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Abstrak 

Sehubungan dengan program pemerintah yaitu mesukseskan Vision 2020 

The Right to Sight, dengan tujuan untuk menanggulangi masalah kesehatan dan 

masalah bahaya kebutaan, salah satunya adalah upaya peningkatan mutu pelayanan 

perkacamataan dan atau lensa kontak. Pelayanan yang dimaksud adalah sesuai 

dengan norma-norma umum kesehatan. Tentunya yang tidak merugikan 

kepentingan masyarakat. Kepedulian akan masalah kesehatan merupakan sikap adil 

yang paling penting terhadap status kesehatan di Indonesia dan harus di tunjang 

dengan peran serta pendidikan kesehatan yang ada di tengah masalah yang 

dihadapi masyarakat baik individu maupun kelompok. 

Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga ahli seperti Refraksionis Optisien yang 

profesional dan handal dalam melayani masyarakat, seperti yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Optikal, BAB I Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa “Refraksionis Optisien adalah 

tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasar perundang-undangan yang 

berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, 

menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau 

lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik”. 

 

Kata Kunci: Dispensing Lensa Polycarbonate Dengan Menggunakan Auto Lens Polisher 
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PENDAHULUAN 

Mata adalah jendela dunia, Mata 

juga merupakan bagian yang sangat 

penting dari bagian tubuh manusia 

yang perlu dipelihara, terutama fisik 

dan tajam penglihatannya. Untuk 

memelihara, meningkatkan dan 

menanggulangi masalah mata 

diperlukan sarana dan prasarana baik 

moral maupun material. Dan 

keseluruhannya haruslah memenuhi 

standar kesehatan. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita 

menggunakan mata sebagai indera 

penglihatan. Sehingga ketajaman 

penglihatan sangat diperlukan agar 

dapat melihat dengan baik dan benar. 

Bila penglihatan kita terganggu, maka 

akan mempengaruhi kegiatan yang kita 

lakukan. 

Sehubungan dengan program 

pemerintah yaitu mesukseskan Vision 

2020 The Right to Sight, dengan tujuan 

untuk menanggulangi masalah 

kesehatan dan masalah bahaya 

kebutaan, salah satunya adalah upaya 

peningkatan mutu pelayanan 

perkacamataan dan atau lensa kontak. 

Pelayanan yang dimaksud adalah 

sesuai dengan norma-norma umum 

kesehatan. Tentunya yang tidak 

merugikan kepentingan masyarakat. 

Kepedulian akan masalah kesehatan 

merupakan sikap adil yang paling 

penting terhadap status kesehatan di 

Indonesia dan harus di tunjang dengan 

peran serta pendidikan kesehatan yang 

ada di tengah masalah yang dihadapi 

masyarakat baik individu maupun 

kelompok. 

Untuk itu diperlukan tenaga-

tenaga ahli seperti Refraksionis 

Optisien yang profesional dan handal 

dalam melayani masyarakat, seperti 

yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No.1 tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Optikal, 

BAB I Pasal 1 ayat 3 menjelaskan 

bahwa “Refraksionis Optisien adalah 

tenaga kesehatan yang telah lulus 

pendidikan berdasar perundang-

undangan yang berlaku yang 

berwenang melakukan pemeriksaan 

mata dasar, pemeriksaan refraksi, 

menetapkan hasil pemeriksaan, 

menyiapkan dan membuat lensa 

kacamata atau lensa kontak, termasuk 

pelatihan ortoptik”. 

Selain itu seorang Refraksi 

Optisien harus memiliki izin kerja 

seperti yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 

1796/MENKES/PER/VII/2011 tentang 

Registrasi Tenaga Kesehatan, BAB II 

Pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan 

bahwa “Setiap tenaga kesehatan yang 

akan menjalankan pekerjaannya wajib 

memiliki STR“, sedangkan STR adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh 

pemerintah kepada tenaga kesehatan 

yang diregistrasi setelah memiliki 

sertifikat kompetensi. 

Ditunjang dengan adanya 

PERMENKES No.1 tahun 2016 ,yang 

mengatur tentang kelengkapan dalam 

suatu optik, sebagai berikut : 

1. Optik adalah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan refraksi, 

pelayanan optisi, dan/atau pelayanan 

lensa kontak 

2. Laboratorium dispensing 

adalah tempat yang khusus melakukan 

pemotongan dan pemasangan lensa 
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pada bingkai kacamata sesuai dengan 

ukuran yang ditentukan dalam resep 

kacamata. 

3. Refraksionis Optisien 

atau optometris adalah setiap orang 

yang telah lulus pendidikan refraksi 

optisi atau optometri sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

4. Surat Izin Praktik 

Optometris yang selanjutnya disingkat 

SIP-O adalah bukti tertulis yang 

diberikan oleh pemerintah daerah 

kabupaten/kota kepada Optometris 

sebagai pemberian kewenangan untuk 

menjalankan praktik. 

