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Abstrak 

Lensa kontak adalah lensa tipis yang di tempatkan langsung pada permukaan mata. 

Pada mulanya lensa kontak hanya digunakan sebagai alat bantu penglihatan dan salah 

satu alternative bagi orang yang memiliki kelainan Refraksi pada mata dan tidak ingin 

menggunakan kacamata. Lensa kontak dikatakan lebih modis dan membuat lebih percaya 

diri dibandingkan menggunakan kacamata, karena sekarang semakin berkembangnya 

kemajuan teknologi yang semakin canggih, lensa kontak sekarang banyak dipakai sebagai 

penunjang kebutuhan penampilan dan sebagai atribut atau asesoris. 

Banyak dari wanita maupun pria, baik dari remaja maupun dewasa yang tidak 

memiliki kelainan refraksi banyak yang memakai lensa kontak, karena sangat mudah, 

praktis serta dapat menunjukkan penampilan, dimana saat ini berbagai macam banyak 

lensa kontak dengan berbagai macam warna dan motif telah beredar bebas. Walaupun 

secara umum lensa kontak aman dipakai pada mata, namun jika pemakaian jangka yang 

panjang dan penggunaan yang tidak sesuai dengan prosedur dapat menimbulkan masalah 

bagi kesehatan mata. 

Kata Kunci: Lensa Kontak dan Penjual 
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PENDAHULUAN 

Pada masa sekarang lensa kontak 

paling sering di pakai sebagai alternative 

di bandingkan kacamata. Mereka 

menganggap pemakaian kacamata tidak 

menarik/merepotkan. Mereka lebih aman 

memakai lensa kontak ketika berolahraga 

karena tidak jatuh, tidak pecah, tidak 

berkabut, dan tidak basah ketika hujan. 

Lensa kontak lebih unggul dari kacamata 

dalam beberapa kasus, lensa kontak 

mengurangi anisokonia yang terkait 

dengan anisometropia dan derajat 

astigmatisme yang tinggi. 

(EIkington,H.J.Frank and 

M.J.Greaney,1999).  

Refraksionis Optisien adalah 

tenaga kesehatan yang telah lulus 

pendidikan berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku dan berwenang 

melakukan pemeriksaan, menyiapkan 

dan membuat lensa atau penanganan 

membuat lensa kontak. 

Banyaknya penjual lensa kontak 

yang tidak memiliki izin dan penjual 

lensa kontak yang menjual lensa kontak 

dengan harga murah, sehingga banyak 

pengguna lensa kontak memilih lensa 

kontak yang murah tanpa mereka 

mengetahui adanya bahaya dari 

pembelian lensa kontak yang tidak sesuai 

dengan anjuran atau saran dari tenaga ahli 

(Refraksionis Optisien). 

Banyak dari wanita maupun pria, 

baik dari remaja maupun dewasa yang 

tidak memiliki kelainan refraksi banyak 

yang memakai lensa kontak, karena 

sangat mudah, praktis serta dapat 

menunjukkan penampilan, dimana saat 

ini berbagai macam banyak lensa kontak 

dengan berbagai macam warna dan motif 

telah beredar bebas. Walaupun secara 

umum lensa kontak aman dipakai pada 

mata, namun jika pemakaian jangka yang 

panjang dan penggunaan yang tidak 

sesuai dengan prosedur dapat 

menimbulkan masalah bagi kesehatan 

mata. 

Prosedur penggunaan lensa kontak 

perlu di perhatikan, seperti ketika 

memasang lensa kontak, melepas lensa 

kontak yang benar, berapa lama aturan 

penggunaan atau pemakaian lensa 

kontak, serta cara membersihkan atau 

merawat dan cara penyimpana lensa 

kontak saat tidak digunakan atau tidak di 

pakai. Ironisnya dipasaran ternyata hanya 

beberapa produk lensa kontak yang 

mencantumkan petunjuk atau tata cara 

pemakaian lensa kontak pada 

kemasannya, dan itu juga sebagian besar 

menggunakan bahasa asing. Pada 

umumnya saat pembelian lensa kontak 

banyak konsumen yang tidak melakukan 

konsultasi kepada dokter ahli mata 

terlebih dahulu. Padahal penggunaan 

lensa kontak yang tidak sesuai prosedur 

dapat menimbulkan dampak negative 

bagi mata, terlebih jika tidak ada 

perizinan dan tidak mengikuti aturan 

pemakaian lensa kontak yang teliti. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian 

observasi, metode observasi ini berkaitan 

dengan pengumpulan data dan 

pengamatan langsung baik itu melalui 

observasi dan wawancara. 

