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Abstrak 

Sinar ultraviolet adalah salah satu penyebab utama cedera akibat radiasi pada mata 

manusia. Sebagian besar radiasi sinar ini terserap oleh kornea. Serupa dengan kerusakan kulit 

akibat terbakar sinar matahari, kerusakan ini diakibatkan oleh akumulasi radiasi sinar pada epitel 

kornea. Paparan sinar UV intensitas tinggi, seperti pada sinar matahari,lampu di studio foto dapat 

langsung menyebabkan kerusakan serius pada mata. Bukan hanya dalam intensitas tinggi, 

paparan radiasi UV sehari-hari yang berlebihan dalan jangka Panjang dapat meneyebabkan 

berbagai kelainan pada mata. Mata yang terlalu sering terpapar kedua jenis radiasi sinar matahari 

ini bisa mengalami berbagai penyakit, seperti fotokeratitis (peradangan pada kornea mata akibat 

paparan sinar matahari berlebihan), pterygium, kanker mata, katarak, dan degenerasi macula. 

 

Kata Kunci: LENSA BLUERAY 
 

Pendahuluan 

Mata adalah indra penglihatan yang 

sangat besar pengaruhnya terhadap 

kehidupan manusia. Jika sesuatu yang buruk 

terjadi pada mata, tentu hal tersebut dapat 

mempengaruhi aktivitas individu 

tersebut.Saat ini telah banyak tersedia 

tempat pelayanan kesehatan mata untuk 

memberi pelayanan kesehatan mata dan 

informasi contohnya adalah optik. Optikal 

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan refraksi, 

pelayanan optisi, dan pelayanan lensa 

kontak. Salah satu tenaga kesehatan mata 

yang sering dijumpai adalah tenaga 

kesehatan Refraksionis Optisien atau 

Optometri. Refraksionis Optisien atau 

Optometri adalah setiap orang yang telah 

lulus Pendidikan Refraksi Optisi atau 

Optometri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Refraksionis Optisien atau Optometri 

berwenang melakukan pemeriksaan mata 

dasar, pemeriksaan refraksi, penetapan hasil 

refraksi, menyiapkan dan membuat lensa 

kacamata atau lensa kontak. Menurut 

PERMENKES nomor 1 tahun 2016, tentang 

penyelenggaraan optikal dinyatakan bahwa 

pelayanan kacamataan memenuhi syarat 

kesehatan dan mempunyai peran dalam 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Maka peran refraksionis optisien sangatlah 

penting dalam penanggung jawaban yang 

akan memberikan pelayanan dan dalam 

pemeriksaan tajam penglihatan serta 

pemilihan penggunaan lensa yang di 

butuhkan. 

Saat ini pemilihan lensa yang benar 

adalah suatu kebutuhan dalam memenuhi 

tajam penglihatan,melindungi mata pasien 

dan menjaga kenyamanannya dalam 

berkacamata untuk menyesuaikan kegiatan 

yang di lakukan sehari-harinya. Lensa 

merupakan benda bening yang 

mengumpulkan dan menyebarkan cahaya, 

dibatasi oleh dua bidang lengkung dan datar 

yang bertujuan untuk memperbaiki tajam 

penglihatan. Karena perkembangan zaman, 

lensa juga mengalami banyak 

perkembangan. Perkembangan lensa 

semakin maju dengan beragamnya jenis 

lensa, setiap lensa memiliki tujuan khusus 

untuk membantu kegiatan sehari-hari. 

Contohnya saat mengemudi di malam hari 
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atau saat bekerja di dalam ruangan yang 

sering menggunakan komputer dapat 

menimbulkan penglihatan yang buruk. 

Penggunaan lensa seperti lensa blue ray 

dapat membantu dan memiliki tujuan khusus 

bagi pemakai. 

