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Abstrak 

 

Seiring berjalannya waktu inovasi pun terus dilakukanhingga pada akhirnya tahun 1970 

ditemukan kelompok plastik yang lain yang berupa silikon-akrilatyang ternyata lebih sempurna 

dalam menghantarkan oksigen. Dalam perkembangannya masa kini, softlens bukan lagi sebatas 

bagian dari alat kesehatan saja, tetapi mulai merambah ke dunia fashion. Ini ditandai dengan 

bermunculannya softlens beraneka warna dan corak (Roosalina, Suara Merdeka, 23 Oktober 

2010).Optik sebagai penantang pasar berusaha untuk dapat merebut perhatian konsumen dengan 

menggunakan strategi-strategi yang dapat menarik perhatian konsumen. 

 

Kata Kunci : HARGA LENSA KONTAK 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Para  konsumen, mengetahui apa yang 

dibutuhkannya, apa seleranya, dan bagaimana 

ia mengambil keputusan. Ketika konsumen 

memutuskan akan membeli suatu produk lensa 

mata,  maka ia akan menentukan di mana ia 

membeli produk tersebut, merek yang 

berkwalitas dari lensa kontak, bajad harga yang 

di inginkan setiap konsumen dan kapan akan 

membelinya. 

Keputusan konsumen mengenai 

tempat pembelian produk akan sangat 

ditentukan oleh pengetahuannya (Sumarwan, 

2004). Sumarwan (2004) juga mengemukakan 

bahwa pencarian informasi mulai dilakukan 

ketika konsumen memandang bahwa 

kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan 

membeli dan mengkonsumsi suatu produk. 

Kebutuhan dan keinginan konsumen yang 

bervariasi menjadi pedoman bagi setiap 

perusahaan untuk merancang strategi 

perkembangan yang tepat agar dapat 

memenuhi harapan setiap konsumen. 

Perusahaan yang ingin berkembang dan ingin 

mendapatkan keunggulanbersaing harus dapat 

menyediakan produk  yang berkualitas serta 

bervariasi, harga yang lebih terjangkau 

dibandingkan pesaing.Tjiptono (1997)  

mendefinisikan produk secara konseptual 

merupakan pemahaman subyektif dari 

produsen atas `sesuatu` yang bisa ditawarkan 

sebagai usaha untuk mencapai tujuan melalui 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, sesuai dengan kompetensi dan 

kapasitas serta daya beli di optikal. Di dalam 

mengembangkan sebuah produk, konsumen  

harus menentukan mutu yang akan mendukung 

posisi produk itu di optikal. Mutu produk juga 

perlu ditentukan atas dasar cara pandang 

pelanggan atas suatu produk. Ditinjau dari 

sudut perkembangan, mutu berarti kemampuan 

suatu produk untuk memenuhi kebutuhan atau 

keperluan pelanggan. 

Konsumen lebih senang memilih toko 

yang menawarkan variasi produk yang 

bermacam-macam dari berbagai merk, ukuran, 

warna, serta style, sehingga memungkinkan 

banyak pilihan (multiple choice) bukan satu 

pilihan yang berarti “no choice” (Hadi, 2007). 

Desain merupakan suatu konsep yang lebih 

besar dari pada model. Model hanya 

memperlihatkan tampilan produk yang 

menarikpandangan. Harga adalah nilai tukar 

barang dan jasa berbagai macam manfaat lain 

yang bersangkutan dengan barang atau jasa 

(Sutojo, 1983). Konsumen cenderung 

menggunakan harga sebagai indikator dari 
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kualitas. Faktor terpenting dari harga 

sebenarnya bukan harga itu sendiri (objective 

price), akan tetapi harga subjektif, yaitu harga 

yang dipersepsikan oleh konsumen. Beberapa 

studi telah menunjukkan bahwa persepsi 

konsumen terhadap kualitas produk berubah-

ubah seiring dengan perubahan yang terjadi 

pada harga. Jadi semakin tinggi harga suatu  

produk makin tinggi pula kualitas produk yang 

dipersepsikan oleh konsumen (Stanton, 1998). 

Optik adalah salah satubentuk usaha 

yang bergerak di bidang sarana pelayanan 

kebutuhan mata. Terdapat dua jenis produk 

utama yang ditawarkan oleh Optik sebagai 

sarana penunjang kebutuhan mata dan juga 

sebagai trend fashion masa kini. Produk 

tersebut adalah kacamata dan lensa kontak 

(softlens). Saat ini trend penggunaan softlens 

sedang menjamur di tanah air. Softlens 

merupakan salah satu solusi yang tepat bagi 

beberapa konsumen dalam memilih sarana 

penunjang penglihatan maupun fashion. Bagi 

konsumen yang memiliki kelainan reflaksi 

(myopia dan astigmatis) penggunaan softlens 

merupakan langkah yang tepat, sebab 

terkadangkonsumen merasa jenuh dengan 

pemakaian kacamata yang menurutnya kurang 

efisien dan efektif pada situasi tertentu. 