Populasi 

Yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini ialah optikal di kota 

medan. 

Sempel dalam penelitian ini adalah 
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pengelola/owner yang mengelola optikal 

tersebut.. 

Teknik Sampling 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini melakukan 

penelitian wawancara (interview) di 

media pasar¸yaitu 10 optikal yang berada 

di kota medan. 

 Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung dari 

bulan April sampai dengan bulan Mei 

2019. 

Metode Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan metode observasi 

(pengamatan) dan wawancara 

(interview). 

Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian  

Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian 

yang telah di lakukan yaitu untuk 

mengetahui pengaruh merek lensa kontak 

terhadap penjualan di optikal yang di 

laksanakan di 10 optikal di kota medan. 

Penelitian ini di terapkan kepada 

beberapa sempel agar data yang 

dihasilkan tepat dan akurat, maka 

penelitian ini diterapkan kepada 10 

optikal di kota medan. 

  

 Deskripsi Hasil Penelitian 

Setelah melakukan serangkaian 

wawancara dengan menggunakan 

kuesioner, penelitian memperoleh hasil 

sebagai berikut. 

 

4.1.1 Table penjualan lensa kontak 

dalam 1 hari dari 10 Optikal di 

kota medan: 

4.1.1 Data Wawancara Hasil 

Penelitian 

OPTIK 1 

Nama Optik : Bonia Optik 

Alamat   : Jl. PROF.H,M. YAMIN 

1. Lensa kontak merek apa saja yang 

diperjualkan di optikal ini ? 

:Softlens X2,Softlens Zuhra, Softlens 

Icon, Softlens Koko Black, 

Softlens I Scream Love, Softlens I 

look. 

2. Mengapa hanya merek lensa 

kontak ini saja yang di perjualkan 

? 

:Karena harganya standar. 

3. Lensa kontak merek apa saja yang 

paling banyak terjual di optikal ini 

? 

:Softlens X2 dan Softlens Koko Black. 

4. Dalam sehari berapa box lensa 

kontak yang terjual di  optikal ini ? 

:10 box. 

5. Adakah karyawan anda 

menjelaskan tentang cara 

perawatan lensa kontak yang baik 

dan benar ? 

: 1.Tangan harus steril dan kuku 

tangan harus pendek. 

  2.Mata pasien harus sehat tidak ada 

iritasi apa pun. 

  3.Membuka lensa kontak tidak boleh 

dicubit langsung di kornea pasien 

semestinya diturunkan dari kornea 

lalu dicubit/diambil. 

  4.Sering membersihkan tempat dan 

lensa kontaknya. 

6. Berdasarkan waktu pemakaian 

lensa kontak apa saja yang dijual di 

optikal ini ? 

: - Daily Wear, lensa kontak yang di 

pakai dari 8-12 jam dalam sehari 

tidak boleh digunakan saat tidur. 

  -One Day, lensa kontak yang dipakai 

hanya 1 hari. 
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7. Adakah karyawan anda 

menjelaskan langkah-langkah 

dalam pemakaian lensa kontak ? 

:Ada, 

1. Selalu cuci tangan dengan 

sabun lembut dan keringkan 

tangan dengan handuk 

sebelum menyentuh lensa 

kontak. 

2. Selalu membersihkan dan 

membilas lensa kontak pada 

saat dilepas. 

3. Selalu menutup kembali botol 

dari larutan serba guna untuk 

membersihkan lensa kontak 

pada saat tidak di pakai. 

4. Selalu bersihkan tempat lensa 

kontak setiap hari dan biarkan 

kering. Ganti tempat lensa 

kontak setiap 3 bulan sekali. 

5. Tidak memakailensa kontak 

saat tidur, lensa kontak tidak 

boleh terkena debu dan polusi. 

6. Jangan pernah memakai lensa 

kontak melebihi dari yang 

sudah di tentukan. 

 

OPTIK 2 

Nama Optik : Lily’s Optik 

Alamat   : Jl Asia, Sei Rengas II Medan 

Area, Kota Medan 

1. Lensa kontak merek apa saja yang 

diperjualkan di optikal ini ? 