Lensa blue ray adalah lensa yang 

memiliki lapisan pelindung bersifat anti 

radiasi. Lensa blue ray dapat menangkal 

sinar UV dari matahari. Namun kegunaan 

utama nya adalah untuk menangkal sinar 

biru yang dipancarkan oleh berbagai jenis 

gawai seperti ponsel, tablet, laptop, hingga 

PC. Lensa blue ray lebih berguna untuk 

penggunaan di dalam ruangan. Pada 

dasarnya kacamata anti radiasi yang bagus 

sudah bisa menangkal sinar radiasi termasuk 

sinar biru .lensa blue ray/sinar biru 

merupakan sinar radiasi dengan Panjang 

gelombang 405 nm yang bisa menembus 

mata dan dapat menyebabkan gangguan 

pada mata. Namun beberapa kacamata anti 

radiasi tidak mampu untuk menangkal 

radiasi sinar biru sebaik kacamata blueray. 

Dibandingkan pada siang hari lensa blueray 

lebih nyaman digunakan pada malam hari, 

lensa blueray mampu meredupkan cahaya 

lampu yang terkena mata saat menyetir, 

sehingga tidak terlalu mengganggu. 

Kerusakan pada mata dapat di 

timbulkan 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 blue ray dalam mengatasi 

kerusakan mata akibat sinar UV dan sinar 

biru agar dapat meminimalisir cahaya yang 

masuk ke mata 

 

 Definisi sinar biru 

Cahaya menurut newton (1642-

1727) terdiri dari partikel-partikel ringan 

berukuran sangat kecil yang dipancarkan 

oleh sumbernya ke segala arah dengan 

kecepatan yang sangat tinggi. Sementara 

menurut Huygens (1629-1695) cahaya 

adalah gelombang seperti halnya bunyi, 

perbedaan antara keduanya hanya pada 

frekuensi dan Panjang gelombang saja. 

Berbagai eksperimen yang telah dilakukan 

oleh para ilmuwan-ilmuwan seperti Thomas 

Young (1773-1829) dan Agustin foto (1788-

1827) berhasil membuktikan bahwa cahaya 

dapat melentur atau difraksi dan 

berinterferensi. Gejala alam yang khas 

bahwa sinar biru adalah sinar dengan 

Panjang gelombang 400 sampai 600 nm. 

Sinar biru berasal dari sinar matahari yang 

kuat, layar televisi, lampu neon, atau layar 

komputer dan barang elektronik lainnya. 

Sinar biru adalah sinar dengan 

Panjang gelombang 400 sampai 600 nm. 

Sinar biru berasal dari sinar matahari yang 

kuat, layar televisi, lampu neon, atau layar 

komputer dan barang elektronik lainnya. 

Retina adalah selaput tipis sel yang terletak 

di bagian belakang bola mata. Retina 

merupakan bagian mata yang mengubah 

cahaya menjadi sinyal saraf karena memiliki 

sel fotoreseptor yaitu sel batang dan sel 

kerucut yang menerima cahaya. 

Sinyal yang dihasilkan kemudian 

mengalami proses rumit yang dilakukan 

oleh neuron optik dan diubah menjadi 

potensial aksi pada sel ganglion retina. 

Retina tidak hanya memainkan peran 

mendeteksi cahaya melainkan juga 

memainkan peran penting dalam persepsi 

visual. Sinar biru adalah sinar yang dapat 

merusak retina pada mata manusia. 

Panjang cahaya intensitas serta 

durasi paparan arena sinar ini mengaktifkan 

komponen lipofuscin fototoksik pada mata 

yang dapat menyebabkan kematian pada sel 

retina. Sinar biru menstimulasi refleks pupil 

mata dan bagian di otak kita dimana 

melatonin di produksi. Pada siang hari, sinar 

biru-tosca bermanfaat untuk kesehatan kita 

dan membantu mengatur siklus tidur pada 

tubuh kita. 

 

 Dampak Sinar Biru 

1. Dampak Sinar Biru untuk 

kesehatan,yaitu ; 

a. Kerusakan retina mata: Sinar biru 

dapat menyebabkan kerusakan pada 

retina mata, bagian ini merupakan 
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organ penting pada mata. Kerusakan 

retina yang di sebabkan oleh sinar 

biru dapat menyebabkan degenerasi 

makula, yaitu hilangnya kemampuan 

mata untuk melihat objek sentral di 

depan mata. Namun penelitian ini 

berlaku untuk paparan sinar biru 

yang terlalu dekat dengan retina 

mata. Jadi meskipun di larang, 

penggunaan smartphone di ruang 

gelap pada kondisi dan jarak normal 

tidak akan memberikan dampak 

demikian. Sinar ini juga dapat 

menyebabkan kerusakan pada sel 

kerucut dan akan menstimulasi 

munculnya sel makrofag dan 

mengaktivasi mikroglia. Selanjutnya 

akan menyebabkan gangguan fungsi 

pada barrier darah retina karena 

diproduksi berbagai faktor 

proinflammatoryyang juga 

menyebabkan edema retina, 

peningkatan permeabilitas pembuluh 

darah dan diekstruksinya (Amalia, 

2019). 

