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GAMBARAN PRESBIOPIA TIDAK TERKOREKSI DAN FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMENGARUHI PADA PROGRAM PENAPISAN 

REFRAKSI SUBINSTALASI OFTALMOLOGI KOMUNITAS  

RUMAH SAKIT MATA CICENDO  

Drasthya Zarisha1,2, Mayang Rini1,2 
1Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

2Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

__________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction: Uncorrected refractive errors had become one of the world’s most leading 

cause of visual impairment. In 2005, there were 1.04 billion people with presbyopia and 

517 million of them require correction or had inadequate correction, with 386 million of 

them living in less and least-developed countries. Causes of vision impairment and 

blindness that could be avoided therefore need to be focused on when making a strategic 

planning of eyecare service. 

Objective: To assess the number of uncorrected presbyopia and its associating risk factors 

among people 40 years and older from Community Ophthalmology Refraction Screening 

Program conducted in Bandung & Greater Bandung, West Java, Indonesia. 

Methods: This was a population based cross-sectional study. Distance visual acuity was 

measured at 4 meter and near visual acuity was assessed at 40 cm. Presbyopia was defined 

when participants were unable to read the minimum of N8, and their vision were improved 

to N8 or less when given near addition lenses unaided or using their best correction. 

Questionnaire was used to collect sociodemographic information, spectacle use and 

barriers of presbyopia correction. 

Results: Total of 164 individuals aged 40 years old and older were included in this study. 

There were 109 (66.4%) participants with uncorrected presbyopia. 50-60 years old of age 

(AOR) 1,80; 95% CI 1,52- 24,33), female gender (AOR 1,28; 95% CI: 1,13-11,63) and 

those currently unemployed (AOR 1,9; 95% CI 1,35-33,05) were associated risk factors of 

unmet presbyopia correction need.  

Conclusion: Female gender, 50-60 years of age and unemployed status were the 

associating risk factors for unmeet need of presbyopia. 

Keyword: refractive error, presbyopia, spectacle coverage 

 

PENDAHULUAN 

World Report on Vision 

menyatakan bahwa terdapat 2,2 

milyar orang di dunia yang hidup 

dengan gangguan penglihatan hingga 

kebutaan, dari jumlah tersebut 1 juta 

orang memiliki kondisi penyakit yang 

tidak terdiagnosis dan tergolong 

gangguan penglihatan yang dapat 

dicegah. Kelainan refraksi yang tidak 

terkoreksi hingga saat ini merupakan 

salah satu penyebab utama dari 

gangguan penglihatan yang terjadi di 

seluruh dunia dan digolongkan ke 

dalam kelainan penglihatan yang 

dapat dicegah (avoidable blindness). 

Pada tahun 2005, terdapat 1,04 milyar 

orang dengan presbiopia dengan 

jumlah sebesar 517 juta orang yang 

belum terkoreksi atau tidak terkoreksi 

dengan baik. Sebanyak 386 juta orang 

dengan kebutuhan koreksi presbiopia 

ini tinggal di negara-negara 

berkembang dengan penghasilan 
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sedang hingga rendah, misalnya Asia 

Timur, Asia Tenggara dan Asia 

Selatan.1-3  

     Pada tahun 2030, jumlah orang 

dengan presbiopia di dunia akan 

meningkat, diestimasi akan terdapat 

2,1 milyar orang dengan presbiopia 

pada tahun 2030. Kondisi gangguan 

penglihatan memengaruhi kualitas 

hidup dari orang yang menderitanya 

sehingga kehilangan produktivitas 

dan mengalami kesulitan dalam 

melakukan pekerjaan sehari-hari. 

