
ABSTRAK 
 

    Saat ini penggunaan komputer maupun laptop sangatlah banyak, dari 
kalangan anak-anak bahkan dewasa dan hampir semua aspek pekerjaan di 
perkantoran, rumah, industri sudah memanfaatkan alat teknologi tersebut.Akan 
tetapi banyak faktor risiko yang ditimbulkan dari penggunaan komputer dan 
laptop selalu diabaikan oleh masyarakat. Apalagi dengan bertambahnya usia, mata 
manusia sangat rentan terkena dry eyes syndrome. Ditambah dengan jarak 
pandang yang tidak ergonomis dan faktor lingkungan yang akan menambah 
munculnya dry eyes syndrome tersebut. Penelitian ini bertujuan mempelajari 
faktor yang berhubungan dengan  dry eyes syndrome  pada pekerja yang 
menggunakan VDT di PT. PKT 
        Penelitian ini menggunakan metode analitik. Populasi penelitian adalah 
pekerja yang berusia 40 tahun ke atas di perusahaan PT.PKT sebanyak 55 orang 
dan sampel sebanyak 35 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah Simple random sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
intensitas pencahayaan, jarak pandang, karakteristik pekerja, layar monitor pada 
komputer dan faktor lingkungan. 
        Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 
correlation linier pearson dengan tingkat signifikan α=0,05. Hasil penelitian ini 
bahwa terdapat berhubungan yang signifikan seperti, umur responden = 0,000 
(p<0,05), jenis kelamin = 0,037 (p<0,05), lama kerja = 0,037 (p<0,05), masa kerja 
= 0,010 (p<0,05), penggunaan obat-obatan = 0,000 (p<0,05), posisi jarak pandang 
= 0,004 (p<0,05), penggunaan layar datar dan layar cembung = 0,000 
(p<0,05),gangguan kesilauan 0,004 (p> 0,05), pencahayaan lokal 0,001 (p> 0,05).   
        Kesimpulan penelitian adalah dry eyes syndrome suatu gangguan pada mata 
yang ditandai dengan ketidakstabilan produksi dan fungsi dari lapisan air mata. 
Angka kejadian ini lebih banyak dialami oleh laki-laki serta ditandai dengan 
gejala mata pedih, panas, gatal, lengket, tegang. Saran lebih banyak kepada 
individual atau pekerja dengan menjaga kesehatan mata, mengatur posisi jarak 
pandang dan istirahat teratur serta menginstruksikan kepada departemen K3 untuk 
melakukan sosialisasi, pengawasan yang berkaitan dengan ergonomi komputer. 
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