:Softlens X2,Softlens Silver. 

2. Mengapa hanya merek lensa 

kontak ini saja yang di perjualkan 

? 

:Karena menurut saya ini yang terbaik. 

3. Lensa kontak merek apa saja yang 

paling banyak terjual di optikal ini 

? 

:Softlens X2. 

4. Dalam sehari berapa box lensa 

kontak yang terjual di  optikal ini ? 

:12 box. 

5. Adakah karyawan anda 

menjelaskan tentang cara 

perawatan lensa kontak yang baik 

dan benar ? 

:Tidak ada. 

6. Berdasarkan waktu pemakaian 

lensa kontak apa saja yang dijual di 

optikal ini ? 

: - Daily Wear, lensa kontak yang di 

pakai dari 8-12 jam dalam sehari 

tidak boleh digunakan saat tidur. 

  -One Day, lensa kontak yang dipakai 

hanya 1 hari. 

7. Adakah karyawan anda 

menjelaskan langkah-langkah 

dalam pemakaian lensa kontak ? 

:Tidak ada. 

 

OPTIK 3 

Nama Optik : Panen Mas 

Alamat   : Jl.Cirebon 

1. Lensa kontak merek apa saja yang 

diperjualkan di optikal ini ? 

:Softlens Angel, Softlens Adore, 

Softlens Lovely, Softlens Mistiq, 

Softlens Hydrocor. 

2. Mengapa hanya merek lensa 

kontak ini saja yang di perjualkan 

? 

:Karena hanya itu saja yang tersedia. 

3. Lensa kontak merek apa saja yang 

paling banyak terjual di optikal ini 

? 

:Softlens Mistiq. 

4. Dalam sehari berapa box lensa 

kontak yang terjual di  optikal ini 

? 

:2 box. 
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5. Adakah karyawan anda 

menjelaskan tentang cara 

perawatan lensa kontak yang baik 

dan benar ? 

:Kadang ada kadang tidak, 

 1.mencuci tangan sebelum 

memegang lensa kontak. 

 2.membersihkan lensa kontak dengan 

pembersihnya. 

 3.airnya selalu di ganti. 

 4. jangan pernah bertukaran lensa 

kontak dengan orang lain. 

6. Berdasarkan waktu pemakaian 

lensa kontak apa saja yang dijual 

di optikal ini ? 

: - Daily Wear, lensa kontak yang di 

pakai dari 8-12 jam dalam sehari 

tidak boleh digunakan saat tidur. 

7. Adakah karyawan anda 

menjelaskan langkah-langkah 

dalam pemakaian lensa kontak ? 

:Tidak ada. 

 

OPTIK 4 

Nama Optik : Bonia Optik 

Alamat   : Plaza Medan Fair 

1. Lensa kontak merek apa saja yang 

diperjualkan di optikal ini ? 

:Softlens X2,Softlens Zuhra, Softlens 

Icon, Softlens Koko Black, 

Softlens I Scream Love, Softlens I 

look. 

2. Mengapa hanya merek lensa 

kontak ini saja yang di perjualkan 

? 

:Karena harganya standar. 

3. Lensa kontak merek apa saja yang 

paling banyak terjual di optikal ini 

? 

:Softlens X2 dan Softlens Koko Black. 

4. Dalam sehari berapa box lensa 

kontak yang terjual di  optikal ini ? 

:10 box. 

5. Adakah karyawan anda 

menjelaskan tentang cara 

perawatan lensa kontak yang baik 

dan benar ? 

:Ada,   

  1.Tangan harus steril dan kuku 

tangan harus pendek. 

  2.Mata pasien harus sehat tidak 

ada iritasi apa pun. 

   3.Membuka lensa kontak tidak 

boleh dicubit langsung di 

kornea pasien semestinya 

diturunkan dari kornea lalu 

dicubit/diambil. 

  4.Sering membersihkan tempat dan 

lensa kontaknya. 

6. Berdasarkan waktu pemakaian 

lensa kontak apa saja yang dijual di 

optikal ini ? 

: - Daily Wear, lensa kontak yang di 

pakai dari 8-12 jam dalam sehari 

tidak boleh digunakan saat tidur. 