Pada Global Action Plan 2014 - 2019 

yang dibuat oleh WHO dikatakan 

bahwa dengan adanya penyediaan 

pelayanan kesehatan mata dalam 

bentuk koreksi gangguan refraksi dan 

pembedahan katarak, maka 2/3 dari 

gangguan penglihatan di dunia dapat 

teratasi. Penyebab dari kelainan 

gangguan penglihatan maupun 

kebutaan yang dapat dicegah harus 

diatasi dan merupakan hal yang 

penting untuk menjadi fokus saat 

membuat program perencanaan yang 

strategis pada pelayanan kesehatan 

mata.1,4,6 

     Subinstalasi Oftalmologi 

Komunitas Pusat Mata Nasional 

Rumah Sakit Mata Cicendo sejak 

tahun 2016 telah melakukan program 

penapisan gangguan refraksi untuk 

masyarakat di Kota dan Kabupaten 

Bandung serta Provinsi Jawa Barat. 

Program penapisan ini biasanya 

bekerjasama dengan pihak eksternal 

dalam penyelenggaraannya untuk 

menyediakan pelayanan kesehatan 

mata bagi masyarakat tanpa 

pemungutan biaya.   

     Rekomendasi WHO untuk kasus 

presbiopia adalah penyediaan 

pelayanan kesehatan presbiopia jika 

<1/3 populasi membutuhkan koreksi 

namun belum mendapatkan koreksi 

yang dibutuhkan maka populasi 

tesebut dianggap memiliki prioritas 

tinggi. Jika 1/3 hingga 2/3 dari  

populasi telah mendapatkan koreksi, 

maka peringkat prioritasnya menjadi 

sedang. Sementara itu jika >2/3 dari 

populasi telah mendapatkan koreksi 

maka peringkat prioritasnya turun 

menjadi rendah.3,5 

     Perencanaan program untuk 

pelayanan kesehatan mata yang lebih 

baik harus dihasilkan melalui 

informasi yang terpercaya. Data 

mengenai koreksi presbiopia 

tergolong masih minim di Indonesia, 

oleh sebab itu dibutuhkan penelitian 

lebih lanjut untuk mendapatkan data 

guna perencanaan kesehatan mata 

yang baik di depannya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk 

menggambarkan presbiopia yang 

tidak terkoreksi di masyarakat, 

mencari faktor-faktor yang 

memengaruhinya dan mencari 

hambatan-hambatan dari presbiopia 

tidak terkoreksi yang diambil dari 

program penapisan refraksi 

subinstalasi Oftalmologi Komunitas 

Rumah Sakit Mata Cicendo.  

 

SUBJEK DAN METODE 

      Penelitian ini merupakan 

penelitian observasional analitik 

dengan desain potong lintang. 

Pengambilan data dan penelitian 

dilakukan dari bulan Agustus hingga 

Oktober 2020 pada program 

penapisan kelainan refraksi 

Subinstalasi Oftalmologi Komunitas 
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Rumah Sakit Mata Cicendo. Populasi 

target adalah seluruh individu berusia 

40 tahun dan lebih (≥ 40 tahun) 

dengan presbiopia di masyakarat. 

Populasi terjangkau pada penelitian 

ini  adalah individu berusia 40 tahun 

dan lebih (≥ 40 tahun) dengan 

presbiopia yang terjaring melalui 

program penapisan refraksi di Kota 

dan Kabupaten Bandung. Kriteria 

inklusi dari penelitan ini adalah 

individu berusia 40 tahun dan lebih 

terdiagnosa dengan presbiopia dan 

kondisi presbiopia dapat terkoreksi 

dengan koreksi hingga minimal N8. 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini 

adalah individu yang sulit 

berkomunikasi dan tidak kooperatif 

saat dilakukan pemeriksaan, individu 

yang telah menjalani operasi 

pengangkatan lensa dan penanaman 

lensa tanam dan pasien dengan 

etiologi gangguan penglihatan non-

refraktif lainnya yang harus dirujuk 

untuk mendapatkan pemeriksaan 

mata yang lebih baik misalnya adanya 

kecurigaan terhadap katarak, 

gangguan retina atau kekeruhan pada 

kornea. Cara pemilihan sampel 

dilakukan menggunakan metode 

consecutive sampling. Jumlah sampel 

penelitian diambil menggunakan 

metode total sampling.  

