriksaan.  

4) Riwayat operasi mata sebelumnya. 

3.1.3 Sampel 

3.1.3.1 Pemilihan Sampel 

Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling terhadap individu 

yang telah memenuhi kriteria inklusi serta bersedia mengkuti penelitian sampai 

terpenuhi jumlah sampel. 

3.1.3.2 Penentuan Ukuran Sampel   

Ukuran sampel ditentukan berdasarkan rumus untuk jenis penelitian 

analitik tidak berpasangan dengan data numerik sebagai berikut: 24 

�� = �� = (��
� + ��

�) �
��� + ���

�� − ��
�

�

 

diketahui: 

zα : skor Z berdasarkan tabel distribusi normal standar. Untuk nilai α = 0,05, 

maka zα= 1,96 

zβ : skor Z berdasarkan tabel distribusi normal standar. Untuk nilai  = 0,2, 

maka zβ = 0,84 

s1 : simpangan baku kelompok kontinu =  0,39  

s2 : simpangan baku kelompok jeda =  0,92 

x1 : rerata perubahan kelompok kontinu 

x2 : rerata perubahan kelompok jeda 
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Nilai simpangan baku diperoleh berdasarkan penelitian pendahuluan. 

Besarnya selisih rerata perubahan yang dianggap bermakna secara klinis (x1 – x2) 

ditentukan sebesar 0,9. 

Sehingga diperoleh: 

�� = �� = (0,39� + 0,92�) �
[1,96 + 0,84]

0,9
�

�

= 7,98	»	8 

dengan tingkat drop-out 15% maka ukuran sampel minimal adalah sebesar n/(1-

d.o) = 8 /(1-0.15) ≈10. Ukuran sampel penelitian untuk masing-masing kelompok, 

adalah menjadi sebanyak 10 orang per kelompok atau total sebanyak 20 orang.  

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain 

cross sectional. 

3.2.2 Identifikasi Variabel 

3.2.2.1 Variabel Bebas dan Tergantung 

 Variabel tergantung pada penelitian ini adalah perubahan amplitudo 

akomodasi.  

 Variabel bebas dari penelitian ini adalah jeda pasien saat melakukan 

aktifitas baca dekat (dengan jeda atau tanpa jeda). 

3.2.2.2 Definisi Operasional  

Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1) Usia pasien ditentukan berdasarkan tahun kelahiran pada kartu identitas. 

2) Data umum pasien meliputi nama, usia, pekerjaan, dan jenis kelamin. 

3) Emetropia didefinisikan sebagai status refraksi mata memiliki koreksi 

sferis kurang dari ± 0.50 D pada pengukuran menggunakan 

autorefraktometer pada pupil tanpa sikloplegik dan pemeriksaan refraksi 

subjektif. 

4) Pemeriksaan okular dinyatakan normal dengan menggunakan lampu celah 

biomikroskop. 

5) Pengukuran amplitudo akomodasi dengan menggunakan alat penggaris 

Royal Air Force near point accommodation rule (RAF rule), dilakukan 

oleh satu orang refraksionis. 

6) Pekerjaan dekat pada penelitian ini adalah bermain menggunakan 

komputer tablet dengan jarak 30-35 cm selama dua jam. 

7) Pekerjaan dekat secara kontinu adalah melakukan perkerjaan dekat selama 

dua jam secara terus menerus 

8) Pekerjaan dekat dengan jeda dengan rule 20-20-20 adalah melakukan 

pekerjaan dekat dengan jeda setiap 20 menit selama 20 detik. Subjek 

diminta untuk melihat pada obyek yang berjarak 20 kaki (6 meter) atau 

lebih selama masa jeda. 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Chart projector 

2. Komputer tablet (Samsung Galaxy Tab2 7.0 GT-P3100) 
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3. Senter/penlight 

4. Autorefraktometer 

5. Lampu celah biomikroskop 

6. Stopwatch  

7. Penggaris  

8. RAF near point accommodation rule 

3.2.3 Cara Kerja dan Teknik Pengumpulan Data 

Subjek dianamnesis mengenai riwayat penyakit mata, riwayat pengobatan, 

dan penggunaan lensa kontak. Pemeriksaan status refraktif dilakukan dengan 

menggunakan autorefraktometer dengan kondisi tanpa sikloplegik. Pemeriksaan 

dilanjutkan dengan pemeriksaan refraksi secara subjektif dengan mengukur tajam 

penglihatan jauh menggunakan chart Snellen serta pemeriksaan segmen anterior 

mata dengan menggunakan lampu celah biomikroskopi.  