Sedangkan bagi para konsumen yang lebih 

memprioritaskan fashion terkini, softlens 

merupakan kosmetik untuk memperindah 

mata. Softlens pertama kali ditemukan pada 

tahun 1961 berkat jasa seorang ahli kimia 

makromolekuler yang dipercaya sebagai 

penemu soflens, Otto Wichterle, sejak saat itu 

mereka yang mengalami gangguan penglihatan 

bisa melihat dengan jelas tanpa bantuan 

kacamata. Pada masa itu Otto menemukan 

suatu bahan yang disebut sebagai hidrogel 

yang memiliki sifat lentur sehingga cocok 

digunakan sebagai lensa kontak. 

Produk lensa kontak yang ditawarkan 

beraneka macam desain (warna, corak, kadar 

air dan masa pemakaian), sehingga konsumen 

memiliki banyak pilihan yang dapat 

disesuaikan dengan selera dan kebutuhan. 

Harga yang ditawarkan pun bervariasi, 

disesuaikan dengan kualitas produk (lensa 

kontak) yang diberikan, sehingga konsumen 

dapat memilih lensa kontak dengan harga yang 

pantas. Pelayanan yang ramah, kepedulian 

pegawai dan sikap pegawai yang tanggap 

terhadap keluhan konsumen membuat 

konsumen memiliki rasa percaya terhadap 

Optik (Sumber wawancara dengan dr. H. Jusuf 

Cholil, RO pemilik Optik, 2012).  

 

RumusanMasalah 

Ruang lingkup masalah yang akan di 

bahas dalam judul ini adalah mengenai 

perbandingan harga lensa kontak berdasarkan 

merek di beberapaoptikal di medan. 

 

Pembatasan Dan Fokus Masalah 

Membicarakantentangmasalahperban

dinganlensakontak yang akan di teliti di 

beberapa optik di medan. yaitu: Jenis Lensa 

Kontak, Warna Lensa Kontak, Merek, dan 

Harga. 

 

Tujuan penulis 

1. Sebagai salah satu syarat guna 

memperoleh gelar kesarjanaan Ahli 

Madya Refraksi Optisi yang di ikuti 

selama perkuliahan. 

2. Untuk lebih mengetahui 

perbandinganhargalensakontak 

bedasarkan merek. 

3. Agar mahasiswa ARO mempunyai 

pengetahuan dalam bidang 

perbandinganmereklensa kontak di 

optikal. 

4. Penulis ingin memperdalam pengetahuan 

di bidang lensa kontak khususnya dalam 

perbandingan harga lensa kontak di 

beberapa optikal di medan. 

5. Karna lensa kontak sudah sangat 

berkembang sehingga sudah banyak yang 

memakainya maka penulis ingin 

menjelaskan harga, merek, warna, motif 

dan perawatan lensa kontak. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan metode survey.  

 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di lakukan di 

beberapa Optikal Medan. 

 

Populasi Dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek 
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penelitian (Arikunto, 2006). Populasi ini 

adalah Beberapa Optikal Di Medan Sebanyak 

10 Optik. 

Sampel merupakan sebagai objek 

penelitian yang di anggap mewakili populasi 

atau wakil populasi yang diteliti 

(Notoadmodjo, 2010). 

 

Jenis Dan Cara Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yaitu data 

yang dapat langsung dari pemilik optikal.   

 

Prosedur Penelitian 

1. Persiapan Alat  

Alat yang digunakan terdiri dari: 

a. Surat izin penelitian 

b. Alat tulis 

c. Dokumentasi 

 

Prosedur Kerja 

1. Mengurus surat izin untuk melakukan 

penelitian 

2. Setelah datang ke optik yang akan di teliti 

dan meminta izin kepada pihak optik 

bahwasanya akan melakukan 

pengambilan data tentang harga lensa 

kontak. 

3. Setetelah di izinkan barulah saya 

mengambil data tentang harga lensa 

kontak. 

4. Setelah data di dapat barulah di masukkan 

ke dalam tabel. 

 

Pengolahan data 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

perbandingan harga lensa kontak di Optik . 
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 Pembahasan hasil penelitian 

  

Data Perbandingan Harga Lensa Kontak Plano Di  Beberapa Optik Di Medan. 

 

