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Abstrak 

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula ragam variasi kacamata 

yang di produksi, oleh karena itu lensa photocromic dan lensa photocromic blueray 

sesuai untuk mereka yang beraktifitas diluar ruangan ataupun yang mengalami silau 

saat mendapatkan cahaya yang berlebihan, adapula yang dipergunakan sebagai anti 

radiasi bagi pengguna laptop, gadget dan lain-lain. 

Optikal adalah sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan khususnya dibidang pelayanan perawatan dibidang tajam penglihatan, 

baik dengan resep dokter mauapun dengan melakukan pemeriksaan refraksi di optik itu 

sendiri. 

Menurut hasil riset kerusakan pada mata dapat timbul akibat paparan dari sinar 

ultraviolet dan sinar biru. Kerusakan mata terbentuk kumulatif dan berjangka panjang. 

Hal ini dapat menyebabkan hilangnya penglihatan secara perlahan. Maka dari itu 

pentingnya lensa photocromic dan lensa photocromic blueray dalam mengatasi 

kerusakan mata akibat sinar UV dan sinar biru agar dapat meminimalisir cahaya yang 

masuk ke mata. 

Kata Kunci: Lensa photocromic dan lensa photocromic blueray 
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PENDAHULUAN 

Mata adalah organ manusia yang 

paling penting, sehingga harus 

mendapatkan perhatian khusus. Mata 

memiliki sifat yaitu menyerap bias-bias 

cahaya agar dapat membantu kita untuk 

melihat. 

Lensa adalah suatu medium 

transparan yang dibatasi oleh dua 

permukaan melengkung yang merupakan 

garis spheris, meskipun satu dari 

permukaan lensa itu dapat merupakan 

bidang datar, karena itu suatu gelombang 

datang mengalami dua pembiasan ketika 

melewati lensa tersebut. Lensa terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu lensa cembung 

(+) dan lensa cekung (-). Hasil bayangan 

akibat pembiasan kedua jenis lensa ini 

berbeda, ada yang diperkecil, ada yang 

diperbesar, serta ada pula yang terbalik 

atau tegak. Bayangan tersebut ada yang 

bersifat maya atau tidak tertangkap layar 

dan ada pula yang nyata atau tertangkap 

layar. Adanya biasan cahaya bayangan 

bisa terlihat atau nampak. Untuk 

mengetahui penentuan fokus lensa baik 

pada lensa cembung (+) maupun lensa 

cekung (-). Penentuan jarak fokus lensa 

cembung dengan menentukan terlebih 

dahulu letak fokus lensa, kemudian 

meletakkan benda dengan jarak tertentu 

dengan fokus lensa dan mengamati pula 

bayangan yang terbentuk. Pada lensa 

cekung dengan menyusun alat-alat pada 

landasan optis kemudian mengamati dan 

mencatat bayangan yang terbentuk 

dengan jelas. 

 Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui perngertian 

lensa photocromic biasa dan lensa 

photocromic blueray 

b) Untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan lensa photocromic biasa 

dan lensa photocromic blueray 

c) Untuk mengetahui kenyamanan 

pengguna lensa photocromic biasa 

dengan lensa photocromic blueray 

 

 

 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang baik harus 

memiliki manfaat yang baik pula, 

adapun manfaat penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. Diharapkan karya tulis ilmiah ini 

bermanfaat bagi seluruh 

mahasiswa/i Stikes Binalita Sudama 

Medan. 

2. Dengan penelitian ini diharapkan 

akan menambah wawasan dan 

pengetahuan yang berguna untuk 

memperdalam pengetahuan tentang 

lensa blue-ray dan lensa drivewear 

3. Penelitian ini diharapkan agar 

menjadi panduan bagi optometri 

dalam pembelajaran dispensing 

 Lensa 

Lensa merupakan sebuah alat 

yang berfungsi sebagai alat untuk 

mengumpulkan dan menyebarkan 

cahaya yang terbuat dari benda bening 

yang dibatasi oleh dua bidang lengkung, 

berfungsi untuk memperbaiki mata. 

 Lensa Photocromic 

Lensa Photocrmic terlihat seperti 

lensa biasa yang bening di dalam 

ruangan tetapi secara otomatis gelap 

ketika ke area yang lebih cerah. Sinar 

ultraviolet (UV) dari matahari 

mempengaruhi molekul alam lensa 

photocromic sehingga lensa berubah 

warna. Lensa akan gelap dalam cahaya 

bahkan pada hari-hari mendung karena 

sinar UV masih menembus awan. 