Titik dekat akomodasi ditentukan dengan menggunakan RAF near point 

accommodation rule secara monokuler. Titik dekat akomodasi adalah jarak subjek 

dapat membaca huruf terkecil (N5) pada target RAF near point accommodation 

rule. Target kemudian digerakkan dari jarak 50 cm menuju subjek dengan 

kecepatan +5 cm/detik sehingga didapatkan jarak target tersebut dinyatakan mulai 

buram. Data yang dianalisis adalah data salah satu mata pasien dengan amplitudo 

akomodasi terbaik sebelum melakukan pekerjaan dekat.25 

Subjek kemudian dirandomisasi secara simple random sampling menjadi 

dua kelompok. Kelompok pertama akan melakukan perkerjaan dekat selama dua 

jam secara terus menerus. Kelompok kedua akan melakukan pekerjaan dekat 
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dengan jeda setiap 20 menit selama 20 detik. Subjek diminta untuk melihat pada 

obyek yang berjarak 20 kaki (6 meter) atau lebih selama masa jeda. Subjek 

diminta melakukan pekerjaan dekat dengan bermain game Onet menggunakan 

komputer tablet (Samsung Galaxy Tab2 7.0 GT-P3100) pada jarak 30-35 cm 

selama dua jam. Jarak baca diperiksa setiap 20 menit untuk memastikan subjek 

melakukan pekerjaan dekat.  

Amplitudo akomodasi dinilai kembali setelah kedua kelompok subjek 

melakukan pekerjaan dekat selama total 2 jam (120 menit). Pengukuran amplitudo 

akomodasi dilakukan dengan menggunakan RAF near point accommodation rule.  

3.2.4 Analisis Statistik 

Data dianalisis dengan menghitung rerata dan simpangan baku perubahan 

amplitudo akomodasi untuk keseluruhan kelompok dan masing-masing kelompok. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan program Statistical Product and Service 

Solution (SPSS) for Windows 20.0. Uji normalitas penelitian ini menggunakan uji 

Shapiro Wilk. Untuk membandingkan perbedaan selisih amplitudo akomodasi 

antar kelompok dengan distribusi normal digunakan uji t tidak berpasangan. Data 

yang tidak terdistribusi normal akan dianalisis secara non parametrik dengan 

menggunakan uji Mann-Whitney. Kemaknaan ditentukan dengan nilai p < 0,05. 26 

3.2.5 Tempat dan Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan di Unit Refraksi, Low Vision, dan Lensa Kontak 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung pada bulan Maret 

2017. 



23 
 

 
 

3.2.6 Aspek Etik Penelitian 

Penelitian ini berpedoman pada prinsip dasar penelitian dengan 

memperhatikan hal-hal, diantaranya sebagai berikut: 

A. Prinsip respect for person (menghormati harkat dan martabat manusia) 

1. Pemeriksa dan subjek penelitian memiliki hak untuk bertanya dan 

berkonsultasi dengan peneliti mengenai berbagai hal yang berkaitan 

dengan penelitian secara jelas. 

2. Keikutsertaan subjek dalam penelitian dilakukan secara sukarela, 

sadar, dan sewaktu-waktu subjek penelitian memiliki hak untuk 

menghentikan keikutsertaannya dalam penelitian karena suatu sebab 

tanpa adanya paksaan. 

B. Prinsip beneficiency (bermanfaat) non maleficience (tidak merugikan) 

1. Penelitian yang dilakukan akan memberikan manfaat berupa 

memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap subjek penelitian 

mengenai pengaruh pekerjaan jarak dekat terhdaap kesehatan mata. 