  -One Day, lensa kontak yang dipakai 

hanya 1 hari. 

7. Adakah karyawan anda 

menjelaskan langkah-langkah 

dalam pemakaian lensa kontak ? 

:Ada, seperti tidak membawa tidur 

lensa kontak, lensa kontak tidak 

boleh terkena debu dan polusi. 

 

OPTIK 5 

Nama Optik : Bonia Optik 

Alamat   : Jl.Brayan 

1. Lensa kontak merek apa saja yang 

diperjualkan di optikal ini ? 

:Softlens X2,Softlens Zuhra, Softlens 

Icon, Softlens Koko Black, 

Softlens I Scream Love, Softlens I 

look. 
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2. Mengapa hanya merek lensa 

kontak ini saja yang di perjualkan 

? 

:Karena harganya standar. 

3. Lensa kontak merek apa saja yang 

paling banyak terjual di optikal ini 

? 

:Softlens X2 dan Softlens Koko Black. 

4. Dalam sehari berapa box lensa 

kontak yang terjual di  optikal ini ? 

:10 box. 

5. Adakah karyawan anda 

menjelaskan tentang cara 

perawatan lensa kontak yang baik 

dan benar ? 

:Ada.  

  1. Tangan harus steril dan kuku 

tangan harus pendek. 

  2. Mata pasien harus sehat tidak 

ada iritasi apa pun. 

   3. Membuka lensa kontak tidak 

boleh dicubit langsung di 

kornea pasien semestinya 

diturunkan dari kornea lalu 

dicubit/diambil. 

  4. Sering membersihkan tempat dan 

lensa kontaknya. 

6. Berdasarkan waktu pemakaian 

lensa kontak apa saja yang dijual di 

optikal ini ? 

: - Daily Wear, lensa kontak yang di 

pakai dari 8-12 jam dalam sehari 

tidak boleh digunakan saat tidur. 

  -One Day, lensa kontak yang dipakai 

hanya 1 hari. 

7. Adakah karyawan anda 

menjelaskan langkah-langkah 

dalam pemakaian lensa kontak ? 

:Ada, seperti tidak membawa tidur 

lensa kontak, lensa kontak tidak 

boleh terkena debu dan polusi. 

 

OPTIK 6 

Nama Optik : Optik Cemerlang 

Alamat   : Jl.Surabaya 

1. Lensa kontak merek apa saja yang 

diperjualkan di optikal ini ? 

:Softlens X2,Softlens Zuhra, Softlens 

Dreamcon Frozen, Softlens Koko 

Black, Softlens I Scream Love, 

Softlens Sweety Spatax.. 

2. Mengapa hanya merek lensa 

kontak ini saja yang di perjualkan 

? 

:Karena hanya itu saja yang tersedia. 

3. Lensa kontak merek apa saja yang 

paling banyak terjual di optikal ini 

? 

:Softlens X2 dan Softlens Zuhra. 

4. Dalam sehari berapa box lensa 

kontak yang terjual di  optikal ini ? 

:7 box. 

5. Adakah karyawan anda 

menjelaskan tentang cara 

perawatan lensa kontak yang baik 

dan benar ? 

:Ada, kalau konsumen baru pertama 

kali memakai lensa kontak, saya 

sudah menjelaskan ke karyawan 

saya hal yang harus dilakukan 

yang pertama air rendaman lensa 

kontak harus sering-sering di 

ganti, yang kedua direndam lensa 

kontaknya dengan pembersihnya, 

kuku tidak boleh panjang. 

6. Berdasarkan waktu pemakaian 

lensa kontak apa saja yang dijual di 

optikal ini ? 

: - Daily Wear, lensa kontak yang di 

pakai dari 8-12 jam dalam sehari 

tidak boleh digunakan saat tidur. 

  -One Day, lensa kontak yang dipakai 

hanya 1 hari. 
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7. Adakah karyawan anda 

menjelaskan langkah-langkah 

dalam pemakaian lensa kontak ? 

 :Ada, tidak boleh di pakai saat tidur lensa 

kontaknya. 

 

OPTIK 7 

Nama Optik : Inova Optik 

Alamat   : Plaza Medan Fair 

1. Lensa kontak merek apa saja yang 

diperjualkan di optikal ini ? 