 

 
 

 

 Lensa Blueray 

Lensa blue-ray adalah lensa yang 

dapat memfilter sinar biru agar 

meneruskan sinar biru bermanfaat ke 
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dalam mata dan memblokir sinar biru 

yang berbahaya agar mata kita 

mendapatkan perlindungan terbaik 

ketika sedang bekerja. Penggunaan lensa 

blueray dapat mengurangi resiko 

degenerasi macula,mengurangi 

kerentanan pasca operasi katarak, 

mengurangi ketegangan mata digital. 

Lensa blueray melindungi mata 

dengan secara efektif memotong 

"cahaya biru" yang dikatakan 

menyebabkan kedipan dan silau yang 

dipancarkan tidak hanya dari matahari 

tetapi dari TV dan lampu LED, 

komputer dan telepon pintar.Selain itu, 

dapat mempertahankan tampilan yang 

nyaman karena ini menghilangkan 

"cahaya biru" secara efektif sehingga 

meninggalkan penglihatan yang 

cerah."Blueray Coating" adalah konsep 

pelapisan baru yang memberikan nilai 

baru pada lensa. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Metode penelitian ini 

menggunakan jenis metode Deskriptif 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

suatu proses menemukan pengetahuan 

yang menggunakan data berupa angka 

sebagai alat menganalisis keterangan 

mengenai apa yang ingin di ketahui lalu 

menjabarkannya. (Kasiran, 2008). 

 

Populasi 

Populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang memiliki kuntitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulan (Sugiyono, 1997). 

 Sampel 

Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh suatu populasi (Sugiyono, 2011). 

Sampel penelitian ini adalah 30 orang 

dari jumlah populasi penelitian. 

 

Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini teknik 

sampling yang digunakan yaitu 

purposipe sampling. Purposipe sampling 

adalah teknik pengambilan sumber data 

dengan pertimbangan 

tertentu(Sugiyono,2016). 

 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di 

Optik Azka Jl. Karya Wisata No. 31 

Medan Johor. 

  

 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada 

bulan Maret – April 2021 

 

Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data 

dilakukan untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode observasi 

(pengamatan) dan dokumentasi . 

Observasi dilakukan secara langsung 

terhadap subjek dengan melakukan 

pengamatan pada saat penelitian. 

 

Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian 

dilakukan secara deskriptif, yaitu 

mengklasifikan data menjadi dua 

kelompok yaitu data kuantitatif 

dinyatakan dalam bentuk angka. 

(Sugiyono,2012) 

 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan adapun hasil penelitian 

ini mencakup beberapa data dari pasien 

dengan membandingkan kenyamanan 

pemakaian lensa photocromic biasa 

dengan lensa photocromic blueray 

kepada 30 sampel penelitian yang 

dilaksanakan di Optik Azka Jln. Karya 

Wisata No. 31 Medan Johor pada Bulan 

Maret sampai April 2021 dan data hasil 

penelitian sebagai berikut. 
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 Deskripsi Hasil Penelitian 

Setelah melakukan serangkaian 

wawancara dengan menggunakan 

kuesioner, penelitian memperoleh hasil 

sebagai berikut. 

 

 Deskripsi hasil wawancara 

menggunakan Lensa Photocromic 

biasa dan Photocromic Blueray . 

Pertanyaan pertama : Apakah anda 

pernah menggunakan Lensa 

Photocromic  

 

Hasil penelitian Frekuensi Persentasi 

Pernah 18 60% 

Tidak pernah 12 40% 

Tabel 4.1 Data hasil persentasi Lensa 

Photocromic dan Photocromic blueray 

Keterangan : Berdasarkan tabel diatas 

diketahui bahwa responden dari orang 

yang pernah menggunakan lensa 

photocromic sebesar 60%, dan yang 

tidak pernah menggunakan lensa 

photocromic sebesar 40%. 

 

  Deskripsi hasil wawancara saat 

memakai Lensa Photocromic ketika 

menggunakan gadget 

Pertanyaan kedua : Apakah anda 

nyaman ketika menggunakan gadget 

dengan memakai lensa Photocromic? 

 

Hasil penelitian Frekuensi Persentasi 

Tidak nyaman 0 0% 

Nyaman 23 76% 

Sangat nyaman 7 24% 

Tabel 4.2 Data hasil persentasi Lensa 

photocromic saat menggunakan gadget 

Keterangan : Berdasarkan tabel 

di atas diketahui bahwa responden yang 

menggunakan lensa photocromic 

mengatakan tidak nyaman saat 

menggunakan gadget sebesar 0%, 

nyaman 76% dan sangat nyaman sebesar 

24%. 