2. Subjek akan memperoleh arahan untuk melakukan pemeriksaan lebih 

lanjut bagi yang mengeluhkan ganguan penglihatan maupun yang tidak 

memiliki kacamata sehingga diharapkan dapat menanggulangi 

kelainan refraksi yang mungkin diderita. 

3. Penelitian ini mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan fisik yang 

sangat minimal pada subjek karena hanya menjalani pemeriksaan 

penglihatan dasar tanpa diberikan suatu perlakuan. 
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C. Prinsip justice (keadilan) 

Penelitian ini dilakukan pada dua kelompok yang akan diberikan 

perlakuan yang dinilai sama.  

Pemeriksaan terhadap sampel pada penelitian akan dilakukan dan 

merupakan tanggungjawab peneliti dengan supervisi dokter spesialis mata. 
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3.3 Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

  

Individu  terpilih 

Randomisasi 

Pengukuran amplitudo akomodasi (dengan R.A.F near point 

accommodation rule) 

 

Pemeriksaan refraksi obyektif menggunakan 

autorefraktometer tanpa cycloplegic 

Pemeriksaan refraksi subjektif 

Pengukuran amplitudo akomodasi (dengan 

R.A.F near point accommodation rule) 

Pekerjaan dekat menggunakan 

komputer tablet dilakukan kontinu 

total waktu 120 menit 

Pekerjaan dekat menggunakan 

komputer tablet dilakukan dengan 

jeda berkala dengan rule 20-20-20, 

total waktu 120 menit 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian mengenai perbandingan selisih amplitudo akomodasi antara 

mata yang melakukan pekerjaan dekat secara kontinu dan dengan jeda berkala 

dengan rule 20-20-20 telah dilakukan di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo pada bulan Maret 2017. Subjek penelitian merupakan individu dengan 

status refraksi emetropia berusia antara 20-23 tahun yang berada di lingkungan 

Rumah Sakit Mata Cicendo dan memenuhi kriteria inklusi serta tidak memenuhi 

kriteria eksklusi sampai memenuhi jumlah sampel yang dibutuhkan berdasarkan 

untuk dapat dilakukan analisis statistik. Pemeriksaan amplitudo akomodasi 

dilakukan di Unit Refraksi, Low Vision, dan Lensa Kontak oleh seorang 

refraksionis menggunakan RAF near point accommodation rule. Subjek penelitian 

berjumlah 20 orang, terdiri dari 10 orang per kelompok pekerjaan dekat kontinu 

dan pekerjaan dekat dengan jeda berkala. 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian akan disajikan meliputi karakteritik subjek penelitian dan 

hasil analisis perbandingan selisih amplitudo akomodasi mata setelah melakukan 

pekerjaan dekat secara kontinu dan dengan diselingi jeda berkala. 

4.1.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Tabel 4.1 menunjukkan karakteritik subjek penelitian pada keseluruhan 

kelompok status refraksi yang meliputi jenis kelamin dan usia. Sebagian besar
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subjek penelitian ini adalah perempuan sebanyak 16 orang (80%). Rerata usia 

subjek penelitian adalah 20,85 tahun dengan simpang baku 0,73. 

Tabel 4. 1 Karakteristik Subjek Penelitian 
 Kelompok Kontinu  Kelompok Jeda 
Karakteristik (n = 10)  (n = 10)  

Usia, rerata (±SB) 20,7 (0,68)  21 (0,82) 
Jenis kelamin, frekuensi (%) 

Laki-Laki (%) 
Perempuan (%) 

 
2(20) 
8 (80) 

  
2 (20) 
8 (80) 

Keterangan: SB = simpangan baku 

4.1.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada data numerik sebelum dilakukan analisis 

statistik. Hasil uji normalitas pada usia dan selisih amplitudo akomodasi sebelum 

dan sesudah melakukan pekerjaan dekat dapat dijelaskan pada tabel 4.2. 

