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DAMPAK KEBERSIHAN PADA PEMAKAIAN LENSA KONTAK DI POLY 

MATA RUMAH SAKIT HAJI MEDAN TAHUN 2019 

 

Ragil Sekar Kinanti Hutabarat, Khairuna Irma, RO, M.K.M, Marthalena 

Sihotang 

 Prodi Optometri 

 

ABSTRAK 

 

Lensa kontak digunakan langsung pada permukaan bola mata, langsung 

dipermukaan kornea sehingga membuatnya menjadi lebih nyaman untuk digunakan. 

Banyak pemakai yang tidak memperhatikan dan paham akan bahaya dari 

penggunaannya. Sehingga tidak memperhatikan kebersihan dan hal-hal yang penting 

dalam penggunaannya. Sangat dianjurkan bagi yang menggunakan lensa kontak untuk 

selalu menjaga kebersihan. Karena jika kurang memperhatikan kebersihan lensa kontak 

dapat mengakibatkan gangguan mata yang cukup serius seperti mata kering, penglihatan 

menjadi kabur, gatal hingga kebutaan. Tahun 2018, Hasil dari observasi di RS Haji 

medan (USU) ada beberapa pasien yang menggunakan lensa kontak yang jarang 

melakukan tindakan sesuai prosedur dalam perawatan dan pembersihan lensa kontak. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pasien yang memakai lensa kontak pernah 

mengalami gangguan mata seperti matanya merah dan berair waktu pemakaian lensa 

kontak dan setelah selesai pemakaian. Dan waktu pemakaiannya mereka mengaku 

jarang membersihkannya terlebih dahulu. Mereka membiarkan mata mereka merah 

ataupun berair karena alasan dapat pulih kembali dan bisa dipakai lagi lain waktu saat 

mereka membutuhkan lensa tersebut untuk kepentingan sebuah acara.Padahal jika 

dibiarkan dapat berbahaya bagi kesehatan mata. Kebersihaan sangat berdampak 

terhadap lensa kontak, Jika pemakai lensa kotak tidak dapat menjaga kebersihan serta 

tidak dapat merawat dan memelihara lensa kontak tersebut akan menyebabkan 

penglihatan menurun, kenyamanan akan berkurang serta komplikasi dan infeksi yang 

meningkat dan dapat mengakibatkan kerusakan mata ,seperti kornea menjadi kering 

,mata merah atau sakit pada mata,serta dapat menimbulkan kebutaan. 

 

KATA KUNCI : LENSA KONTAK – KEBERSIHAN 
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PENDAHULUAN 

 

Lensa kontak adalah lensa yang 

menempel pada mata atau selaput bening 

yang di pergunakan seseorang dengan 

gangguan penglihatan untuk membantu 

atau memperbaiki tajam 

penglihatan,fungsi lensa kontak sebagai 

kosmetik atau sama halnya dengan 

kacamata namun lebih ringan untuk 

dipakai dan hampir tidak terlihat bila 

dipakai. Dalam kebanyakan kasus, lensa 

kontak digunakan sebagai pengganti 

kacamata. Lensa kontak juga dapat 

digunakan untuk mengobati penyakit 

mata tertentu atau dapat digunakan untuk 

tujuan kosmetik yaitu mengubah 

penampakan warna mata. 

Lensa kontak adalah protesa 

okular yang dikenakan untuk 

memperbaiki visus. Mayoritas lensa 

kontak dipakai untuk koreksi 

penglihatan karena alasan kosmetik. 

Terdapat berbagai tingkat pengetahuan 

dalam penggunaan dan perawatan lensa 

kontak. Komplikasi dari pemakaian 

lensa kontak terjadi karena beberapa 

faktor penyalahgunaan lensa, pemakaian 

lensa yang tidak sesuai, atau penyakit 

mata sebelumnya dan cara pakai yang 

salah atau sembarangan dapat 

mengakibatkan terjadinya iritasi pada 

mata, Konsumen harus mengetahui cara 

memakai lensa kontak yang benar dan 

dalam pemakaian lensa kontak 

konsumen juga harus menjaga 

kebersihanya. 

 

KLASIFIKASI 

Menurut material/bahan, lensa 

kontak terdiri dari 2 kategori: 

1. Lensa Kontak Lunak (Soft 

Lens) 

Soft contact lens adalah lensa 

plastic tipis yang dipakai pada kornea 

yang dicampur dengan air. 