  

 Deskripsi hasil wawancara memakai 

Lensa Photocromic blueray ketika 

menggunakan gadget 

Pertanyaan ketiga : Apakah anda 

nyaman ketika menggunakan gadget 

dengan memakai lensa photocromic 

blueray ? 

 

Hasil penelitian Frekuensi Persentasi 

Tidak nyaman 0 0% 

Nyaman 8 27% 

Sangat nyaman 22 73% 

Tabel 4.3 Data hasil persentasi Lensa 

photocromic blueray saat menggunakan 

gadget 

Keterangan : berdasarkan tabel di 

atas diketahui bahwa responden yang 

memakai lensa photocromic mengatakan 

tidak nyaman saat menggunakan gadget 

persentasi sebesar 0%, nyaman 27% dan 

sangat nyaman sebesar 73% 

 

 Deskripsi hasil wawancara 

penggunaan lensa Photocromic 

dibawah sinar matahari 

Pertanyaan keempat : Apakah 

anda nyaman ketika berada dibawah 

sinar matahari dengan menggunakan 

lensa Photocromic ? 

 

Hasil 

penelitian 
Frekuensi Persentasi 

Tidak 

nyaman 
0 0% 



5 
Vol. 6 No. 2 November 2021 

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

  

Nyaman 12 40% 

Sangat 

nyaman 
18 60% 

Tabel 4.5 Data hasil persentasi saat 

menggunakan lensa photocromic 

dibawah sinar matahari 

Keterangan : Berdasarkan tabel 

di atas diketahui bahwa responden 

penggunaan lensa photocromic dibawah 

sinar matahari yang mengatakan tidak 

nyaman sebesar 0%, nyaman 40% dan 

sangat nyaman sebesar 60%. 

  

 Deskripsi hasil wawancara 

penggunaan lensa Photocromic 

blueray dibawah sinar matahari 

Pertanyaan kelima : Apakah anda 

nyaman ketika berada dibawah sinar 

matahari dengan menggunakan lensa 

photocromic blueray ? 

 

Hasil 

penelitian 
Frekuensi Persentasi 

Tidak 

nyaman 
0 0% 

Nyaman 16 53% 

Sangat 

nyaman 
14 47% 

Tabel 4.6 Data hasil persentasi saat 

menggunakan lensa photocromic blueray 

dibawah sinar matahari 

Keterangan : Berdasarkan tabel di 

atas diketahui bahwa responden yang 

menggunakan lensa photocromic blueray 

mengatakan tidak nyaman saat berada 

dibawah sinar matahari sebesar 0%, 

nyaman 53% dan sangat nyaman sebesar 

47%. 

 

Deskripsi hasil wawancara 

penggunaan lensa Photocromic pada 

malam hari 

Pertanyaan keenam : Apakah anda 

nyaman menggunakan lensa 

photocromic pada malam hari ? 

 

Hasil 

penelitian 
Frekuensi Persentasi 

Tidak 

nyaman 
0 0% 

Nyaman 16 53% 

Sangat 

nyaman 
14 47% 

Tabel 4.7 Data hasil persentasi Lensa 

photocromic pada malam hari 

Keterangan : Berdasarkan tabel di 

atas diketahui bahwa responden 

penggunaan lensa photocromic pada 

malam hari yang mengatakan tidak 

nyaman sebesar 0%, nyaman 53% dan 

sangat nyaman sebesar 47%. 

  

 Deskripsi hasil wawancara 

penggunaan lensa photocromic 

blueray pada malam hari 

Pertanyaan ketujuh : Apakah 

anda nyaman menggunakan lensa 

photocromic blueray pada malam hari ? 

 

Hasil 

penelitian 
Frekuensi Persentasi 

Tidak 

nyaman 
0 0% 

Nyaman 7 24% 

Sangat 

nyaman 
23 76% 

Tabel 4.8 Data hasil persentasi Lensa 

photocromic blueray pada malam hari 

Keterangan : berdasarkan tabel di atas 

diketahui bahwa responden yang 

menggunakan lensa photocromic blueray 

mengatakan tidak nyaman pada malam 

hari sebesar 0%, nyaman 24% dan 

sangat nyaman sebesar 76%. 
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Deskripsi hasil wawancara 

penggunaan lensa photocromic pada 

saat membaca 

Pertanyaan kedelapan : Apakah 

anda nyaman ketika membaca dengan 

menggunakan lensa photocromic ? 