 

Alat dan Bahan Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan dalam 

program penapisan kelainan refraksi 

Subinstalasi Oftalmologi Komunitas 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo. Pada setiap sesi, alat 

dan bahan yang dipakai antara lain 

lembar rekam medis untuk setiap 

partisipan,  Early Treatment Diabetic 

Retinopathy Study (ETDRS) chart, 

kartu baca dekat dengan notasi N, 

senter, refraktometer portabel 

otomatis, lampu celah portabel, set 

trial lens dan trial frame, funduskopi 

indirek dan direk, kamera fundus 

portabel, surat rujukan bagi partisipan 

yang membutuhkan adanya 

pemeriksaan lebih lanjut dan resep 

kacamata.  

 

Cara Kerja dan Teknik 

Pengumpulan Data 

     Data yang diambil sesuai dengan 

kriteria inklusi dan eksklusi. Pada 

setiap sesi penapisan kelainan refraksi 

pemeriksaan tim yang bertugas terdiri 

atas 1 dokter spesialis mata, 2 residen 

di Subunit Oftalmologi Komunitas 

dan 1 refraksionis optisi. Pemeriksaan 

mata dimulai dari  pemeriksaan tajam 

penglihatan jauh menggunakan 

ETDRS chart dalam jarak 4 meter. 

Tajam penglihatan <4/10 pada 

individu yang terjaring akan 

ditindaklanjuti dengan pemeriksaan 

refraktometer portabel terkalibrasi  

(Retinomax) kemudian dilakukan 

koreksi tajam penglihatan jauh.  

     Individu dengan tajam penglihatan 

jauh yang tidak dapat terkoreksi akan 

diperiksa lebih lanjut menggunakan 

lampu celah portable. Jika terdapat 

kecurigaan etiologi kelainan non-

refraktif yang mendasari partisipan 

akan dirujuk ke pelayanan kesehatan 

mata setempat untuk mendapatkan 

pemeriksaan lanjutan yang 

komprehensif.  Tajam penglihatan 

dekat kemudian dinilai setelah tajam 

penglihatan jauh terkoreksi. 

Pemeriksaan tajam penglihatan dekat 

dilakukan menggunakan kartu tes 
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baca dekat dengan notasi N pada jarak 

40 cm. Individu yang sebelumnya 

telah memiliki kacamata baca masuk 

ke dalam kriteria populasi terkoreksi. 

     Definisi operasional dari 

presbiopia adalah ketidakmampuan 

individu untuk membaca baris 

minimum N8 dengan atau tanpa 

koreksi jauh, dan membaik ketika 

diberikan lensa sferis positif. Kriteria 

adanya perbaikan adalah individu 

minimal dapat membaca N8 atau 

lebih baik. Definisi operasional dari 

presbiopia yang tidak terkoreksi 

adalah jumlah individu yang telah 

memiliki koreksi penglihatan dekat 

binokular yang belum terkoreksi 

maksimal dan individu dengan 

presbiopia yang belum terkoreksi  dan 

membaik ketika diberikan koreksi 

penglihatan dekat menjadi minimal 

N8.  

     Definisi operasional dari 

presbiopia fungsional adalah orang 

dengan gangguan penglihatan dekat 

pada kondisi mata emetropia. Definisi 

operasional presbiopia objektif adalah 

orang dengan gangguan penglihatan 

dekat yang memiliki koreksi 

penglihatan jauh. Variabel 

independen pada penelitian ini adalah 

faktor-faktor risiko sosiodemografis 

yang memengaruhi kondisi 

presbiopia tidak terkoreksi yakni jenis 

kelamin, kelompok umur, pekerjaan, 

status pernikahan dan penghasilan 

sementara variabel dependen adalah 

presbiopia yang tidak terkoreksi.  