Tabel 4. 2 Uji normalitas amplitudo akomodasi sebelum dan setelah melakukan 
pekerjaan dekat 

 Kelompok 
Total 

Variabel Kontinu (n=10) Jeda (n=10) 
 p Distribusi  p Distribusi  p Distribusi  
AA sebelum 0,154 N 0,001 TN 0,003 TN 
AA sesudah 0,912 N 0,149 N 0,795 N 
Selisih AA 0,275 N 0,288 N 0,445 N 
Keterangan: AA: amplitudo akomodasi, N: normal, TN: tidak normal 

 

Uji normalitas menggunakan uji Shapiro Wilks menunjukkan bahwa data 

variabel amplitudo akomodasi sebelum melakukan pekerjaan dekat memiliki 

distribusi tidak normal (p<0,05) sehingga akan dianalisis menggunakan uji non 

parametrik Mann Whitney. Data amplitudo akomodasi setelah melakukan 

pekerjaan dekat serta selisih amplitudo akomodasi sebelum dan sesudah 

melakukan pekerjaan dekat pada kedua kelompok subjek penelitian terdistribusi 



28 
 

 
 

normal (p>0,05) sehingga uji statistik yang digunakan adalah uji t tidak 

berpasangan.  

4.1.3 Perubahan Amplitudo Akomodasi 

Perbandingan selisih amplitudo akomodasi setelah melakukan pekerjaan 

dekat pada kedua kelompok dapat terlihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4. 3 Perubahan amplitudo akomodasi setelah melakukan pekerjaan dekat 
secara kontinu dan dengan jeda berkala 

Variabel 
Kelompok 

p 
Kontinu (n=10) Jeda (n=10) 

AA sebelum    

Rerata (±SB) 9,81 (0,35) 9,88 (0,28) 0,684* 

Median  9,68 9,68   

Rentang 9,38-10,34 9,68-10,34  

AA sesudah   0,001** 

Rerata (±SB) 6,14 (1,25) 8,60 (1,35)  

Median  6,26 8,22  

Rentang 4,17-8,33 6,98-11,11  

Selisih AA   <0,001** 

Rerata (±SB) 3,67 (1,32) 1,28 (1,13)  

Median  3,75 1,50  

Rentang 1,34-5,20 -0,76-2,70  

Keterangan: AA: amplitudo akomodasi, SB: simpang baku, *uji Mann Whitney, **uji t tidak berpasangan  

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil uji statistik menggunakan uji Mann 

Whitney menunjukkan bahwa secara statistik terdapat tidak ada perbedaan 

amplitudo akomodasi sebelum melakukan pekerjaan dekat pada kedua kelompok, 

dengan nilai p >0,05. Hasil uji statistik menggunakan uji t berpasangan 

menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan amplitudo akomodasi 

setelah melakukan pekerjaan dekat dan selisih amplitudo akomodasi pada kedua 

kelompok, dengan nilai p <0,05. Uji statistik menggunakan uji t tidak berpasangan 

pada derajat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa selisih amplitudo akomodasi 
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setelah melakukan pekerjaan dekat dengan jeda berkala lebih kecil secara statistik 

daripada pekerjaan dekat secara kontinu, dengan nilai p <0,05. 

4.2 Uji Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan pada peneletian inin adalah perubahan amplitudo 

akomodasi mata yang bekerja dekat dengan diselingi jeda berkala lebih kecil 

daripada mata yang bekerja dekat secara kontinu.  

Analisis yang telah dilakukan menunjukkan perbedaan hasil antara kedua 

kelompok, yaitu perubahan amplitudo akomodasi setelah pekerjaan dekat dengan 

jeda berkala menggunakan rule 20-20-20 lebih kecil daripada secara kontinu. 

Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji t tidak berpasangan pada taraf 

kepercayaan 95% mendapatkan hasil yang bermakna dengan nilai p<0,05 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian diterima. 

4.3 Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Rumah Sakit Mata Cicendo 

Bandung, sehingga karakteristik subjek yang menjadi sampel penelitian menjadi 

tidak beragam, yaitu mahasiswa yang sedang melakukan tugas praktek. Subjek 

penelitian ini adalah pada individu dengan usia 16-24 tahun. Penelitian Agarwal 

mendapatkan bahwa gejala asthenopia sering dikeluhkan oleh pengguna komputer 

yang berusia dewasa muda.27 

Penelitian ini menemukan bahwa terjadi penurunan amplitudo akomodasi 

pada kedua kelompok setelah menggunakan perangkat VDT selama 2 jam. 