:Softlens X2,Softlens Zuhra, Softlens 

Icon, Softlens Koko Black, 

Softlens I Scream Love, Softlens 

Batis, Softlens Ice Silver, Soflens 

Mistique. 

2. Mengapa hanya merek lensa 

kontak ini saja yang di perjualkan 

? 

:Karena harganya standar. 

3. Lensa kontak merek apa saja yang 

paling banyak terjual di optikal ini 

? 

:Softlens X2 dan Softlens Mistique. 

4. Dalam sehari berapa box lensa 

kontak yang terjual di  optikal ini ? 

:10 box. 

5. Adakah karyawan anda 

menjelaskan tentang cara 

perawatan lensa kontak yang baik 

dan benar ? 

:Cara yang pertama konsumen 

mencuci tangan pakai sabun 

setelah itu tangan harus kering, 

yang kedua kuku_kuku tangan 

pasien tidak boleh panjang, yang 

ketiga pasien sering-sering 

membersihkan tempat dan lensa 

kontak juga merendamnya dengan 

air pembersih. 

6. Berdasarkan waktu pemakaian 

lensa kontak apa saja yang dijual di 

optikal ini ? 

: - Daily Wear, lensa kontak yang di 

pakai dari 8-12 jam dalam sehari 

tidak boleh digunakan saat tidur. 

  -One Day, lensa kontak yang dipakai 

hanya 1 hari. 

7. Adakah karyawan anda 

menjelaskan langkah-langkah 

dalam pemakaian lensa kontak ? 

:Ada, tidak boleh memakai saat tidur 

lensa kontaknya, tidak boleh 

terlalu lama pemakaian lensa 

kontak maksimal 8 jam sehari dan 

pemakaiannya sesuai dengan 

expaid lensa kontak. 

 

OPTIK 8 

Nama Optik : Optik Tri jaya 

Alamat   : Jl.Sutrisno 

1. Lensa kontak merek apa saja yang 

diperjualkan di optikal ini ? 

:Softlens X2, Softlens Zuhra, Softlens 

Koko Black, Softlens Batis, 

Softlens Ice Silver, Soflens 

Mistique. 

2. Mengapa hanya merek lensa 

kontak ini saja yang di perjualkan 

? 

:Karena harganya standar. 

3. Lensa kontak merek apa saja yang 

paling banyak terjual di optikal ini 

? 

:Softlens X2 dan Softlens Zuhra. 

4. Dalam sehari berapa box lensa 

kontak yang terjual di  optikal ini ? 

:5 box. 

5. Adakah karyawan anda 

menjelaskan tentang cara 

perawatan lensa kontak yang baik 

dan benar ? 
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: 1. Tempatkan lensa kontak ada pada 

tempat lensa kontak. 

  2.Rendam lensa kontak anda selama 

paling tidak 4 jam. 

  3. jangan pernah bertukaran lensa 

kontak dengan orang lain. 

  4.selalu membersihkan dan 

membilas lensa kontak pada saat di 

lepas. 

6. Berdasarkan waktu pemakaian 

lensa kontak apa saja yang dijual di 

optikal ini ? 

: - Daily Wear, lensa kontak yang di 

pakai dari 8-12 jam dalam sehari 

tidak boleh digunakan saat tidur. 

  -One Day, lensa kontak yang dipakai 

hanya 1 hari. 

7. Adakah karyawan anda 

menjelaskan langkah-langkah 

dalam pemakaian lensa kontak ? 

:Ada, selalu mencuci tangan anda 

dengan sabun lembut dan 

keringkan dengan handuk sebelum 

menyentuh lensa kontak, 

bersihkan dan basuh lensa kontak 

anda pada saat anda lepas. 

 

 OPTIK 9 

Nama Optik : Dunia Optik 

Alamat   : Jl.Karakatau 

1. Lensa kontak merek apa saja yang 

diperjualkan di optikal ini ? 

:Softlens X2,Softlens Zuhra, Softlens 

Koko Black, Softlens Batis, 

Soflens Mistique. 

2. Mengapa hanya merek lensa 

kontak ini saja yang di perjualkan 

? 

:Karena harganya standar. 

3. Lensa kontak merek apa saja yang 

paling banyak terjual di optikal ini 

? 

:SoftlensX2, Softlens koko Black dan 

Softlens Mistique. 

4. Dalam sehari berapa box lensa 

kontak yang terjual di  optikal ini ? 