     Kuesioner digunakan untuk 

mengumpulkan data terkait 

karakteristik sosiodemografis pasien 

yakni jenis kelamin, kelompok umur, 

pekerjaan, status pernikahan dan 

penghasilan, status presbiopia, 

penggunaan kacamata baca, 

pemanfaatan pelayanan kesehatan 

mata, dan hambatan dalam akses 

mendapatkan atau menggunakan 

kacamata baca. Masing-masing 

partisipan penelitian diminta untuk 

mengungkapkan minimal 1 alasan 

mengapa mereka belum memakai 

kacamata baca meskipun terdiagnosis 

dengan presbiopia sebelumnya atau 

belum memeriksakan gangguan 

penglihatan dekat sebelumnya.  

     Data yang terkumpul kemudian 

dimasukkan ke dalam Microsoft 

Excel 2016 dan dianalisis 

menggunakan SPSS 16.0 Data 

deskriptif dari penelitian ini 

ditampilkan dalam bentuk distribusi 

frekuensi. Analisis faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kondisi 

presbiopia tidak terkoreksi dilakukan 

menggunakan Analisis multivariat 

dilakukan untuk melihat adanya 

hubungan antarvariabel. Odds ratio 

didapatkan dari metode analisis 

tersebut dan penelitian ini 

menggunakan Interval Kepercayaan 

95%. Nilai p < 0.05 dianggap 

memberikan hasil yang signifikan 

secara statistik.  

 

HASIL 

     Jumlah partisipan yang mengikuti 

program penapisan refraksi adalah 

489 orang. Partisipan yang dieksklusi 

berjumlah 325 orang. Total sampel 

penelitian  berjumlah 164 orang. 

Jumlah individu yang tidak terkoreksi 

sebanyak 109 (66,9%) orang dan 55 

(33,1%) orang individu yang 

terkoreksi. Persentase individu tidak 

terkoreksi adalah 66.9 %  (CI: 95%; 
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55.6%-77.1%). Dari seluruh 

partisipan, 96 orang (58,54%)  adalah 

wanita dan 68 orang (41,46%) adalah 

pria.  Sejumlah 76 orang (22,03%) 

tidak bekerja dan diketahui mayoritas 

paritisipan adalah ibu rumah tangga.

 

 

Tabel 1 Karakteristik Sosiodemografis serta Gambaran Presbiopia tidak terkoreksi 

(n=164) 

 

 

 

                    Frekuensi n (%) Jumlah Presbiopia tidak 

terkoreksi  (%) 

Jenis Kelamin   

Pria 68 (41,46%) 41 (60,29%) 

Wanita 96 (58,54%) 68(70,83%) 

Pekerjaan   

Tidak bekerja 76 (46,34%) 61 (80,26%) 

Buruh 31 (18,90%) 24 (77,41%) 

Wirausaha 21(12,80%) 11 (52,38%) 

Lainnya 36 (21,95%) 24 (66,66%) 

Status Pernikahan 

Menikah 139 (84,76%) 89 (64,02%) 

Belum Menikah 1(0.02%) 1(0.02%) 

Janda/Duda 24 (14,63%) 19 (79,16%) 

Pendidikan   

Tidak bersekolah 2 (1,22%) 0 

SD 61 (37,20%) 49 (80,32%) 

SMP 33 (20,12%) 24 (72,72%) 

SMA 36 (21,95%) 23 (63,88%) 

Diploma 3 (1,83%) 1 (33,33%) 

Akademi 2 (1,22%) 0 

Universitas 27 (16,46%) 8 (29,62%) 

Penghasilan per bulan 

<Rp 1.500.000 99 (60,37%) 81 (81,81%) 

Rp 1.500.000-

<2.500.000 

20 (12,20%) 11 (55%) 

Rp 2.500.000-

<3.500.000 

16 (9,76%) 7 (43,75%) 

>Rp 3.500.000 29 (17,68%) 10 (34,48%) 

Kelompok umur (tahun) 

40-49 64 (39,02%) 1  (1,56%) 

50-59 77 (46,95%) 46 (59,74%) 

>60 23(14,02%) 18 (78,26%) 
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Partisipan yang bekerja sebagai buruh 

sebanyak 31 orang (18,90%) dan 

wirausaha sebanyak 21 orang 

(12,80%).  Mayoritas partisipan yakni 

139 orang (84.76%) sudah menikah.  