Pekerjaan dekat menggunakan VDT dalam waktu lama dapat menimbulkan 
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penurunan amplitudo akomodasi. Penelitian oleh Park menemukan bahwa terjadi 

penurunan amplitudo akomodasi setelah menatap monitor telepon seluler selama 

30 menit.28  

Jeda berkala pada penelitian ini dilakukan dengan menstimulasi 

penglihatan pada titik jauh (punctum remotum) dengan meminta subyek meihat 

obyek yang berjarak 20 kaki atau lebih. Iwasaki mendapati bahwa gejala 

asthenopia akan berkurang dan tidak terjadi penurunan fungsi akomodasi dengan 

melakukan stimulasi penglihatan pada titik jauh selama dua menit setelah subyek 

penelitian melakukan pekerjaan dekat selama 15 menit. Penelitian Omori 

membandingkan gejala asthenopia pengguna VDT yang melakukan jeda berkala 

dengan stimulasi titik jauh selama satu menit dan tanpa stimulasi. Gejala 

asthenopia pada kelompok yang menjalani jeda dengan stimulasi titik jauh lebih 

ringan daripada kelompok tanpa stimulasi. Otot siliaris akan mengalami relaksasi 

sehingga mata tidak mengalami akomodasi selama proses melihat jauh sehingga 

mengurangi gejala asthenopia.5,29   

Logaraj dan Agarwal menyatakan bahwa terdapat korelasi antara gejala 

mata buram dengan frekuensi melakukan jeda berkala. Sedangkan penelitian oleh 

Bhanderi tidak menemukan hubungan antara keluhan asthenopia dengan 

kebiasaan untuk melakukan jeda berkala. Telah dilakukan beberapa penelitian 

untuk menilai pengaruh jeda berkala pada fungsi akomodasi dan gejala asthenopia 

setelah pekerjaan jarak dekat dengan standar jeda yang berbeda-beda. Blehm  dan 

Abelson menganjurkan jeda berkala dilakukan dua kali dalam durasi satu jam 

menggunakan perangkat VDT. Penelitian lain melakukan jeda setelah durasi 
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pekerjaan dekat yang berbeda, antara lain 15 menit dan satu jam. Jeda pada 

penelitian ini adalah setelah melakukan pekerjaan dekat selama 20 menit. 

Penelitian McLean mendapatkan nilai rerata siklus frekuensi sinyal mioelektrik 

yang lebih tinggi otot lurik yang bekerja dengan jeda pada 20 menit dibandingkan 

otot yang bekerja terus menerus selama 40 menit. Siklus frekuensi sinyal 

mioelektrik berhubungan dengan kelelahan otot. Siklus yang rendah akan 

menyebabkan keluhan nyeri pada otot yang bersangkutan.13,18,27,30,31  

Anshel menyarankan untuk melakukan jeda berkala setiap 20 menit 

selama 20 detik. Hal yang serupa dikemukakan oleh Abelson. Namun efek jeda 

dengan menggunakan rule 20-20-20 pada amplitudo akomodasi belum pernah 

dilakukan. Penelitian ini menemukan bahwa penurunan amplitudo akomodasi 

tetap terjadi pada kelompok jeda berkala menggunakan rule 20-20-20. Hal ini 

mungkin terjadi akibat durasi jeda yang pendek. Beberapa penelitian lain 

melakukan melakukan jeda dengan durasi yang berbeda-beda, yaitu 1 menit, 2 

menit, 5 menit, dan 15 menit. Penurunan amplitudo akomodasi pada kelompok 

dengan jeda berkala lebih kecil dibandingkan kelompok yang melakukan 

pekerjaan dekat secara kontinu. Jeda berkala dilakukan dalam waktu yang singkat 

sehingga tidak akan mengganggu aktivitas maupun produktivitas pengguna 

perangkat VDT.11–13,27,30,32,33  

Keterbatasan pada penelitian ini adalah terdapat kemungkinan bias 

pengukuran atau observer dalam proses pengukuran amplitudo akomodasi. 