5. Standar Profesi 

Refraksionis Optisien atau Optometris 

yang selanjutnya disebut Standar 

Profesi adalah batasan kemampuan 

minimal berupa pengetahuan, 

ketrampilan, dan prilaku profesional 

yang harus dikuasai dan dimiliki oleh 

Refraksionis Optisien atau Optometris 

untuk dapat melakukan kegiatan 

profesionalnya pada masyarakat secara 

mandiri yang dibuat oleh organisasi 

profesi bidang kesehatan. 

6. Menteri adalah menteri 

yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

7. Organisasi Profesi adalah 

wadah untuk berhimpunnya 

Refraksionis Optisien atau Optometris. 

Dalam hal ini, seorang 

Refraksionis Optisien pun diwajibkan 

memberikan kacamata terbaik sesuai 

kebutuhan pasien/costumer. 

Namun selama ini banyak sekali 

Refraksionis Optisien yang melupakan 

teknik finishing dispensing ada 

pembuatan kacamata menggunakan 

auto lens polisher pada lensa 

polycarbonate. Dimana sebenarnya 

dengan pemakain auto lens polisher 

akan lebih jernih hasil finishing 

dispensing lensanya, maka penulis 

membuat materi proposal karya tulis 

ini untuk kedepannya para refraksionis 

optisien harus menggunakan auto lens 

polisher. 

Dengan pemaparan sekilas 

tersebut, penulis ingin membahasnya 

dalam Proposal Karya Tulis Ilmiah 

yang berjudul EFEK HASIL 

DISPENSING LENSA 

POLICARBONATE DENGAN 

MENGGUNAKAN AUTO LENS 

POLISHER DI OPTIK NEW LOPIGA. 

 

 

 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada 

pembaca tentang proses dispensing 

secara umum. 

2. Memberikan informasi kepada 

para pembaca tentang perlakuan 

khusus pada lensa bahan 

polycarbonate, agar dapat 

dimanfaatkan untuk kebutuhan 

pemasetan lensa kacamata baik di 

laboratorium pabrik lensa maupun 

di optikal.  

3. Agar pembaca lebih termotivasi 

untuk melakukan faset yang detail 

termasuk dalam hal finishing 

dimana selain menjawab 

kebutuhan proses faset di 

perusahaan/optik yang dikelola 

juga sangat baik jika ditinjau dari 

segi kosmetik kacamata yang 

dihasilkan. 

4. Sebagai masukan dan informasi 

bagi optikal dan pihak-pihak lain 

yang terkait untuk ikut melakukan 
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proses pemotongan lensa 

khususnya pada proses polishing. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Dala Wikipedia ensiklopedia, 

“Penelitian deskriptif’ adalah salah satu 

jenis penelitian yang tujuannya untuk 

menyajikan gambaran lengkap 

mengenai setting sosial atau 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan 

klarifikasi mengenai suatu fenomena 

atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan unit yang 

diteliti antara fenomena yang 

diuji.Dalam penelitian ini, peneliti telah 

memiliki definisi jelas tentang subjek 

penelitian dan akan menggunakan 

pertanyaan who dalam 

menggali informasi yang 

dibutuhkan. Tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah menghasilkan 

gambaran akurat tentang sebuah 

kelompok, menggambarkan mekanisme 

sebuah proses atau hubungan, 

memberikan gambaran lengkap baik 

dalam bentuk verbal atau numerical, 

menyajikan informasi dasar akan suatu 

hubungan, menciptakan seperangkat 

kategori dan mengklasifikasikan subjek 

penelitian, menjelaskan seperangkat 

tahapan atau proses, serta untuk 

menyimpan informasi bersifat 

kontradiktifmengenai subjek penelitian.” 

 

Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Laboratorium 

Optik New Lopiga, Jalan Selamat 

Ketaren, Lau Cimba, Kabanjahe, 

Kabupaten Karo, Sumatera Utara 

  

 Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan pada 

bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 

2019. 

 

Metode Pengumpulan data 

 Metode pengumpulan data untuk 

proposal Karya tulis ilmiah ini adalah 

dengan cara : 

1. Observasi (Pengamatan) 

Menurut wikipedia ensiklopedia, 

Pengamatan atau observasi adalah 

aktivitas terhadap suatu proses atau 

objek dengan maksud merasakan dan 

kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasar pengetahuan 

dan gagasan yang sudah diketahui 

sebelumnya, untuk mendapatkan 

informasi – informasi yang dibutuhkan 

untuk melanjutkansuatu penelitian. 

Observasi langsung di Optik New 

Lopiga adalah suatu proses pengamatan 

dan penelitian yang berfokus pada objek 

penelitian dengan tujuan memiliki 

pengetahuan terhadap objek yang diteliti, 

cara mengoperasikan dan keunggulan 

objek dengan menggunakan kemampuan 

seseorang melalui hasil kerja panca indra 

mata dibantu panca indra lainnya melalui 

proses yang dilakukan secara langsung 

dan berulang-ulang. 

