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ABSTRAK 

 

 

Dalam era saat ini penggunaan media seperti komputer sangatlah 

menunjang berbagai macam aktivitas pekerjaan. Walaupun banyak manfaat yang 

diperoleh dari komputer namun masih belum banyak yang menyadari bahwa 

penggunaan komputer juga dapat menyebabkan masalah kesehatan, salah satunya 

kelelahan mata. Beberapa gejala kelelahan pada mata yaitu mulai dari rasa nyeri 

pada mata, mata merah, mata berair, iritasi pada mata, dan penglihatan kabur. 

Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari faktor yang berhubungan 

dengan keluhan kelelahan mata pada pekerja pengguna komputer di PT. Indonesia 

Power Unit Pembangkit Semarang 

 Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross 

sectional. Penentuan jumlah sampel menggunakan purposive sampling diperoleh 

sebanyak 77 responden. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner, melakukan pengukuran pencahayaan dan pengukuran jarak mata. 

Analisis univariat dilakukan menggunakan nilai proporsi untuk menjelaskan 

gambaran keluhan kelelahan mata dan faktor-faktor yang berhubungan denagn 

kelelahan mata, sedangkan analisis bivariat dilakukan dengan uji chi-square (X
2
) 

dengan tingkat kemaknaan 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80,5% mengalami keluhan kelelahan 

mata. Dengan taraf signifikan (α) = 0,05, Variabel tampilan monitor memiliki 

Pvalue 0,016 (p<α) sedangkan variabel durasi penggunaan komputer memiliki 

Pvalue 0,018 (p<α).  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 9 variabel independen yaitu usia, 

jenis kelamin, masa kerja, kelainan refraksi mata, tampilan monitor, jarak 

monitor, durasi penggunaan komputer, lama istirahat dan intensitas pencahayaan 

hanya 2 variabel yang berhubungan secara signifikan dengan keluhan kelelahan 

mata yaitu tampilan monitor dan durasi penggunaan komputer. Saran Untuk 

mengurangi kelelahan mata adalah pekerja harus mengatur monitor pada kontras 

yang dirasakan paling nyaman, pekerja harus berusaha untuk lebih sering 

mengedipkan mata ketika berhadapan dengan monitor dan bagi perusahaan perlu 

adanya standard operational procedure (SOP) terkait pengendalian kelelahan 

mata. 
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