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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mata merupakan salah satu sistem indera yang sangat berperan dalam 

mengoptimalkan proses perkembangan setiap individu khususnya untuk 

mengumpulkan berbagai informasi visual (Kemenkes RI, 2013). Mata dapat 

dikatakan dalam keadaan darurat ialah apabila terdapat keadaan dimana mata 

tercancam akan kehilangan fungsi penglihatan atau kebutaan diakibatkan oleh 

penyakit atau kelainan mata dan trauma mata (Ilyas, 2009). Masalah atau 

gangguan yang dapat menyerang mata diantaranya yaitu katarak, rabun, silinder, 

myopia, presbiopia, glaukoma dan penyakit mata lainnya.  

Glaukoma merupakan salah satu penyakit mata dimana terjadi kerusakan 

saraf optik yang diikuti gangguan pada lapang pandangan yang khas. Kondisi ini 

utamanya diakibatkan oleh tekanan bola mata yang meninggi yang biasanya 

disebabkan oleh hambatan pengeluaran cairan bola mata (humour aquous). 

Penyebab lain kerusakan saraf optik, antara lain gangguan suplai darah ke serat 

saraf optik dan kelemahan atau masalah saraf optiknya sendiri (Kemenkes RI, 

2015). 

Glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua setelah katarak di seluruh 

dunia. Berbeda dengan katarak, kebutaan yang diakibatkan glaukoma bersifat 

permanen, atau tidak dapat diperbaiki (irreversible). Hal ini menjadi tantangan 

tersendiri dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus glaukoma. Berdasarkan 
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data WHO 2010, diperkirakan sebanyak 3,2 juta orang mengalami kebutaan 

akibat glaukoma (Kemenkes RI, 2015).  

Berdasarkan Survei Kesehatan Indera tahun 1993-1996 yang dilakukan 

Departemen Kesehatan di 8 provinsi (Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa 

Tenggara Barat), sebesar 1,5% penduduk Indonesia mengalami kebutaan dengan 

prevalensi kebutaan akibat glaukoma sebesar 0,20% dimana glaukoma merupakan 

penyebab kebutaan kedua setelah katarak dengan prevalensi sebesar 0,78% 

(Kemenkes, 2015).  

Sumber: Riskesdas 2007 
Gambar 1.1 Prevalensi Glaukoma Hasil Riskesdas Tahun 2007 
 

Menurut gambar 1.1 yang merupakan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, 

responden yang pernah didiagnosis glaukoma oleh tenaga kesehatan sebesar 

0,46%, yaitu tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,85%, berturut-turut 

diikuti Provinsi Aceh sebesar 1,28%, Kepulauan Riau sebesar 1,26%, Sulawesi 

Tengah sebesar 1,21%, Sumatera Barat sebesar 1,14% dan terendah di Provinsi 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS HIDUP... EFIFTA PRATAMA ANANDA



3 
 

 
 

Riau sebesar 0,04%. Prevalensi nasional penyakit glaukoma adalah 0,5% dan 

Jawa Timur termasuk 9 provinsi yang mempunyai prevalensi glaukoma diatas 

prevalensi nasional (Depkes RI, 2008). 

Melihat persentase responden Riskesdas 2007 yang pernah didiagnosis 

glaukoma, meskipun tidak dapat dibandingkan secara langsung, dapat diduga 

bahwa sebagian besar penderita glaukoma belum terdeteksi/ terdiagnosis dan 

tentunya belum tertangani. Gejala glaukoma sering tidak disadari penderita atau 

menyerupai gejala penyakit lain, sehingga kebanyakan penderita kurang 

menyadari bahwa dirinya menderita glaukoma dan baru terdiagnosis ketika telah 

lanjut bahkan telah terjadi kebutaan total (Kemenkes RI, 2015). 