Lensa kontak lunak memiliki bagian 

bagian yaitu; 

1. Lensa kontak lunak kosmetik 

2. Lensa Lunak Terapeutik 

2. Lensa Kaku (Rigid Lenses) 

Seperti namanya, lensa kontak 

jenis ini lebih keras dan kaku (Rigid) 

dari pada softlens. Lensa jenis ini 

terbuat dari bahan silikon sehingga 

memungkinkan oksigen melewati lensa 

menuju kekornea. 

1. Lensa Keras (Standart Hard 

Lenses) 

2. Lensa kaku permeable-gas 

(Rigid-Gas Permeable Lenses) 

 

JADWAL MASA PEMAKAIAN 

LENSA KONTAK 

1. Lensa Kontak Konvensional 

Lensa kontak 

konvensional adalah masa pemakaian 

yang lama dan perawatan, serta masa 

penggatian kurang teratur maka 

kemungkinan akan mengalami 

komplikasi yang sangat tinggi. Lensa 

konvensional ini adalah lensa jangka 

panjang yang biasa dipakai selama 1 

tahun sebelum diganti. 

Lensa kontak konvensional memiliki 

bagian bagian sebagai berikut: 

1. Extended Wear (Pemakaian 

Mingguan) 

2. Daily Wear (Pemakaian Harian) 

 

INDIKASI DAN KONTRA  

INDIKASI 

1. Indikasi 

1. Kelaianan myopia dan 

Hyopermetropia / kombinasi 

astigmat rendah. 

2. Kondisi anisometropia 

3. Kosmetik dan sport . 

4. Untuk hypormetropia, beri lensa 

kontak yang berkadar air tinggi, 

kalau tidak akan terjadi hypoxia. 

 

Kontra Indikasi Pemakaian 

5. Kesehatan secara umum. 

 Alergi cairan ,bahan. 

 DM 

 Arthritis (radang sendi) 

 Sinusitis (radang pada hidung ) 
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 Hypertensi 

 Kehamilan /pemakaian obat khusus 

(kalsium tinggi) 

6. Kesehatan mata 

 Glaukoma 

 Strabismus 

 Konjugtivitis 

 Mata kering 

 Midriasis (pupil melebar) 

 Ptosis (penumpukan otot pada 

kelopak mata ,sehingga kelopak 

mata,turun kebawah .) 

 Pteregium 

 Pola kedipan yang tidak baik. 

 Neovaskularisasi (pembuluh darah 

dari limbus ke kornea) 

7. Lingkungan 

 Lingkungan berdebu 

 Lingkungan berasap 

 Lingkungan uap beracun 

 

KEBERSIHAAN LENSA KONTAK 

Kebersihaan lensa kontak juga 

menjadi sebuah hal penting dalam 

pemakaian lensa kontak yang akan 

menghindari virus, bakteri pada lensa 

kontak yang akan dipakai. Jika pemakai 

lensa kotak tidak dapat menjaga 

kebersihan serta tidak dapat merawat dan 

memelihara lensa kontak tersebut akan 

menyebabkan penglihatan menurun, 

kenyamanan akan berkurang serta 

komplikasi dan infeksi yang meningkat 

dan dapat mengakibatkan kerusakan 

mata ,seperti kornea menjadi kering 

,mata merah atau sakit pada mata,serta 

dapat menimbulkan kebutaan. 

 

TANDA TANDA LENSA KONTAK 

YANG TIDAK BERSIH 

Tanda tanda yang terlihat pada lensa 

kontak yang tidak bersih akibat lensa 

kontak tidak dibersihkan yaitu Lensa 

kontak berdeposit. 

Deposit adalah bakteri atau virus 

yang menempel pada lensa kontak. Jenis 

deposit yang paling sering ditemukan 

adalah berupa protein dan lipit. Deposit 

menyebabkan problem bagi mata karena 

betuk fisiknya melekat pada lensa 

kontak. 

Deposit yang banyak menyebabkan 

 Bertambahnya rasa tidak enak  

(terutama deposit protein) 

 Visus buram yang menjadi jelas 

setelah berkedip 

 Mata kering bila lensa kontak 

dipakai 

 

Tanda tanda adanya deposit lensa kontak 

 Deposit protein mula mula berupa 

selaput yang bening kemudian 

menjadi keruh karena denature 

(menua) 

 Deposit lipit deposit bulat kecil 

menempel dengan lepas 

dipermukaan lensa, yang 

menyebabkan pembahasan yang 

tidak sempurna pada waktu lensa 

kontak dipakai. 