 

Hasil 

penelitian 
Frekuensi Persentasi 

Tidak 

nyaman 
15 50% 

Nyaman 10 33% 

Sangat 

nyaman 
5 17% 

Tabel 4.9 Data hasil persentasi 

penggunaan lensa photocromic pada saat 

membaca Keterangan : Berdasarkan 

tabel di atas diketahui bahwa 

responden yang mengatakan tidak 

nyaman saat menggunakan lensa 

photocromic pada saat membaca sebesar 

50%, nyaman 30%, dan sangat nyaman 

17%. 

 

 Deskripsi hasil wawancara 

penggunaan lensa photocromic 

blueray pada saat membaca 

Pertanyaan kesembilan : Apakah 

anda nyaman ketika membaca dengan 

menggunakan lensa photocromic blueray 

? 

 

Hasil 

penelitian 
Frekuensi Persentasi 

Tidak 

nyaman 
0 0% 

Nyaman 11 36% 

Sangat 

nyaman 
19 64% 

Tabel 4.10 Data hasiil persentasi 

penggunaan lensa photocromic blueray 

pada saat membaca 

 

Keterangan : Berdasarkan tabel 

di atas diketahui bahwa responden yang 

mengatakan tidak nyaman saat 

menggunakan lensa photocromic blueray 

pada saat membaca sebesar 0%, nyaman 

36%, dan sangat nyaman 64%. 

 

Deskripsi hasil wawancara 

kenyamanan penggunaan lensa 

photocromic dengan lensa 

photocromic blueray saat berada 

diruangan dengan cahaya yang cukup 

terang 

Pertanyaan kesepuluh : Menurut 

anda kacamata mana yang lebih nyaman 

digunakan ketika beraktivitas diruangan 

dengan pencahayaan yang cukup terang 

? 

 

Hasil penelitian Frekuensi Persentasi 

Kacamata lensa 

photocromic 
14 46% 

Kacamata lensa photocromic 

blueray 
16 54% 

Tabel 4.11 Data hasil persentasi lensa 

ketika berada diruangan dengan cahaya 

yang cukup terang 

Keterangan : berdasarkan tabel 

diatas diketahui bahwa responden lebih 

nyaman menggunakan lensa 

photocromic blueray saat berada 

diruangan dengan cahaya yang cukup 

terang dengan persentasi sebesar 54% 

  

 Deskripsi hasil wawancara 

penggunaan lensa photocromic 

dengan lensa photocromic blueray 

saat berkendara di malam hari 

Pertanyaan kesebelas : Menurut 

anda kacamata mana yang lebih nyaman 

digunakan ketika berkendara pada 

malam hari? 
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Hasil penelitian Frekuensi Persentasi 

Kacamata lensa 

standar cord 
7 23% 

Kacamata lensa 

balance cord 
23 77% 

Tabel 4.12 Data hasil persentasi lensa 

ketika berkendara pada malam hari 

Keterangan : Berdasarkan tabel 

diatas diketahui bahwa orang yang 

berkendara pada malam hari lebih 

nyaman menggunakan lensa 

photocromic blueray dengan persentasi 

sebesar 77% dan 23% menggunakan 

lensa photocromic biasa 

  

 Deskripsi hasil wawancara 

penggunaan lensa photocromic biasa 

dengan lensa photocromic blueray 

saat berada didalam dan luar 

ruangan. 

Pertanyaan kedua belas : 

Menurut anda kacamata mana yang lebih 

nyaman digunakan ketika beraktivitas 

didalam dan diluar ruangan ? 

 

Hasil penelitian Frekuensi Persentasi 

Kacamata lensa 

photocromic 
13 43% 

Kacamata lensa photocromic 

blueray 

 

17 

 

57% 

Tabel 4.13 Data hasil persentasi lensa 

ketika beraktivitas didalam dan diluar 

ruangan 

 

Keterangan : Berdasarkan tabel 

diatas diketahui bahwa persentasi dari 

responden yang menggunakan lensa 

photocromic blueray sebesar 57% lebih 

nyaman saat beraktivitas didalam 

maupun diluar ruangan 

  

 Pembahasan hasil penelitian 

Pemakaian lensa 

photocromic 

Pernah Tidak pernah 

60% 40% 

Kondisi saat 

pemakaian lensa 

Lensa Photocromic Lensa Photocromic Blueray 

Tidak 

nyaman 
Nyaman 

Sangat 

nyaman 

Tidak 

nyaman 
nyaman 

Sangat 

nyaman 

Menggunakan gadget 
 

0% 

 

73% 

 

27% 

 

0% 

 

24% 

 

76% 

Dibawah sinar 

matahari 
0% 40% 60% 0% 53% 47% 
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Pada malam hari 0% 53% 47% 0% 24% 76% 