:3 box. 

5. Adakah karyawan anda 

menjelaskan tentang cara 

perawatan lensa kontak yang baik 

dan benar ? 

:Cara yang pertama konsumen 

mencuci tangan pakai sabun 

setelah itu tangan harus kering, 

yang kedua kuku_kuku tangan 

pasien tidak boleh panjang, yang 

ketiga pasien sering-sering 

membersihkan tempat dan lensa 

kontak juga merendamnya dengan 

air pembersih. 

6. Berdasarkan waktu pemakaian 

lensa kontak apa saja yang dijual di 

optikal ini ? 

: - Daily Wear, lensa kontak yang di 

pakai dari 8-12 jam dalam sehari 

tidak boleh digunakan saat tidur. 

  -One Day, lensa kontak yang dipakai 

hanya 1 hari. 

7. Adakah karyawan anda 

menjelaskan langkah-langkah 

dalam pemakaian lensa kontak ? 

:Ada, tidak boleh memakai saat tidur lensa 

kontaknya, tidak boleh terlalu lama 

pemakaian lensa kontak maksimal 8 

jam sehari dan pemakaiannya sesuai 

dengan expaid lensa kontak.  

 

OPTIK 10 

Nama Optik : Optik Pelita 

Alamat   : Jl.Jamin Ginting No 246, 

Padang Bulan 

1. Lensa kontak merek apa saja yang 

diperjualkan di optikal ini ? 

:Softlens X2,Softlens Zuhra, Softlens 



9 

 

Jurnal Ilmiah Binalita Sudama Medan   Vol. 6 No. 2 November 2021 

ISSN: 2541-1039               E-ISSN: 2716-4527 

  
Spatax, Softlens Koko Black, 

Softlens Adore, Softlens Batis, 

Softlens angel, Soflens Mistique. 

2. Mengapa hanya merek lensa 

kontak ini saja yang di perjualkan 

? 

:Karena harganya standar. 

3. Lensa kontak merek apa saja yang 

paling banyak terjual di optikal ini 

? 

:Softlens X2. 

4. Dalam sehari berapa box lensa 

kontak yang terjual di  optikal ini ? 

:5 box. 

5. Adakah karyawan anda 

menjelaskan tentang cara 

perawatan lensa kontak yang baik 

dan benar ? 

:1. Selalu bersihkan tempat lensa 

kontak setiap hari dan biarkan 

kering, ganti tempat lensa kontak 

anda setiap 3 bulan sekali. 

2.selalu tempatkan tempat lensa 

kontak dan botol larutan serba 

guna di tempat yang aman dan 

kering setelah anda lepas lensa 

kontak anda. 

3. jangan pernah bertukaran lensa 

kontak dengan orang lain. 

6. Berdasarkan waktu pemakaian 

lensa kontak apa saja yang dijual di 

optikal ini ? 

: - Daily Wear, lensa kontak yang di 

pakai dari 8-12 jam dalam sehari 

tidak boleh digunakan saat tidur. 

  -One Day, lensa kontak yang dipakai 

hanya 1 hari. 

7. Adakah karyawan anda 

menjelaskan langkah-langkah 

dalam pemakaian lensa kontak ? 

:Ada,  

1. Jangan pernah memakai lensa 

kontak melebihi dari yang 

sudah di tentukan masa 

pemakainya. 

2.  Selalu mencuci tangan dengan 

sabun lembut dan keringkan 

dengan handuk sebelum 

menyentuh lensa kontak anda. 

 

  Berdasarkan dari 10 Optik yang telah 

saya teliti hanya 8 optikal yang menjual 

merek lensa kontak yang sama. Dapat kita 

bandingkan pengaruh penjualannya 

dalam 1 minggi. 