Kemajuan dalam terapi penyakit glaukoma, tidak membuat penderita 

penyakit glaukoma yang menurun, glaukoma tetap tinggi dan akan terus 

meningkat. Diperkirakan pada tahun 2010 terdapat 60,5 juta orang menderita 

glaukoma; pada tahun 2020 diperkirakan penderita glaukoma mencapai 79,6 juta 

dan diantaranya terdapat 11,2 juta penderita glaukoma yang mengalami kebutaan. 

Apabila penderita glaukoma tidak menyadari penyakit yang diderita, itu akan 

berdampak pada kualitas hidup mereka karena menyempitnya lapang pandang 

akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, selain itu 

mata merupakan bagian yang penting karena berhubungan dengan penglihatan 

seseorang.  

Kualitas hidup adalah refleksi dari keseluruhan kesejahteraan seseorang 

serta kemampuan mereka untuk mendapatkan hidup yang bahagia. Kualitas hidup 

ini terdiri dari kemampuan fisik, kesehatan mental, persepesi tentang kesehatan 
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secara umum, fungsi sosial, dan kemandirian (Skalicky dan Goldberg, 2012). 

Kualitas hidup merupakan suatu tolak ukur yang sulit dinilai oleh dokter, tetapi 

sangat penting untuk penderita glaukoma. Penurunan kualitas hidup pada 

penderita glaukoma dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain kecemasan 

akan terjadi kebutaan sejak awal terdiagnosa glaukoma, penurunan fungsi 

penglihatan yang menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari, ketidaknyamanan 

pengobatan, efek samping, maupun biaya pengobatan itu sendiri (Rosalina, 2011). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Di Indonesia, glaukoma kurang dikenal oleh masyarakat, padahal cukup 

banyak yang menjadi buta akibat glaukoma. Pada glaukoma kronik dengan sudut 

bilik mata depan terbuka misalnya, kerusakan saraf optik terjadi perlahan-lahan 

hampir tanpa keluhan subyektif. Hal ini menyebabkan penderita datang terlambat 

ke dokter. Biasanya kalau sudah memberikan keluhan, keadaan glaukomanya 

sudah lanjut (Ilyas dkk, 2010). 

Glaukoma adalah suatu keadaan di mana tekanan mata seseorang demikian 

tinggi atau tidak normal sehingga mengakibatkan kerusakan saraf optik dan 

mengakibatkan gangguan pada sebagian atau seluruh lapang pandang atau buta. 

Glaukoma terjadi bila cairan mata di dalam bola mata pengalirannya terganggu. 

Pada mata yang sehat dan normal, cairan mata ini akan masuk ke dalam bilik mata 

dan keluar melalui celah halus (trabekulum) di daerah apa yang disebut sebagai 

sudut bilik mata, yang terletak antara selaput pelangi dan selaput bening (Ilyas, 

2007).  
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Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya merupakan pusat rujukan di 

Indonesia Timur yang 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, pediatrik oftalmologi dan strabismus, vitreo retina, 

bedah refraksi (RS Mata Undaan, 2015). Pasien glaukoma yang ada di Rumah 

Sakit Mata Undaan Surabaya jumlahnya cenderung meningkat. Berikut adalah 

grafik pasien glaukoma di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya 

Sumber: Rekam media Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tahun 2012-2014 
Gambar 1.2 Jumlah Pasien Glaukoma di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya   

Tahun 2012-2014 
 
Berdasarkan penyebabnya jenis glaukoma terdiri dari glaukoma primer dan 

glaukoma sekunder. Selain itu ada jenis glaukoma lain misalnya glaukoma 

konginetal dan lain-lain. Kasus glaukoma di Rumah Sakit Mata Undaan 

cenderung meningkat dari tahun 2012 hingga tahun 2014, dimana jumlah 

glaukoma terbanyak tiap tahunnya adalah glaukoma primer dan glaukoma 
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sekunder. Terdapat juga glaukoma suspek yaitu seseorang yang tekanan intra 

okularnya > 20 mmHg termasuk yang dicurigai menderita glaukoma. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan masalah 