Tanda tanda ini menunjukkan lensa 

kontak jarang dibersihkan. Jadi disini 

sudah menjadi kesalahan bagi si pemakai 

karena tidak menggunakan cairan secara 

teratur dengan baik. 

 

FAKTOR FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KEBERSIHAN 

LENSA KONTAK 

Lensa kontak yang kotor dapat 

menyebabkan kornea mata tergores atau 

abrasi. Hal ini menyebabkan rasa sakit 

yang parah dan tidak nyaman. Jika tidak 

segera ditangani dapat menyebabkan 

penurunan penglihatan menetap atau 

bahkan konjungtivitis. Faktor faktor 

yang mempengaruhi lensa kontak. 

1. Tidak Mencuci Tangan Sebelum 

Memakai Lensa Kontak 

2. Tidak Mencuci Tempat Lensa 

Kontak 

3. Membilas Lensa Kontak Dengan 

Air Keran 

4. Memakai Lensa Kontak Bekas 

Orang Lain 

5. Mencampur Cairan Lensa Kontak 

6. Menyimpan Lensa Kontak 
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Sembarangan 

7. Memakai Lensa Kontak saat  Mandi 

dan Berenang 

8. Menggunakan Cairan Pembersih 

Yang Sudah Lama 

9. Menggunakan Make Up Terlebih  

Dahulu 

 

ASPEK ASPEK KEBERSIHAN 

LENSA KONTAK 

Aspek aspek penting dalam kebersihan 

lensa kontak yaitu 

1. Merawat Lensa Kontak Dan 

Memelihara Lensa Kontak 

2. Membersihkan Lensa Kontak 

3. Membersihkan Tempat Lensa  

kontak 

4. Hindari Tempat Berdebu 

5. Kuku Bersih dan Pendek 

6. Perhatikan Tanggal Kedaluwarsa 

7. Rutin Mengganti Tempat Softlens 

8. Cuci Lensa Kontak Sebelum  

Disimpan 

 

DAMPAK KEBERSIHAN DARI 

PEMAKAIAN LENSA KONTAK 

Lensa kontak sangat berdampak 

pada kebersihan lensa kontak, berikut 

adalah dampak kebersihan pada 

pemakaian lensa kontak. 

1. Konjungtivitis 

Konjungtivitis atau ‘’mata 

merah’’bisa di sebabkan oleh 

infeksi bakteri atau iritasi dari lensa 

kontak. Selain merah, mata juga 

menjadi berair. 

2. Keratitis 

Keratitis adalah Peradangan atau 

inflamasi yang terjadi pada kornea 

mata. Cedera mata atau adanya 

infeksi. 

3. Blefaritis 

Blefaritis adalah peradangan pada 

tepi kelopak mata yang 

menyebabkan bangian tersebut 

terlihat bangkak dan merah. 

4. Infeksi 

Masuknya organisme jawaban yang 

sudah tersusun dengan baik, dimana 

responden tinggal memberi berbahaya 

kedalam mata Penyebabnya Infeksi 

adalah Bakteri, Jamur, Virus 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian 

 

Data kuantitatif adalah jenis data 

yang dapat diukur (measurable) atau 

dihitung secara langsung sebagai 

variabel angka atau bilangan variabel 

dalam ilmu statistika adalah atribut, 

karakteristik, atau pengukuran yang 

mendeskripsikan suatu kasus atau objek 

penelitian. 

Berdasarkan hal diatas rancangan 

penelitian ini berbentuk diskripsi 

kuantitatif.Penelitian mendeskripsikan 

tentang dampak kebersihan pada 

pemakaian lensa kontak di poly mata Rs 

Haji medan 

Tempat penelitian dilakukan di RS 

HAJI MEDAN. Waktu penelitian 

dilakukan mulai pada bulan Maret-Mei. 

Sumber data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. 

Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini atara lain:metode angket. 

Metode angket adalah teknik 

pengumpulan data melalui formulir yang 

berisikan pertanyaan dan diajukan secara 

tertulis pada sekumpulan orang untuk 

mendapatkan keterangan tentang 

masalah yang akan ditelitinya(Fajar, 

dkk, 2009). 

Instrument yang digunakan adalah 

kuesioner. Kuesioner adalah daftar 

pertanyaan yang sudah tersusun dengan 

baik, dimana responden tinggal memberi 

jawaban atau dengan memberikan tanda 

tanda tertentu. 

