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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Mata adalah salah satu indera yang penting bagi manusia, melalui mata 

manusia menyerap informasi visual yang digunakan untuk melaksanakan berbagai 

kegiatan. Namun, gangguan terhadap penglihatan banyak terjadi, mulai dari 

gangguan ringan hingga gangguan yang berat yang dapat mengakibatkan kebutaan 

(Kemenkes, 2014). 

Katarak merupakan penyebab yang paling sering menimbulkan kebutaan 

yang dapat diobati di seluruh dunia. Sebagian besar katarak timbul pada usia tua 

sebagai akibat pajanan kumulatif terhadap pengaruh lingkungan dan faktor 

lainnya (James, 2005). 

World Health Organization (WHO) mengetimasikan jumlah orang dengan 

gangguan penglihatan di seluruh dunia pada tahun 2010 adalah 285 juta orang dan 

39 juta orang diantaranya menderita kebutaan. Katarak merupakan penyebab 

gangguan penglihatan terbanyak di seluruh dunia kedua (33%) setelah gangguan 

refraksi yang tidak terkoreksi (42%) (WHO, 2012). 

Katarak menempati posisi kedua penyakit mata yang menjadi prioritas di 

dunia, hal ini menunjukkan bahwa katarak masih merupakan masalah prioritas 

penyakit mata yang harus diatasi. Katarak merupakan penyebab 51% kebutaan di 

dunia pada sekitar 20 juta orang. Meskipun katarak bisa diatasi dengan operasi, 
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dibanyak negara masih ada hambatan yang dapat mencegah seseorang untuk 

mengakses operasi katarak tersebut. Katarak tetap menjadi penyebab utama 

kebutaan. Katarak juga merupakan penyebab penting dari penurunan penglihatan 

baik di negara maju maupun negara berkembang (WHO, 2014). 

Berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2011, jumlah 

pasien rawat jalan untuk penyakit mata adalah 672.168 pasien. Berdasarkan data 

tersebut diketahui jumlah kasus katarak adalah 94.582, refraksi 198.036 kasus dan 

glaukoma 25.176 kasus. 

Setiap tahun sebanyak 38 ribu lebih warga Jawa Timur terancam  penyakit 

katarak. Berdasarkan data Dinkes Provinsi Jawa Timur, survei yang dilakukan 

Balai Kesehatan Mata Masayarakat (BKMM) Jawa Timur diketahui angka 

kebutaan pada tahun 2011 mencapai 2,660 juta orang, 570 ribu orang diantaranya 

buta akibat menderita katarak. Namun, dari  seluruh kasus tersebut 285 ribu 

diantaranya masih belum dioperasi (Bappeda Jawa Timur, 2011). 

Prevalensi katarak di Indonesia semua umur tahun 2013 adalah 1,8% 

sedangkan di provinsi Jawa Timur prevalensi katarak adalah 1,6%. Sebagian besar 

penduduk dengan katarak di Indonesia belum menjalani operasi katarak karena 

beberapa faktor yaitu ketidaktahuan penderita mengenai penyakit katarak yang 

diderita, tidak mengetahui bahwa buta katarak bisa dioperasi atau direhabilitasi, 

tidak memiliki biaya untuk operasi, serta takut untuk menjalani operasi 

(Riskesdas, 2013).  
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Di Provinsi Jawa Timur, dari beberapa alasan penduduk belum menjalani 

operasi katarak tertinggi adalah ketidaktahuan kalau katarak (51,3%). Alasan lain 

adalah ketidakmampuan membiaya operasi dan ketakutan untuk menjalani operasi 

masing-masing memiliki presentase sebesar 12,1% dan 11,3% (Riskesdas 2013). 

Jumlah penyandang kebutaan di Jawa Timur tahun 2013 diperkirakan 141.132 

orang, jumlah tersebut merupakan jumlah kebutaan terbanyak kedua menurut 

provinsi di Indonesia setelah provinsi Jawa Tengah (Kemenkes, 2014). 

Katarak dapat diatasi dengan tindakan operasi, namun berdasarkan data 

tersebut diketahui bahwa belum semua katarak dapat diatasi karena beberapa 

faktor. Katarak yang tidak disembuhkan akan menyebabkan kebutaan sehingga 

kebutaan akibat katarak menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Katarak adalah kekeruhan lensa mata atau kapsul lensa yang mengubah 

gambaran yang diproyeksikan pada retina. Katarak merupakan penyebab umum 

kehilangan pandangan secara bertahap. Tindakan operasi mengembalikan 

pandangan pada kurang lebih 95% klien. Tanpa pembedahan, katarak yang terjadi 

dapat menyebabkan kehilangan pandangan komplet (Istiqomah, 2004). 

Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur merilis data 10 penyakit 

terbanyak di Surabaya bulan Agustus - Desember tahun 2014 dan penyakit mata 

termasuk dalam 10 terbanyak dengan menempati urutan ke 8. Berdasarkan 

laporan tahunan Dinkes Surabaya diketahui katarak merupakan penyakit mata 
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yang terbanyak setelah kelainan refraksi pada setiap tahunnya. Jumlah dan jenis 

penyakit mata di Surabaya tahun 2012-2014 yaitu: 

Tabel 1.1 Jumlah dan Jenis Penyakit Mata Penduduk Surabaya Tahun 2012-
2014 

 

Sumber: Laporan Penyakit mata Dinkes Kota Surabaya 2012-2014  

Rumah sakit mata undaan Surabaya sebagai rumah sakit yang khusus 

menangani kelainan pada mata juga merupakan rumah sakit rujukan sebagai pusat 

rujukan di Indonesai Timur. RS Mata Undaan memberikan pelayanan 

pemeriksaan, penunjang diagnostik dan penanganan, baik medik, bedah, dan 

bedah laser. Tim dokter spesialis mata yang berpengalaman di bidangnya 

memberikan pelayanan kesehatan mata tingkat 3 (tertier) di bidang katarak, 

glaukoma, kornea dan penyakit infeksi, onkologi, okulaplasti-rekonstruksi, 

pediatric oftamologi dan strabismus, vitreo retina, bedah refraksi. 

Berdasarkan data rekam medik rumah sakit undaan terdapat 10 besar jumlah 

penyakit mata terbanyak, yaitu: 

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan dan Detail Penyakit Mata Pasien di RS Mata 
Undaan Surabaya Tahun 2011-2013 

 

NO Detail Penyakit 2011 2012 2013 

1 Refraction 22.555 14.259 12.358 
2 Disorders of conjunctiva 11.794 7.564 3.669 

No Jenis penyakit mata 2012 2013 2014 
1 Kelainan refraksi 2200 2229 2160 
2 Katarak 3108 2628 2278 
3 Glaukoma 665 601 592 
4 Xeroftalmia 35 61 56 
5 Konjungtivitas 6474 5030 4981 
6 Hordeolum 1778 1330 1321 
7 Penglihatan menurun 202 150 132 
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NO Detail Penyakit 2011 2012 2013 
3 Cataract + Congenital Cataract 9.793 7.454 6.278 

4 Disorders of sclera, cornea, iris & 
ciliary body 6.323 3.981 9.516 

5 Disorders of eyelid, lacrimal system & 
orbit 6.261 4.883 1.172 

6 Glaucoma + Congenital Glaucoma 4.149 2.714 2.712 
7 Disorders of choroid & retina 3.374 1.740 571 
8 Unspecified diabetes mellitus 2.044 848 - 
9 Visual disturbance 1.919 1.752 1.051 
10 Injury of eye and orbit 1.635 1.065 36 
Sumber: rekam medik rumah sakit mata undaaan Surabaya 2011-2014  

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa katarak termasuk dalam tiga besar 

penyakit yang banyak dialami masyarakat dan meskipun jumlahnya menurun 

setiap tahun. Jumlah kasus yang banyak cukup memadai untuk dilakukan 

penelitian mengenai hubungan antara karakteristik, sikap dan pengetahuan untuk 

melakukan operasi katarak. 

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitiannya 

hanya pada pasien katarak yang menjalani pemeriksaan dan pengobatan di 

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya pada tahun 2015. Faktor yang akan 

dikaji adalah faktor predisposisi meliputi karakteristik individu (usia, 

pendidikan, pendapatan), pengetahuan, sikap. Faktor pemungkin yaitu jarak 

tempuh dan biaya, faktor pendukung yaitu dukungan keluarga. 
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1.3.2 Rumusan Masalah 

Adapun untuk rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah ada 

hubungan karakteristik, pengetahuan dan sikap terhadap tindakan untuk 

melakukan operasi katarak di rumah sakit mata undaan surabaya? ”.   

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisa hubungan karakteristik, pengetahuan dan sikap terhadap 

tindakan untuk melakukan operasi katarak di Rumah Sakit Mata Undaan 

Kota Surabaya. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis hubungan antara karakteristik (umur, pendidikan, 

pendapatan) dengan tindakan untuk melakukan operasi katarak 

2. Menganalisis hubungan antara sikap dengan tindakan untuk melakukan 

operasi katarak 

3. Menganalisis hubungan antara pengetahuan dengan tindakan untuk 

melakukan operasi katarak 

4. Menganalisis hubungan antara jarak tempuh dengan tindakan untuk 

melakukan operasi katarak 

5. Menganalisis hubungan antara biaya operasi katarak dengan tindakan 

untuk melakukan operasi katarak 

6. Menganalisis hubungan antara dukungan keluarga dengan tindakan 

untuk melakukan operasi katarak 
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7. Menganalisis variabel independen yang dominan terhadap tindakan 

untuk melakukan operasi katarak 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat bagi peneliti 

Memperoleh bekal pengalaman dalam melakukan penelitian serta 

sebagai sarana pembelajaran dalam menerapkan teori yang telah didapat 

selama perkuliahan. 

1.5.2 Manfaat bagi rumah sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap 

instansi terkait tentang hubungan karakteristik, pengetahuan dan sikap 

terhadap tindakan pasien untuk melakukan operasi katarak. 

1.5.3 Manfaat bagi fakultas  

Menambah koleksi bacaan mengenai penelitian penyakit tidak 

menular khususnya mengenai katarak di Ruang Baca Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Airlangga. 

1.5.4 Manfaat bagi responden 

Memperoleh informasi mengenai katarak meliputi definisi katarak, 

faktor resiko penyebab katarak, pengobatan untuk menyembuhkan katarak 

dan pentingnya operasi untuk menyembuhkan katarak.  
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