No Nama Optik 
Merek Dan Harga Lensa Kontak Total Harga lensa 

Kontak 
Jlh Konsumen 

Zuhra X2  Koko black Mistique Miss Celeberiti 

1 Lily’s Optik Rp 80.000 Rp 120.000 Rp 100.000 Rp 110.000 Rp 80.000 Rp 490.000 10 

2 Optik Cemerlang Rp 75.000 Rp 130.000 Rp 120.000 Rp 120.000 Rp 90.000 Rp 535.000 15 

3 Inova Optik  Rp 85.000 Rp 125.000 Rp 90.000 Rp 100.000 Rp 80.000 Rp 480.000 10 

4 Optik Tri Jaya Rp 80.000 Rp 130.000 Rp 95.000 Rp 100.000 Rp 80.000 Rp 485.000 10 

5 Dunia Optik  Rp 80.000 Rp 125.000 Rp 120.000 Rp 120.000 Rp 120.000 Rp 565.000 12 

6 Optik Bonia 1 Rp 85.000 Rp 120.000 Rp 110.000 Rp 100.000 Rp 80.000 Rp 495.000 15 

7 Optik Bonia 2 Rp 85.000  Rp 120.000 Rp 120.000 Rp 100.000 Rp 90.000 Rp 515.000 15 

8 Optik Bonia 3 Rp 85.000 Rp 120.000 Rp 120.000 Rp 120.000 Rp 100.000 Rp 545.000 15 

9 Optik Panen Mas Rp 70.000 Rp 100.000 Rp 90.000 Rp 100.000 Rp 75.000 Rp 435.000 20 

10 Optik Pelita Rp 100.000 Rp 130.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 530.000s 18 
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Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa harga lensa kontak setiap optik berbeda-beda, 

sehingga didapat perbabndingan sebagai berikut : 

 
Gambar 1 Diagram Data 

 

Pembahasan 

Bedasarkan hasil penelitian diatas 

dapat disimpulkan bahwa perbandingan harga 

dari keseluruhan optik yang di teliti, optik yang 

memiliki harga jual beli yang paling murah 

dengan kwalitas yang sama adalah optik Panen 

Mas, Jl.Cirebon dan banyak memiliki 

kunjungan konsumen per bulannya.  

Sedangkan optik yang pejualan paling 

mahal adalan Dunia Optik dan memiliki 

jumlah konsumen per bulannya lebih sedikit. 

Jadi dapat di simpulkan bahwa minat 

konsumen lebih cendrung kepada harga yang 

murah dan kwalitas yangsama. 

 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian tentang 

hubungan penyuluhan kesehatan mata dengan 

pemberian obat herbal pada mata merah pada 

siswa Madrasah Aliyah Tahfizhil Qur’an – 

Yayasan Islamic Centre Sumatra Utara, maka 

penelitian mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian di Madrasah 

Aliyah Tahfizhil Qur’an – Yayasan 

Islamic Centre Sumatra Utaradengan 

jumlah responden 30 siswa/siswi yang 

tahu pentingnya penyuluhan kesehatan 

mata di sekolah sebanyak 28 siswa/siswi 

(93.3%) dan yang tidak tahu pentingnya 

penyuluhan kesehatan mata sebanyak 2 

orang (6.7%). 

2. Berdasarkan hasil penelitian di Madrasah 

Aliyah Tahfizhil Qur’an – Yayasan 

Islamic Centre Sumatra Utaradengan 

jumlah responden 30 siswa/siswi dengan 

obat herbal tidak aman sebanyak 3 orang 

(10,00), sedangkan dengan obat herbal 

aman sebanyak 27 orang (90,00%). 

3. Berdasarkan hasil penelitian di Madrasah 

Aliyah Tahfizhil Qur’an – Yayasan 

Islamic Centre Sumatra Utara dengan 

jumlah responden 30 siswa/siswi yang 

mengalami mata merah sebanyak 3 orang 

(10,00), sedangkan yang tidak mengalami 

mata merah sebanyak 27 orang (90,00%). 

4. Berdasarkan hasil uji statistic dengan 

menggunakan Person Chi-Square 

hubungan penyuluhan kesehatan mta 

dengan mata merah dapat di ketahui 

Asymp.Sig.(2-sided) 0.01 < 0.05 maka Ho 

ditolak yaitu terdapat hubungan antara 

penyuluhan kesehatan mata dengan mata 

merah pada siswa/siswi Madrasah Aliyah 

Tahfizhil Qur’an – Yayasan Islamic 

Centre Sumatra Utara. 

5. Berdasarkan hasil uji statistic dengan 

menggunakan Person Chi-Square 

hubungan Obat Herbal dengan mata 

merah dapat diketahui Asymp.Sig.(2-

sided) 0.720 < 0.05 maka Ho di terima 
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yaitu tidak terdapat hubungan antara obat 

herbal dan mata merah pada siswa/siswi 

Madrasah Aliyah Tahfizhil Qur’an – 

Yayasan Islamic Centre Sumatra Utara. 

 

Saran 

 

Bagi Tempat Penelitian 

Bagi beberapa Optik, diharapkan lebih 

menjaga kesehatan mata agar tidak terjadinya 

iritasi pada mata, sehingga dapat menyebabkan 

mata menjadi merah. 

 

Bagi Tenaga kesehatan 

Senantiasa memberikan informasi 

kepada siswa/siswi dengan memberikan             

penyuluhan kesehatan mata agar dapat 

mencegah mata menjadi iritasi yang akan dapat 

membuat mata menjadi merah. 

 

Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai masukan dan tambahan 

informasi tentang adanyan hubungan 

penyuluhan kesehatan mata dengan pemberian 

obat herbal pada mata merah. Sehingga dapat 

digunakan sebagai sumber referensi bagi 

mahasiswa untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat. 
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