Jumlah partisipan tidak bekerja yaitu 

sebanyak 76 orang (46,36%). 

Terdapat 99 partisipan dengan 

penghasilan kurang dari Rp 1,500,000 

yaitu sebanyak 32,67%. Kelompok 

usia terbanyak adalah partisipan 

berusia 50-60 tahun sejumlah 77 

orang (46,95%).

 

 Presbiopia 

tidak terkoreksi 

AOR (95% C.I)  P value 

Jenis Kelamin     

Pria 41 0  0,20 

Wanita 68 1,28 (1,13-11,63)  0,03 

Pekerjaan     

Tidak bekerja 61 1,9 (1,35-33)  0,02 

Buruh 24 21,22 (0)  1,00 

Wirausaha 11 0,94 (0,48-13,64)  0,27 

Lainnya 24 0,3(0,36-4,98)  0,65 

Status Pernikahan    

Menikah 89 0  0,48 

Belum Menikah 1 0,78(0,13-1,63)  1,00 

Janda/Duda 19 20,61(0)  1,00 

 

Pendidikan 

   

Tidak bersekolah 2 0   0,99 

SD 49 20,59(0)  1,00 

SMP 24 0,706(0,21-19,97)  0,55 

SMA 23 0,174 (0,13-11,12)  0,88 

Diploma 1 0,43(0,21-11,13)  1,00 

Akademi 2 0,48 (0,04-59,43)  0,79 

Universitas 8 18,24(0)  1,00 

Penghasilan     

<1.500.000 81 0  0,08 

1.500.000-<2.500.000 11 1,70(0,62-48,43)  0,13 

2.500.000-<3.500.000 7 0,46 (0,188-13,4)  0,67 

≥3.500.000 10 0,22(0,138-11,28)  0,84 

Kelompok umur (tahun)    

40-49 46 0,80(0,078-63,99)  0,64 

50-59 44 1,80(1,53-24,33)  0,01 

≥60 18 0,97(0,771-9,04)  0,12 

Tabel 2 Analisa regresi multivariat antara angka presbiopia tidak terkoreksi dan 

karakteristik sosiodemografis (n=164) 
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     Tabel 2 menunjukkan hasil 

analisis antara karakteristik 

sosiodemografis dan presbiopia yang 

tidak terkoreksi. Terdapat enam 

karakteristik sosiodemografis yang 

dimasukkan yaitu jenis kelamin, 

pekerjaan, status pernikahan, 

pendidikan, penghasilan per bulan 

dan kelompok usia. Hasil dari analisis 

menunjukkan bahwa karakteristik 

yang bermakna dan memengaruhi 

kondisi presbiopia tidak terkoreksi 

antara lain adalah berjenis kelamin 

wanita (AOR 1,28; 95% CI: 1,13-

11,63), tidak bekerja (AOR 1,9; 95% 

CI 1,35-33,05) dan berada di 

kelompok usia 50-59 tahun (AOR 

1,80; 95% CI 1,52-24,33). 

     Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan, jenis kelamin wanita 

memiliki resiko 1,28 kali terdiagnosa 

dengan presbiopia yang tidak 

terkoreksi jika dibandingkan dengan 

jenis kelamin pria. Partisipan pada 

penelitian yang tidak bekerja  

memiliki resiko 1,9 kali jika 

dibandingkan dengan partisipan lain 

yang memiliki pekerjaan jenis apapun 

untuk terdiagnosa dengan presbiopia 

dan tidak terkoreksi. Kelompok usia 

50-59 tahun juga ditemukan memiliki 

resiko 1,8 kali lebih besar untuk 

mengalami presbiopia yang tidak 

terkoreksi. 