4.1.2 Table penjualan lensa kontak 

dalam 1 minggu dari 3 merek lensa 

 kontak: 

N

o 

Nama 

Optik

al 

Soft

lens 

X2 

Soft

lens 

Zuh

ra 

Soft

lens 

Kok

o 

Blac

k 

To

tal 

1 
Bonia 

Optic 

7 

box 

3 

box 

5 

box 

15 

bo

x 

2 

Optic 

Ceme

rlang 

7 

box 

6 

box  

4 

box 

17 

bo

x 

3 
Inova 

Optic 

6 

box 

 3 

box  

3 

box 

12 

bo

x 

4 
Bonia 

Optic 

7 

box  

3 

box  

5 

box  

15 

bo

x 

5 

Optic 

Tri 

Jaya 

5 

box  

3 

box 

2 

box 

10 

bo

x 

6 
Dunia 

Optik 

4 

box  

2 

box  

3 

box 

9 

bo

x 
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7 
Bonia 

Optic 

7 

box  

3 

box  

5 

box  

15 

bo

x 

8 
Optic 

Pelita 

5 

box  

2 

box  

2 

box  

9 

bo

x 

 

  

 Pembahasan hasil penelitian 

Berdasarkan penelitian yang sudah di lakukan dari 10 optikal, dari segi merek hanya 

3 merek lensa kontak yang paling banyak di minati oleh konsumen. Lensa kontak X2, 

Zuhra dan Koko Black yang paling banyak terjual dari 8 optikal.  Dan  dari segi 

pemerintahan yang berhak mengawasi peredaran lensa kontak di pasar yaitu Kemenkes 

RI dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1190/MENKES/PERVIII/2010 tentang izin edar alat kesehatan dan perbekalan kesehatan 

rumah tangga Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin penyaluran alat 

kesehatan. 

Pemerintah sangat berperan penting dalam pengawasan peredaran lensa kontak yang 

semakin tinggi peredarannya, akan tetapi dalam survey ke optik-optik di kota medan yang 

menjual lensa kontak kebanyakan tidak sesuai dengan standarisasi  pemeriksaan lensa 

kontak yang baik dan benar dari segi kesehatan. 

Maka secara singkat prevalensi hampir seluruh masyarakat Indonesia merasa takut 

dalam pemakaian lensa kontak dan juga karena pengawasan pemerintah sangat kurang 

perhatiaannya dalam peredaran lensa kontak yang semakin tinggi angka peminatnya, 

karena lensa kontak termasuk alat kesehatan yang merubah penampilan seseorang dan 

lensa kontak sangat berperan penting dalam penanggulangan tajam penglihatan 

dibandingkan dengan kacamata karena perawatan lensa kontak benar-benar ekstra dalam 

perawatannya. 
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PENUTUP 

 Kesimpulan 

1. Saat ini sudah semakin banyak 

dijual produk lensa kontak dengan 

beragam macam bahan. Sebaiknya anda 

memperhatikan dengan hati-hati dan 

detail sebelum membeli suatu produk 

lensa kontak. 

2. Peran seorang RO sangat 

mempengruhi Kesehatan Mata 

Masyarakat Indonesia, karena 

pemeriksaan lensa kontak sangat panjang 

prosesnya jadi tidak boleh sembarangan 

memberikan lensa kontak kepada pasien. 

Cara pemeriksaannya yaitu sebagai 

berikut pertama di mulai dari 

pemeriksaan anamnesa, yang kedua 

pemeriksaan parameter kornea 

konsumen, yang ketiga pemeriksaan 

fitting lensa kontak konsumen, yang 

keempat memberikan langkah-langkah 

yang baik dan benar cara memasang dan 

melepas lensa kontak. 

3. Pemeriksaan lensa kontak 

seharusnya, untuk pemeriksaan lanjut 

tidak boleh memberikan lensa kontak 

hanya keinginan pasien saja tanpa 

melakukan pemeriksaan. Adanya 

pemeriksaan sesuai standarisasi ini 

berhak memberikan lensa kontak  hanya 

seseorang yang sudah belajar dan ada izin 

STRnya. 

 Saran 

Diharapkan untuk pemerintah Indonesia 

khususnya di bagian kesehatan yang 

termasuk yaitu kemenkes RI (Depkes) 

lebih meningkatkan lagi pengawasannya 

terhadap peredaran lensa kontak yang 

marak sekali di pasar, seperti melakukan 

pengawasan terjun kepasar-pasar atau 

mengecek lensa kontak dengan izin edar 

juga izin usaha kepada pengusaha yang 

tidak memiliki izin usaha sebaiknya di 

kasih teguran, juga sanksi dan di kemasan 

lensa kontak yang tidak ada izin dari 

kemenkes sebaiknya tidak di edarkan 

untuk melindungi kesehatan mata 

masyarakat Indonesia.  
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