2. Metode Interview (wawancara) 

Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu Penulis 

yang mengajukan pertanyaan dan 

Praktisi di Optik new Lopiga  yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan. 

Wawancara digunakan untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Setting_sosial&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian
https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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mengadakan komunikasi dengan subjek 

penelitian sehingga diperoleh data-data 

yang diperlukan. 

Dalam melakukan wawancara, 

pemakai mesin menceritakan 

pengalamannya selama melakukan 

finishing dispensing dengan auto lens 

polisher, mulai dari cara mengoperasikan 

mesin, kendala yang adaa, hingga hasil 

yang terbaiknya. 

 

 

 

Tehnik Pengolahan Data 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

  

 

 

Pembahasan  

 Hasil Auto Lens Polisher 

No Frame Polesh Hasil Keterangan 

1 Rimless 

Polycarbonate 

R/L -2.00 

1 menit 

 

Proses finishing 

cepat, hasil baik, 

membersihkan sisa 

serat sedikit 

2 Semi Rimless 

Polycarbonate 

R/L -1.50 

1 menit 

 

Proses finishing 

cepat, hasil baik,  

3 Rimless 

Polycarbonate 

R/L -3.00 

1.5 menit 

 

Finishing sedikit 

lama, namun hasil 

tetap baik 
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4 Semi Rimless 

Polycarbonate 

R/L -3.50 

1.5 menit 

 

Finishing sedikit 

lama karena tebal 

dan ada groover, 

namun hasil tetap 

baik 

5 Rimless 

Polycarbonate 

R/L -4.00 

1.5 menit 

 

Hasil memuaskan 

meski lensa tebal 

dan waktu sedikit 

lebih lama 

Tabel 1 

Hasil Praktek 

Hasil Pemakaian Konsumen 

No Nama Power Jenis Frame Komentar 

1 Hardi R/L -2.00 Rimless Tepi lensa jernih, 

dan ringan 

2 Ninta R/L -1.50 Semi Rimless Kacamata ringan, 

tepi lensa jernih 

3 Rahman R/L -3.00 Rimless Ringan, tipis, jernih 

4 Anis R/L -3.50 Semi Rimless Cukup tipis, tepi 

lensa jernih 

5 Michael R/L -4.00 Rimless Cukup tipis, dan 

jernih 

 

Tabel 2  

 

Hasil Pemakaian Konsumen 
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Dari hasil praktek langsung, pemilihan lensa polycarbonate pada frame rimless dan semi 

rimless dengan finishing menggunakan auto lens polisher pada 5 konsumen secara 

langsung, metode ini dapat meningkatkan  kepuasan sebesar 100% atas proses finishing 

yang baik. Sehingga, bisa dikatakan penggunaan auto lens polisher pada finishing 

proses dispensing lensa ini sangat menunjang kepuasan konsumen dalam hal 

maksimalnya hasil dari segi kosmetik, karena menghasilkan lensa yang tampak jernih. 
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PENUTUP 

 Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dengan menggunakan mesin 

auto lens polisher mendapatkan hasil 

yang maksimal dan finishing dispensing 

untuk jenis lensa polycarbonate. 

2. Proses polishing sangatlah penting untuk 

menunjang hasil dispensing yang baik 

dari segi kosmetik 

3. Refrasionis Optisien harus menguasai 

penggunaan mesin auto lens polisher 

agar bias mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

 

 

Saran 

Dengan mempertimbangkan hasil 

karya tulis dan obrservasi yang 

dilakukan maka penulis menyarankan: 

 

Saran Untuk Refraksionis Optisien 

1. Refraksionis Optisien wajib menguasai 

dan melakukan teknik penggunaan 

auto lens polisher agar didapatkan hasil 

maksimal untuk proses dispensing. 

2. Perawatan terhadap mesin auto lens 

polisher harus dilakukan juga agar 

bagian kalibrasi poles tetap terjaga dan 

menghasilkan kejernihan lensa. 

3. Refraksionis Optisien wajib menguasai 

penanganan khusus terhadap lensa 

polycarbonate agar bisa melakukan 

dispensing yang sesuai dengan jenis 

lensa. 

4. Refraksionis Optisien harus memiliki 

alat penunjang proses dispensing yang 

lengkap termasuk auto lens polisher 

agar mendapatkan hasil dispensing 

yang optimal 

 

Saran Untuk Konsumen Optik 

1. Konsumen wajib memilih Optik yang 

memiliki perijinan lengkap, 

Refraksionis Optisienyang berkualitas, 

serta peralatan pemeriksaan lengkap 

dan laboratorium optik yang memadai 

untuk pembuatan kacamata. 

2. Konsumen tidak hanya memahami 

ketajaman penglihatan yang 

diperlukan, namun dari segi 

kenyamanan dan kosmetik pun sebisa 

mungkin terpenuhi agar nyaman dalam 

menggunakan kacamata 
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