    Dari seluruh sampel penelitian, 

gambar 1 menunjukkan  hambatan 

yang dirasakan atau dialami 

partisipan untuk mendapatkan 

koreksi dari presbiopia. Sebanyak 

40% dari partisipan merasa sadar 

terdapat gangguan dari kemampuan 

membaca dekat namun belum merasa 

perlu untuk mencari pelayanan 

kesehatan mata terdekat dan 

berkonsultasi. Hambatan terbesar 

kedua (25%) adalah partisipan yang 

menyatakan bahwa harga kacamata 

belum terjangkau sehingga presbiopia 

belum dapat terkoreksi. Sejumlah 

19% dari partisipan tidak menyadari 

adanya gangguan sementara 12% 

partisipan mengalami kesulitan untuk 

mengakses pelayanan kesehatan 

sehingga kondisi presbiopia belum 

terkoreksi. Alasan lain yang 

diungkapkan oleh partisipan terkait 

hambatan koreksi presbiopia antara 

lain fasilitas kesehatan pelayanan 

mata yang sulit diakses, takut 

menggunakan alat bantu atau 

kacamata dan asuransi kesehatan 

partisipan tidak menanggung 

pemberian kacamata.  

 

Gambar 1. Hambatan-hambatan dari presbiopia yang tidak terkoreksi 
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DISKUSI 

     Presbiopia tidak terkoreksi pada 

penelitian ini didapatkan sebanyak 

66,9% ,jika temuan ini dihubungkan 

dengan rekomendasi WHO maka 

kondisi ini termasuk  prioritas sedang 

dalam penyediaan layanan kesehatan 

koreksi presbiopia pada populasi 

terkait. Pada penelitian ini didapatkan 

mayoritas presbiopia tidak terkoreksi 

adalah wanita, hal ini sejalan dengan 

penelitian-penelitian yang dilakukan 

sebelumnya terkait dengan presbiopia 

yang tidak terkoreksi. Penelitian oleh 

Lou dkk, wanita secara umum 

memiliki kemampuan yang lebih 

rendah untuk mencari pelayanan 

kesehatan bagi diri nya sendiri 

dibandingkan dengan kelompok pria, 

kemungkinan karena adanya 

tanggung jawab pekerjaan rumah 

tangga sehingga sulit untuk 

meninggalkan rumah untuk mencari 

layanan kesehatan. Kondisi ini juga 

dapat ditemukan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Mashayo dkk serta 

Hookway dkk. Wanita seringkali 

malu untuk mengungkapkan 

kebutuhan kesehatan yang dimiliki 

nya sementara pria memiliki 

keinginan yang kuat untuk 

mendapatkan koreksi penglihatan.  

Jenis kelamin wanita juga ditemukan 

sebagai salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap kondisi 

presbiopia yang tidak terkoreksi pada 

penelitian oleh Munaw dkk dan 

Girum dkk yang mencari gambaran 

presbiopia tidak terkoreksi di 

kawasan Etiopia Selatan serta Etiopia 

Barat Laut. Wanita di usia lanjut yang 

tinggal di negara berkembang 

ditemukan memiliki penghasilan 

yang lebih rendah sehingga tidak 

dapat mengakses pelayanan 

kesehatan bagi diri mereka sendiri. 

Kondisi ini juga kemungkinan 

menjadi alasan mengapa wanita di 

negara-negara berkembang tidak 

mendapatkan koreksi kacamata yang 

sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Partisipan pria tidak terlalu banyak 

berpartisipasi dalam penelitian ini, hal 

ini kemungkinan disebabkan oleh 

waktu penapisan refraksi yang 

dilakukan pada jam kerja sehingga 

kemungkinan responden secara teknis 

tidak dapat ikut serta dalam 

pemeriksaan yang diselenggarakan. 
5,8,7,10-11 

     Penelitian yang dilakukan oleh 

Naidoo dkk di Durban, Afrika Selatan 

menemukan individu berusia 50-60 

tahun merupakan golongan usia 

terbanyak yang mengalami 

presbiopia. Kelompok usia ini 

dikatakan memiliki kemungkinan 

mengalami presbiopia yang lebih 

besar dibandingkan dengan golongan 

usia di bawahnya, seperti yang 

ditemukan pada penelitian ini. 