Keterbatasan lainnya adalah pengukuran titik dekat akomodasi dilakukan pada 

subjek penelitian dengan visus 1.0 secara subjektif, sehingga kondisi 
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hipermetropia laten mungkin tidak terdeteksi. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan 

kondisi hipermetropia laten dengan menggunakan sikloplegik saat pemilihan 

sampel penelitian.16,27 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Selisih amplitudo akomodasi setelah melakukan pekerjaan dekat dengan 

jeda berkala menggunakan rule 20-20-20 lebih kecil dibandingkan dengan 

pekerjaan dekat secara kontinu. 

5.2 Saran 

1. Pemeriksaan amplitudo akomodasi dilakukan secara objektif untuk 

mengurangi bias pengukuran. 

2. Diperlukan penelitian lanjutan untuk melihat berapa lama waktu jeda 

minimal yang diperlukan agar tidak terjadi penurunan amplitudo 

akomodasi yang bermakna pada individu yang melakukan pekerjaan dekat.  
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 Persetujuan Etik 
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Lampiran 2 Pernyataan persetujuan ikut serta dalam penelitian non-klinis 

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

 

  



39 
 

 
 

Lampiran 3 Output SPSS  

Deskriptif statistik : 
 

 
 

Uji normalitasdata : 
 

 
 

Report

10,200000 9,814933 16,933333 6,140969 3,673964

10 10 10 10 10

,3583226 ,3484566 3,6099998 1,2544839 1,3215553

10,333333 9,677419 16,000000 6,260870 3,750254

9,6667 9,3750 12,0000 4,1667 1,3441

10,6667 10,3448 24,0000 8,3333 5,2083

10,133333 9,875417 11,866667 8,599296 1,276121

10 10 10 10 10

,2810913 ,2802683 1,6938524 1,3538840 1,1304163

10,333333 9,677419 12,166667 8,220721 1,498941

9,6667 9,6774 9,0000 6,9767 -,7663

10,3333 10,3448 14,3333 11,1111 2,7007

10,166667 9,845175 14,400000 7,370133 2,475042

20 20 20 20 20

,3153018 ,3093323 3,7799100 1,7899934 1,7162905

10,333333 9,677419 13,666667 7,321429 2,355991

9,6667 9,3750 9,0000 4,1667 -,7663

10,6667 10,3448 24,0000 11,1111 5,2083

Mean

N

Std. Deviation

Median

Minimum

Maximum

Mean

N

Std. Deviation

Median

Minimum

Maximum

Mean

N

Std. Deviation

Median

Minimum

Maximum

cara_pekerjaan
Kontinu

Jeda

Total

rata_rata_
NPA_sebl AA_sebl

rata_rata_
NPA_ses AA_ses beda_AA

Tests of Normality

,245 10 ,090 ,892 10 ,177

,362 10 ,001 ,717 10 ,001

,253 10 ,068 ,886 10 ,154

,360 10 ,001 ,716 10 ,001

,171 10 ,200* ,948 10 ,648

,153 10 ,200* ,945 10 ,613

,158 10 ,200* ,972 10 ,912

,208 10 ,200* ,885 10 ,149

,194 10 ,200* ,909 10 ,275

,224 10 ,168 ,911 10 ,288

cara_pekerjaan
Kontinu

Jeda

Kontinu

Jeda

Kontinu

Jeda

Kontinu

Jeda

Kontinu

Jeda

rata_rata_NPA_sebl

AA_sebl

rata_rata_NPA_ses

AA_ses

beda_AA

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
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NPar Tests 
Mann-Whitney Test 
 

 
 

 
 

T-Test 
 

 
 
 

Ranks

10 11,10 111,00

10 9,90 99,00

20

10 9,90 99,00

10 11,10 111,00

20

cara_pekerjaan
Kontinu

Jeda

Total

Kontinu

Jeda

Total

rata_rata_NPA_sebl

AA_sebl

N Mean Rank Sum of Ranks

Test Statisticsb

44,000 44,000

99,000 99,000

-,489 -,489

,625 ,625

,684
a

,684
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

rata_rata_
NPA_sebl AA_sebl

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: cara_pekerjaanb. 