Dalam pengolahan data menurut 

notoatmodjo (2012).pengolahan data 

dilakukan dengan melihat presentasi 

data yang terkumpul kemudian diolah 

dengan langkah langkah sebagai berikut: 

1. Editing 
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Data yang telah diperoleh akan 

diperiksa dan dilakukan pengecekan 

kesalahan data kekeliruan dalam 

pengumpulan data melalui 

kuesioner yang telah dikumpul. 

2. Koding 

Dilakukan penomoran pada setiap 

lembar kuesioner 

3. Prossesing 

Data yakni jawaban jawaban dari 

masing masing responden yang 

dalam bentuk kode (angka dan 

huruf) dimasukkan dalam program 

atau software computer 

4. Cleaning 

Semua data dari setiap data atau 

reponden selesai dimasukkan, maka 

perlu di cek kembali untuk melihat 

kemungkinan kemungkinan adanya 

kesalahan kesalahan kode ,ketidak 

lengkapan,dan 

sebagainya,kemudian dilakukan 

pengoreksian. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Setelah dilakukan penelitian 

terhadap 40 responden dengan 

judul”dampak kebersihan pada 

pemakaian lensa kontak di poly mata 

Rumah Sakit Haji Medan 

Keterangan :P1 adalah pertanyaan 

pertama,P2 adalah pertanyaan Kedua 

dan seterusnya sehingga P20 Adalah 

pertanyaan kedua puluh Diperoleh hasil 

angket dan hasil yang dipindahkan ke 

tabel distribusi frekuensi 
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Persentasi dampak kebersihan pada pemakaian lensa kontak di poly mata rs Haji medan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item pertan yaan 

 

 
Jawa ban 

 
Ya 

 
Jawa ban Tida 

k 

(%) 

Perse ntasi 

jawab an ya 

(%) 

Perse ntasi 

jawab an TIDA 

K 

P1 
 

35 

 
5 

87.50 12.50 

P2 
 

32 

 
8 

80.00 20.00 

P3 
 

15 

 
25 

37.50 62.50 

P4 
 

5 

 
35 

12.50 87.50 

P5 
 

10 

 
30 

25.00 75.00 

P6 
 

40 

 
0 

100 0 

P7 
 

0 

 
40 

0 100 

P8 
 

40 

 
0 

100 0 

P9 
 

40 

 
0 

100 0 

P10 
 

28 

 
12 

70.00 30.00 

P11 
 

5 

 
35 

12.50 87.50 

P12 
 

10 

 
30 

25.00 75.00 

P 13 
 

18 

 
22 

45.00 55.00 

P 14 
 

0 

 
40 

0 100 
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P 15 
 

5 

 

35 
12.50 87.50 

P 16 
 

40 

 

0 
`100 0 

P17 
 

20 

 

20 
50.00 50.00 

P18 
 

10 

 

30 
25.00 75.00 

P19 
 

15 

 

25 
37.50 62.50 

P20 40 0 
 

100 
0 

Total jawaban “:Ya” 408 

Total jawaban “Tidak” 392 

Persentasi jawaban “Ya” 
59.00 

% 

Persentasi jawaban “Tidak” 
41.00 

% 

 

Tabel 4.1 hasil penelitian 

Keterangan yang menjawab  

Ya =benar  

Tidak =salah  

Jumlah menjawab benar=408  

Jumlah mejawab tidak =392  

Rumus Persentasi Jawab “Benar”  

=𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 

𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛  

=3540 ×100%=87,50%  

Rumus Persentasi Jawab “Salah”  

=𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 

𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛  

=540×100%= 12.50%  

Rumus Mencari total Pernyataan  

=Pernyataan x jumlah responden 127  

 



128  

=20 x 40  

=800 pernyataan  

Rumus Hasil Persentasi Jawab Benar  

=𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛𝑥100%  

=408800𝑥100%  

=51.00%  

Rumus Hasil Persentasi jawab Salah  

=𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛𝑥100%  

==392800𝑥100%  

=49.00%  

 

 

Diagram hasil yang persentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram hasil persentasi 

Dari pembahasan diatas dapat kita 

simpulkan bahwa rata rata presentasi 

responden yang menjawab Salah atau 

pemakai lensa kontak yang tidak bersih 

berjumlah 49.00%. 

Hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan penulis,dari 40 responden 

yang menjawab pada setiap pernyataan 

yang ada diangket.Hasilnya pada 

pemakaian lensa kontak tidak banyak 

yang tidak membersihkan atau merawat 

lensa kontak dibandingkan yang lensa 

kontak di poly mata RS HAJI 

MEDAN.Setiap sampel mendapat 

berisikan 20 pertanyaan ,dari hasil 

penelitian total sampel yang menjawab 

benar adalah 408 dan persentasi yang 

jawab benar yang dikategorikan bersih 

berjumlah 51.00%.Total sampel yang 

menjawab salah adalah 392 dan rata rata 

yang menjawab salah dan hasil 

persentasi jawab Salah yang 

dikategorikan tidak bersih berjumlah 

49.00%.Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa pada pemakai 

lensa kontak di poly mata RS HAJI 

MEDAN Sedikit berdampak pada 

kebersihan lensa kontak. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

penelitian yang berjudul dampak 

kebersihan pada pemakaian lensa kontak 

dipoly mata Rs Haji medan yang dibahas 

pada bab IV dapat disimpulkan bahwa. 

DAFTAR PUSTAKA 
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PEDOMAN PENULISAN NASKAH 

JURNAL ILMIAH BINALITA SUDAMA 

 

Tujuan Penulisan 

Penerbitan Jurnal Ilmiah Keperawatan ditujukan untuk menginformasikan hasil-

hasil penelitian dalam bidang kesehatan. 

 

Jenis Naskah 

Naskah yang diajukan untuk diterbitkan dapat berupa: penelitian, tinjauan kasus, 

dan tinjauan pustaka. Naskah merupakan karya ilmiah asli dalam lima tahun terakhir 

dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ditulis dalam bentuk baku (MS Word) 

dan gaya bahasa ilmiah , tidak kurang dari 20 halaman, tulisan times new roman ukuran 

12 font, ketikan 1 spasi dan ukuran kertas A4. Naskah yang telah diterbitkan menjadi 

hak milik redaksi dan naskah tidak boleh diterbitkan dalam bentuk apapun tanpa 

persetujuan redaksi. Pernyataan dalam naskah sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

penulis.  

 

Format Naskah 

Naskah diserahkan dalam bentuk compact disk (CD) dan print-out 2 eksemplar. 

Naskah disusun sesuai format baku terdiri dari: judul naskah, nama penulis, abstrak, 

latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. 

 

Judul Naskah 

Judul ditulis secara jelas dan singkat dalam bahasa Indonesia yang 

menggambarkan isi pokok/variabel, maksimum 20 kata. 

 

Nama Penulis 

Meliputi nama lengkap penulis utama tanpa gelar dan anggota (jika ada), disertai 

nama institusi/instansi, alamat institusi/instansi, kode pos, PO Box, e-mail penulis, dan 

no telp. 

 

Abstrak 

Ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dibatasi 200-300 kata dalam 

satu paragraph, bersifat utuh dan mandiri, tidak boleh ada referensi. Abstrak terdiri 

dari:latar belakang, tujuan , metode, hasil analisa statistik, dan kesimpulan, disertai kata 

kunci/keywords. 

 

Latar Belakang 

Berisi informasi secara sistematis/urut tentang:masalah penelitian, skala 

masalah, kronologis masalah, dan konsep solusi yang disajikan secara ringkas dan jelas. 

 

Metode Penelitian 

Berisi tentang: jenis penelitian, desain, teknik sampling dan jumlah sampel, 

karakteristik responden, waktu, tempat penelitian, instrument yang digunakan, serta uji 

analisis statistik disajikan dengan jelas. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian hendaknya disajikan secara berkesinambungan dari mulai  hasil 

penelitian utama hingga hasil penelitian penunjang yang dilenkapi dengan pembahasan. 



 

Hasil dan pembahasan dapat dibuat dalam suatu bagian yang sama atau terpisah. Jika 

ada penemuan baru, hendaknya tegas dikemukakan dalam pembahasan. Nama 

tabel/diagram/gambar/skema, isi beserta keterangannya ditulis dalam bahasa Indonesia 

dan diberi nomor sesuai dengan urutan penyebutan teks. Satuan pengukuran yang 

digunakan dalam naskah hendaknya mengikuti sistem internasional yang berlaku. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan hasil penelitian dikemukakan secara jelas. Saran dicantumkan 

setelah kesimpulan yang disajikan secara teoritis dan secara praktis yang dapat 

dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. 

 

Daftar Pustaka 

Sumber pustaka yang dikutip meliputi: jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber 

pustaka lain yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Sumber pustaka disusun 

berdasarkan alfabetis, secara berurutan yaitu: nama, marga, tahun penerbitan pustaka, 

judul pustaka, edisi (jika ada), kota penerbit, dan nama penerbit, jumlah acuan minimal 

10 pustaka. 
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