Penelitian oleh Frick dkk dan 

Nirmalan dkk menemukan bahwa 

sepertiga dari kelompok presbiopia 

yang tidak terkoreksi justru berusia 

40-45 tahun. Kelompok usia ini 

merupakan usia produktif sehingga 

dengan adanya gangguan pada 

aktivitas bekerja jarak dekat 

umumnya penderita akan mencari 

pengobatan dan membutuhkan 

koreksi, meskipun tidak didapatkan 

angka hubungan yang signifikan 

antara golongan usia ini dan kondisi 

presbiopia tidak terkoreksi. Pada 

penelitian ini, kelompok usia >60 
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tahun ditemukan tidak memiliki 

signifikansi dalam kondisi presbiopia 

tidak terkoreksi, hal ini mirip dengan 

penelitian oleh Naidoo dkk. Kondisi 

ini kemungkinan disebabkan oleh 

terjadinya sklerosis pada bagian 

nukleus lensa di golongan usia 

tersebut dan menyebabkan kondisi 

myopic shift sehingga meniadakan 

atau mengurangi kebutuhan 

pemakaian koreksi untuk membaca 

dekat. 3, 12, 13 

     Pada penelitian ini, mayoritas 

responden berstatus tidak bekerja, hal 

ini kemungkinan disebabkan oleh 

mayoritas jumlah responden adalah 

ibu rumah tangga. Partisipan yang 

berstatus tidak bekerja pada 

penelitian oleh Naidoo dkk memiliki 

kemungkinan lebih besar mengalami 

presbiopia tidak terkoreksi jika 

dibandingkan dengan partisipan lain 

yang memiliki pekerjaan. Hal ini 

mirip dengan mayoritas partisipan 

pada penelitian ini yang menemukan 

adanya hubungan antara status tidak 

bekerja dan meningkatnya risiko 

mengalami presbiopia tidak 

terkoreksi. Individu yang tidak 

bekerja kemungkinan tidak memiliki 

kebutuhan khusus dalam kegiatan 

dengan jarak dekat sehingga belum 

merasa terlalu terganggu dengan 

kondisi presbiopia, atau tidak 

memiliki cukup penghasilan untuk 

mencari pelayanan kesehatan yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan 

koreksi presbiopia. Penelitian lain 

oleh Ramke dkk juga menemukan 

adanya angka partisipan dengan 

status tidak bekerja yang tinggi pada 

populasi pasien presbiopia tidak 

terkoreksi namun tidak dijelaskan 

hubungan diantaranya.  
12, 14, 20,21 

     Pada penelitian ini sejumlah besar 

partisipan memiliki penghasilan < Rp 

1,500,000, kondisi ini berkaitan 

dengan mayoritas partisipan yang 

mengikuti program penapisan adalah 

wanita dan merupakan ibu rumah 

tangga tanpa penghasilan atau 

penghasilan yang rendah. Pada 

penelitian oleh Hookway dkk 

ditemukan bahwa orang dengan 

tingkat sosioekonomi rendah tidak 

banyak berpartisipasi dalam 

penelitian mereka karena kebanyakan 

masyarakat dengan tingkat 

sosioekonomi rendah dikatakan tidak 

membutuhkan pekerjaan dengan jarak 

pandang dekat sehingga jarang 

memeriksakan diri lebih lanjut. Hal 

ini berbeda dengan penelitian ini yang 

menemukan tingkat sosioekonomi  

rendah banyak berpartisipasi dalam 

program penapisan kelainan refraksi, 

kemungkinan hal ini terjadi karena 

program penapisan refraksi dilakukan 

tanpa memungut biaya dan 

diselenggarakan dekat dengan 

perumahan sehingga dapat diikuti 

oleh masyarakat setempat. 3,9, 12,18  

     Beberapa penelitian sebelumnya 

juga mendeskripsikan mengenai 

hambatan yang dialami partisipan 

untuk mendapatkan koreksi 

presbiopia. Hambatan presbiopia 

tidak terkoreksi pada penelitian ini 

adalah partisipan yang menyadari 

adanya gangguan tetap tidak 

berkonsultasi pada pelayanan 

kesehatan mata terdekat, serta 

partisipan yang belum menyadari 

adanya gangguan serta partisipan 
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yang tidak dapat membeli kacamata 