Group Statistics

10 16,933333 3,6099998 1,1415822

10 11,866667 1,6938524 ,5356431

10 6,140969 1,2544839 ,3967026

10 8,599296 1,3538840 ,4281357

10 3,673964 1,3215553 ,4179125

10 1,276121 1,1304163 ,3574690

cara_pekerjaan
Kontinu

Jeda

Kontinu

Jeda

Kontinu

Jeda

rata_rata_NPA_ses

AA_ses

beda_AA

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

5,791 ,027 4,018 18 ,001 5,0666667 1,2610010 2,4174019 7,7159314

4,018 12,780 ,002 5,0666667 1,2610010 2,3376575 7,7956759

,000 ,992 -4,212 18 ,001 -2,4583273 ,5836721 -3,68458 -1,23208

-4,212 17,896 ,001 -2,4583273 ,5836721 -3,68509 -1,23157

1,119 ,304 4,360 18 ,000 2,3978434 ,5499408 1,2424606 3,5532262

4,360 17,578 ,000 2,3978434 ,5499408 1,2404686 3,5552182

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

rata_rata_NPA_ses

AA_ses

beda_AA

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Lampiran 4 Data hasil penelitian 

No 

Jenis 
Kelamin 
1. Laki-
laki,   2. 
Peremp

uan 

Umur 
(tahun)  

1. 
OD
, 2. 
OS 

RM 

NPA sebelum kerja dekat  NPA setelah kerja dekat 2 jam 

Δ AA 
OD  

NPA 
1 

NPA 
2 

NPA 
3 

Rata-
rata 
NPA 

AA 
NPA 

1 
NPA 

2 
NPA 

3 

Rata-
rata 
NPA 

AA 

1 2 21 1 C-0.50 X71 11 10 10 10,33 9,68 20 20 20 20,00 5,00 4,68 

2 2 22 2 S -0.50 11 10 11 10,67 9,38 24 24 24 24,00 4,17 5,21 

3 1 20 1 S-0.50 10 9 11 10,00 10,00 19 20 19 19,33 5,17 4,83 

4 1 21 2 S-0.50 10 10 9 9,67 10,34 19 19 19 19,00 5,26 5,08 

5 2 20 1 S- C-0.25 X176 11 10 10 10,33 9,68 14 14 14 14,00 7,14 2,53 

6 2 20 2 S- C-0.25 X5 10 9 10 9,67 10,34 17 16 17 16,67 6,00 4,34 

7 2 21 1 
S-0.25 C-0.25 
X110 10 10 11 10,33 9,68 12 12 12 12,00 8,33 1,34 

8 2 22 2 S-0.50 11 11 10 10,67 9,38 15 15 15 15,00 6,67 2,71 

9 2 21 1 S-0.25 9 11 10 10,00 10,00 14 14 14 14,00 7,14 2,86 

10 2 22 2 
S-0.25 C-0.25 
X180 11 10 10 10,33 9,68 15 16 15 15,33 6,52 3,16 

11 2 21 1 S-0.50 10 11 9 10,00 10,00 13 14 11 12,67 7,89 2,11 

12 1 20 1 
S-0.25 C-0.50 
X165 11 9 10 10,00 10,00 12 11 12 11,67 8,57 1,43 

13 1 20 2 C-0.25 X16 10 11 10 10,33 9,68 14 14 15 14,33 6,98 2,70 

14 2 20 1 S-0.25 10 11 10 10,33 9,68 13 14 12 13,00 7,69 1,99 

15 2 20 2 S-0.50 10 10 11 10,33 9,68 13 13 14 13,33 7,50 2,18 

16 2 21 1 
S-0.25 C-0.50 
X180 10 9 10 9,67 10,34 9 9 9 9,00 

11,1
1 -0,77 

17 2 21 2 
S-0.25 C-0.25 
X180 10 9 10 9,67 10,34 9 10 9 9,33 

10,7
1 -0,37 

18 2 21 1 S-0.50 10 11 10 10,33 9,68 12 13 12 12,33 8,11 1,57 

19 2 21 1 C-0.25 X 128 10 10 11 10,33 9,68 12 11 10 11,00 9,09 0,59 

20 2 22 2 C-0.25 X7 10 11 10 10,33 9,68 13 12 11 12,00 8,33 1,34 
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