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Hubungan Antara Sindroma Mata Kering Pada Anggota Polri dengan Kualitas
Udara Ambien di Surabaya.

Berdasarkan data pengukuran kualitas udara ambien kota Surabaya dari 5
stasiun pemantau pencemar udara mulai tahun 2001 sampai dengan 2010
menunjukkan hasil konsentrasi dengan parameter gas SO2, NO2 dan partikel debu
secara variatif masih melebihi baku mutu lingkungan. Bahan polutan dengan
parameter tersebut dapat menyebabkan iritasi pada lapisan ocular mata. Iritasi
mata secara kronis mengakibatkan rusaknya salah satu lapisan air mata dan atau
seluruh lapisan air mata (Lipid, akuos, musi n). Kejadian ini dapat menyebabkan
produksi air mata menjadi rendah atau disebut Sindroma Mata Kering.

Anggota Polri di Surabaya pada kesatuan Polrestabes Surabaya memiliki
satuan fungsi di Lalulintas yaitu Polantas unit patroli yang anggotanya selalu
terpapar dengan kualitas udara ambien rerata lebih dari 8 jam/hari. Tentunya
mereka yang bekerja di jalan raya dengan kualitas udara ambien melebihi baku
mutu lingkungan sangat berisiko terhadap sindroma mata kering. Data dari rumah
sakit Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada tahun 2010 adalah 639
orang berobat ke bagian poli mata diperoleh 11 (1,5%) anggota Polantas
mengalami sindroma mata kering dan 5 (0,7%) anggota Polri umum mengalami
sindroma mata kering. Sehingga dirumuskan apakah ada hubungan antara
sindroma mata kering pada anggota Polri dengan kualitas udara ambien di
Surabaya. Tujuan khusus penelitian ini adalah mengidentifikasi prevalensi
sindroma mata kering, mengidentifikasi kualitas udara ambient dan menganalisis
hubungan sindroma mata kering pada anggota Polantas unit patroli dan Polri
bagian staf dengan kualitas udara ambien.

Kerangka konsep penelitian ini bahwa gas SO 2, gas NO2 dan partikel debu
melalui media udara akan kontak langsung dengan mata. Gas SO 2, gas NO2 dan
partikel debu adalah bahan polutan yang memiliki sifat iritan terhadap mata. Iritasi
mata dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada
lapisan lipid superfisial, lapisan akuos dan lapisan musin sehingga lapisan air mata
akan menjadi tidak stabil dan menyebabkan produksi air mata menjadi berkurang
atau keadaan ini disebut dengan sindroma mata kering. Sindroma mata kering
dapat pula terjadi akibat faktor ekternal individu yaitu lama waktu terpapar, masa
kerja dan penggunaan lensa kontak mata, sedangka n faktor internal individu yaitu
akibat proses penuaan (umur), konsumsi obat tertentu seperti: obat anti alergi,
obat hipertensi, obat diabetes, obat dekongestan, obat penenang dan adanya
trauma pada mata.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian analitik yang bersifat
observasional dengan melakukan pengamatan dan pengambilan sampel di
lapangan dengan desain penelitian komparatif, lokasi di wilayah kota Surabaya,
waktu penelitian mulai bulan Pebruari sampai dengan Juni 2011. Populasi
penelitian adalah anggota Polantas unit patroli sebanyak 127 orang dan anggota
Polri bagian staf sebanyak 25 orang. Diperoleh sampel 55 orang anggota Polantas
unit patroli dan 25 orang anggota Polri bagian staf. Cara pengambilan sampel



pada anggota Polantas dengan teknik simple randome sampling sedang pada
anggota Polri bagian staf dengan total sampel. Variabel dalam penelitian ini
adalah variabel bebas: paparan kualitas udara ambien, variabel tergantung:
sindroma mata kering sedangkan variabel pengganggu: umur, masa kerja, lama
waktu paparan, penggunaan lensa kontak dan asupan obat. Data yang diperoleh
akan disajikan dalam bentuk tabel dan dilakukan análisis statistik dengan
menggunakan uji regresi logistik ganda.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil prevalensi sindroma mata ke ring pada
anggota Polri di Surabaya adalah 37,5%, total sampel sebanyak 80 orang melalui
schirmer test diperoleh 30 orang abnormal dan 50 orang normal.

Kualitas udara ambien dengan parameter gas SO2, NO2 dan partikel debu,
dari 5 titik pengukuran terdapat pada 3 wilayah untuk kadar gas NO2 dan partikel
debu menunjukkan hasil melebihi baku mutu lingkungan yaitu Surabaya Barat
(Wiyung), Surabaya Timur (Kenjeran), Surabaya Utara (Pasar Turi), sedangkan
wilayah Surabaya Selatan (Bundaran Waru), Surabaya Pusat (Embong Malang)
masih memenuhi syarat baku mutu lingkungan Pergub Jatim No. 10 tahun 2009
tentang baku mutu udara ambien dan sumber tidak bergerak di Propinsi Jawa
Timur.

Variabel paparan kualitas udara ambien, umur, masa kerja, penggunaan
lensa konta dan asupan obat terhadap sindroma mata kering setelah dilakukan uji
seleksi kandidat dengan nilai p<0,25 dalam regresi logistik sederhana adalah
variabel paparan kualitas udara ambien, umur dan lama waktu paparan.
Selanjutnya dilakukan uji regresi logistik gan da diperoleh hasil bahwa paparan
kualitas udara ambien mempunyai hubungan yagg kuat terhadap terjadinya
sindroma mata kering (p=0,002, Rasio Risiko=11,926, CI95%=  2,56 - 55.55)

Kesimpulan: (1) Prevalensi sindroma mata kering pada anggota Polri di
Surabaya dalam penelitian ini adalah 37,5%. (2) Kualitas udara ambien di kota
Surabaya untuk kadar gas NO2 dan partikel debu telah melebihi baku mutu
lingkungan terdapat pada wilayah Surabaya Barat, Surabaya Timur dan Surabaya
Utara sedangkan Surabaya Pusat dan Su rabaya Selatan masih memenuhi syarat
baku mutu lingkungan. (3) Terdapat hubungan sindroma mata kering pada angota
Polantas unit patroli dan anggota Polri bagian staf dengan kualitas udara ambien
di Surabaya.