karena alasan ekonomi. Hal ini mirip 

dengan hambatan-hambatan yang 

ditemukan oleh Marmaula dkk serta  

Mukuria dkk, penelitian tersebut 

menemukan bahwa alasan ekonomi 

serta ketidaksadaran partisipan 

terhadap adanya gangguan 

merupakan hambatan dari presbiopia 

tidak terkoreksi. Penelitian oleh 

Wubben dkk juga mencatat mengenai 

hambatan yang terjadi pada populasi 

penelitian dengan presbiopia yang 

tidak terkoreksi di Amerika Serikat, 

didapatkan kesamaan pada salah satu 

alasan yaitu harga kacamata yang 

tidak terjangkau. Kelebihan 

penelitian oleh Wubben dkk yakni 

dijelaskan contoh aktivitas sehari-hari 

(contoh: membaca, memasak, 

menjahit) yang terganggu dengan 

adanya presbiopia yang tidak 

terkoreksi. Penelitian di Indonesia 

oleh Asrorudin dkk mengenai kualitas 

hidup pada penderita gangguan 

penglihatan salah satunya kelainan 

refraktif mengemukakan bahwa jika 

dibandingkan dengan kelainan 

penglihatan lainnya misalnya 

glaukoma atau katarak, penderita 

merasa tidak terlalu terganggu. Hal 

ini menjadi kemungkinan alasan 

mengenai adanya gangguan 

presbiopia tidak terkoreksi. 14-19,22 

     Keterbatasan dari penelitian ini 

adalah jumlah sampel yang tergolong 

sedikit karena waktu pengambilan 

sampel yang pendek dan adanya 

kemungkinan bias. Bias pertama 

kemungkinan terjadi pada 

pengukuran karena pada beberapa 

sesi pemeriksaan terdapat petugas 

yang berbeda saat bertugas untuk 

melakukan pemeriksaan penapisan  

refraksi. Bias kedua adalah bias 

seleksi, karena partisipan yang datang 

ke program penapisan hanya 

partisipan yang merasa ingin 

diperiksa saja yang hadir dan 

mengikuti penapisan. Saran untuk 

penelitian selanjutnya adalah jumlah 

sampel yang diperbesar agar data 

dapat merepresentasikan kondisi 

sesungguhnya di masyarakat, serta 

menguantifikasi seberapa besar 

presbiopia yang tidak terkoreksi dapat 

mengganggu kualitas hidup 

penderitanya. 

     Edukasi mengenai pentingnya 

melakukan pemeriksaan kelainan 

refraksi harus ditingkatkan melihat 

adanya hambatan terbesar di populasi 

penelitian yang merasa tidak perlu 

untuk memeriksakan diri mereka 

Edukasi juga merupakan bentuk 

promosi kesehatan yang penting 

untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai gejala dan 

tanda adanya presbiopia, sehingga 

masyarakat memahami kapan 

sebaiknya memeriksakan diri untuk 

kelainan refraksi atau kebutuhan 

memakai alat bantu penglihatan.  

      

SIMPULAN 

     Lebih  dari 2/3 populasi yang 

terjaring program penapisan refraksi 

oleh Subunit Instalasi Oftalmologi 

Komunitas Rumah Sakit Mata 

Cicendo memiliki kondisi presbiopia 

yang tidak terkoreksi. Faktor-faktor 

yang berhubungan dengan kondisi 

presbiopia yang tidak terkoreksi 

adalah berjenis kelamin wanita, status 

tidak bekerja dan golongan usia 50-60 

tahun.     
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