Glaukoma merupakan penyakit yang mempunyai perjalanan penyakit yang 

progresif dan kronis, gejala klinis yang dirasakan berjalan lama, serta gangguan 

penglihatan akibat neuropatik optik yang diderita membuat penderita mengalami 

keterbatasan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Penderita glaukoma juga 

mulai membatasi diri dalam pergaulan sehari-hari karena rasa khawatir terhadap 

lingkungan dan akan kebutaan yang mengancam keterbatasan dalam aktivitas 

sehari-hari dan fungsional akan mempengaruhi kualitas hidup penderita glaukoma 

(Karmila, 2014). Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup 

penderita glaukoma. Dari karakteristik individu diantaranya yaitu umur, jenis 

kelamin, pendidikan, pengetahuan, lama sakit, kecemasan; dari faktor penyakit 

diantaranya yaitu jenis glaukoma, tekanan intraokuler, penyempitan lapangan 

pandang; faktor pengobatan yaitu jenis pengobatan glaukoma; dan faktor sosial 

adalah dukungan keluarga. Karena keterbatasan peneliti, dalam penelitian ini 

faktor kecemasan, penyempitan lapang pandang dan dukungan keluarga tidak 

dimasukkan ke dalam variabel independen. Sedangkan variabel dependen yang 

diteliti adalah kualitas hidup penderita glaukoma. 
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1.3.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor apa saja yang berhubungan 

dengan kualitas hidup penderita glaukoma di Rumah Sakit Mata Undaan 

Surabaya?” 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan 

kualitas hidup penderita glaukoma di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. 

1.4.2 Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik individu berdasarkan umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pengetahuan, dan lama sakit penderita glaukoma di RS Mata 

Undaan Surabaya. 

2. Mengidentifikasi faktor penyakit meliputi jenis glaukoma dan tekanan 

intraokuler penderita glaukoma di RS Mata Undaan Surabaya. 

3. Mengidentifikasi jenis pengobatan penderita glaukoma di RS Mata 

Undaan Surabaya. 

4. Menganalisis hubungan antara karakteristik individu meliputi umur, jenis 

kelamin, pendidikan, pengetahuan, dan lama sakit dengan kualitas hidup 

penderita glaukoma di RS Mata Undaan Surabaya. 
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5. Menganalisis hubungan antara faktor penyakit meliputi jenis glaukoma 

dan tekanan intraokuler dengan kualitas hidup penderita glaukoma di RS 

Mata Undaan Surabaya. 

6. Menganalisis hubungan antara jenis pengobatan glaukoma dengan kualitas 

hidup penderita glaukoma di RS Mata Undaan Surabaya. 

7. Menganalisis variabel independen yang dominan terhadap kualitas hidup 

penderita glaukoma di RS Mata Undaan Surabaya. 

1.4.3 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat bagi peneliti 

Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan mengenai penyakit 

mata yaitu glaukoma dan mengembangkan keterampilan dan menyusun 

laporan penelitian ilmiah. Selain itu, dapat menambah wawasan peneliti 

mengenai faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup penderita 

glaukoma. 

2. Manfaat bagi masyarakat 

Manfaat langsung bagi responden yaitu responden dapat mengetahui 

bagaimana cara pencegahan penyakit glaukoma agar penyakit yang 

diderita tidak bertambah parah. Manfaat tidak langsung yang didapatkan 

responden yaitu bisa melihat apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas 

hidup mereka dimana dapat digunakan mengatasi beban penyakit yang 

mereka rasakan. Selain itu, responden dapat melihat dampak dari 

pengobatan yang telah dilakukan terhadap kualitas hidupnya. 
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3. Manfaat bagi instansi terkait 

Sebagai bahan masukan agar bisa meningkatkan penanganan terhadap 

penderita glaukoma untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya. 

4. Manfaat bagi pendidikan 

Sebagai tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu mengenai 

penyakit di bidang oftalmologi dan sebagai bahan informasi untuk 

penelitian lain yang berkaitan dengan penyakit glaukoma dan kualitas 

hidup. 
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