Saat membaca 50% 33% 67% 0% 36% 64% 

Di ruangan dengan cahaya terang 
 

44% 
 

56% 

Berkendara dimalam hari 23% 77% 

Didalam dan diluar ruangan 
 

43% 
 

57% 

Tabel 4.14 Perbandingan tingkat kenyamanan lensa photocromic dengan lensa 

photocromic blueray 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden lebih banyak yang pernah 

memakai lensa photocromic di bandingkan dengan yang tidak pernah, dengan persentasi 

60% : 40%. Saat menggunakan gadget responden mengatakan lebih nyaman 

menggunakan lensa photocromic blueray dibandingkan dengan menggunakan lensa 

photocromic dengan persentasi 76% : 27%. Ketika berada dibawah sinar matahari, 

responden lebih banyak memilih untuk menggunakan lensa photocromic dengan 

persentasi sangat nyaman sebesar 60% : 47%. Pada malam hari, persentasi dari 

responden yang mengatakan sangat nyaman menggunakan lensa photocromic blueray 

sebesar 76% : 24% dengan menggunakan lensa photocromic biasa. Pada saat membaca 

responden lebih nyaman menggunakan lensa photocromic blueray dibandingkan 

dengan lensa photocromic biasa dengan persentasi perbandingan sebesar 64% : 17%. 

Saat berada di ruangan dengan cahaya yang terang responden lebih nyaman 

menggunakan lensa photocromic blueray dibandingkan dengan menggunakan lensa 

photocromic biasa dengan persentasi perbandingan sebesar 56% : 44%. Saat berkendara 

di malam hari responden lebih nyaman menggunakan lensa photocromic blueray 

dibandingkan dengan menggunakan lensa photocromic biasa dengan hasil persentasi 

perbandingan sebesar 77% : 24%. Dan saat beraktivitas didalam dan diluar ruangan 

responden lebih banyak memilih untuk menggunakan lensa photocromic blueray karena 

lebih nyaman di gunakan dibandingkan dengan menggunakan lensa photocromic biasa 

dengan hasil persentasi perbandingan sebesar 57% : 43%. 
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PENUTUP 

 Kesimpulan 

 

1. Lensa photocromic biasa dengan 

lensa photocromic blueray memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Ditinjau dari segi 

kenyamanan, penggunaan lensa 

photocromic blueray lebih nyaman 

digunakan dibandingkan dengan 

lensa photocromic biasa karena 

dilihat dari beberapa aspek kegiatan 

yang ada pada pertanyaan didalam 

kuesioner. 

2. Lensa photocromic blueray lebih 

nyaman digunakan untuk responden 

yang belum pernah menggunakan 

kacamata, karena dilihat dari 

beberapa fungsi lensa tersebut. 

3. Lensa photocromic maaupun lensa 

photocromic blueray sangat 

dianjurkan untuk pasien guna 

memperlambat katarak dini dan 

mengurangi masuknya sinar biru 

pada mata. 

4. Pada hasil penelitian penggunaan 

lensa photocromic sangat 

berpengaruh pada aktivitas si 

pengguna, untuk yang lebih banyak 

beraktivitas di luar ruangan saja 

disarankan untuk menggunakan 

lensa photocromic biasa karena 

perubahan warna pada lensa tersebut 

lebih pekat untuk mengurangi 

terjadinya katarak dini, tetapi untuk 

yang beraktivitas di diluar ruangan 

atauapun di dalam ruangan seperti 

yang sering menggunakan gadget 

lebi baik meggunakan lensa 

photocromic blueray karena fungsi 

dari lensa tersebut yang mencakup 

untuk keduanya 

 

 Saran 

1. Bagi pengguna kacamata yang 

beraktivitas diluar maupun didalam 

ruangan disarankan untuk 

menggunakan lensa photocromic 

blueray karena fungsi dari lensa 

tersebut yaitu untuk mengurangi 

sinar biru yang masuk ke dalam 

mata karena sering beraktivitas 

menggunakan gadget dan untuk 

memperlambat terjadinya katarak 

dini karena sering berada dibawah 

sinar matahari 

2. Bagi tempat penelitian, disarankan 

melakukan anamnesa bagi 

responden untuk mengetahui dan 

dapat menyarankan lensa mana yang 

di butuhkan. 

3. Bagi penulis dapat sebagai acuan 

pemilihan atau bisa menyarankan 

bagi responden untuk memilih lensa 

yang di butuhkan. 

4. Untuk peneliti selanjutnya agar 

dapat menjadikan karya tulis ilmiah 

ini sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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