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ABSTRAK 

 

Mata kering adalah penyakit multifaktorial dari permukaan mata yang 

mengakibatkan gejala ketidaknyamanan, gangguan visual dan ketidakstabilan film 

air mata dengan potensi kerusakan pada permukaan mata. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kualitas udara PM2,5 dan hubungan perilaku terkait 

pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap kejadian sindroma mata kering pada 

pekerja pengrajin batu bata di Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Nganjuk 

tahun 2017.  

Penelitian ini merupakan penelitian observasional, dengan menggunakan 

desain penelitian cross sectional. Sampel pada penelitian ini 42 pekerja pengrajin 

batu bata, diambil secara acak dengan teknik simple random sampling. Data 

diperoleh dengan cara wawancara, pengukuran kadar PM2,5 menggunakan EPAM 

5000 dan pemeriksaan mata kering secara subyektif menggunakan kuesioner 

OSDI dan secara obyektif menggunakan Schirmer Test Strips. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan uji Chi-Square.  

Hasil pengukuran kadar PM2,5 di tempat pembakaran batu bata, 

menunjukkan semua kadar rata-rata melebihi baku mutu udara ambien 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 sebesar (0,065 mg/m
3
). 

Berdasarkan pemeriksaan obyektif 47,6% pekerja mengalami sindroma mata 

kering dan 71,4% menurut pemeriksaan subyektif. Tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan, sikap, dan tindakan dengan kejadian sindroma 

mata kering pada pekerja pengrajin batu bata 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa  kadar debu PM2,5 di lokasi 

tempat pembakaran batu bata melebihi ambang batas. Sebagian besar pekerja 

mengalami sindroma mata kering. Tidak ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan, sikap, dan tindakan dengan kejadian sindroma mata kering. Pada 

pekerja pengrajin batu bata sebaiknya menggunakan kacamata pada saat 

melakukan pembakaran batu bata untuk mengurangi penguapan air mata secara 

berlebih dan iritasi mata, sehingga kejadian mata kering dapat berkurang. 
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