 

b. Menimbulkan katarak. Katarak 

adalah salah satu penyebab utama 

kebutaan di seluruh dunia, yang 

diakibatkan oleh kekeruhan 

lensa[10]. Pada awal tahun 1980-an, 

orang menyadari bahwa lensa tidak 

hanya menyediakan daya optik 

utama (dalam dioptri) tetapi juga 

dapat secara efektif menyaring 

gelombang cahaya pendek untuk 

mengurangi terjadinya kerusakan 

cahaya retina. Lensa mengandung 

protein struktural, enzim, dan 

metabolit protein yang menyerap 

cahaya gelombang pendek. Zat dan 

turunan ini ditambahkan ke protein 

lensa untuk menghasilkan pigmen 

kuning pada protein lensa, 

menyebabkan lensa secara bertahap 

menjadi gelap dan berubah menjadi 

kuning. Penyerapan cahaya biru oleh 

lensa meningkat secara signifikan, 

sehingga menghalangi potensi 

kerusakan retina cahaya biru [11]. 

Namun, ketika memberikan efek 

perlindungannya pada retina, lensa 

harus mengalami penurunan 

transparansi atau perubahan warna, 

yang mengarah pada pembentukan 

katarak. Seperti yang kita ketahui 

bersama, paparan sinar matahari 

dianggap sebagai faktor risiko 

katarak. Penelitian telah 

menunjukkan bahwa cahaya biru 

dapat menginduksi produksi ROS di 

mitokondria sel epitel lensa (hLECs), 

yang dapat menyebabkan 

perkembangan katarak. 

 

c. Merusak siklus tidur alami. Sinar 

biru dapat mengganggu produksi 

hormon melatonin, yakni hormon 

yang berperan dalam mengatur 

siklus tidur. Otak memulai 

memproduksi hormon ini ketika 

seseorang sudah terleap tidur, namun 

ternyata sinar biru mengganggu 

proses ini. Ini lah salah satu alasan 

kenapa smartphone dapat merusak 

siklus tidur alami kamu. Dampak 

yang di berikan mulai dari kelelahan, 

obesitas hingga masalah memori 

lainnya. 

 

d. Lebih berisiko terkena kanker. 

Hormon melatonin selain menjaga 

siklus tidur, juga berfungsi sebagai 

antioksidan yang mampu 

meningkatkan daya tahan tubuh. 

Peneliti menemukan dampak buruk 

lainnya dari sinar biru, yakni 

peningkatan risiko terkena kanker. 

Meskipun hubungan sebab akibat 

belum ditemukan, penekanan 

produksi melatonin dapat 

meningkatkan risiko terkena kanker 

payudara bagi kaum wanita dan 

kanker prostat bagi kaum pria. 

 

e. Pyterigium. Pyterigium merupakan 

pertumbuhan yang tidak normal pada 

konjugtiva yang disebabkan terlalu 
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lama terpapar sinar ultraviolet. 

Pertumbuhan abnormal ini akan 

merusak kornea sehinggaakan 

menggangu penglihatan .tidak ada 

cara lain untuk mengatasi nya 

kecuali dengan pembedahan. 

Penyebab timbulnya pterygium tidak 

diketahui secara pasti. Para pakar 

menduga bahwa paparan sinar 

ultraviolet (UV) dapat mendorong 

potensi pertumbuhan tersebut. 

Kondisi ini pun lebih sering 

ditemukan pada mereka yang tinggal 

di udara panas serta lebih banyak 

melakukan aktivitas luar ruangan. 

Mereka yang mengalami paparan 

secara rutin pada matanya dari 

beberapa materi tertentu, seperti 

paparan pasir, asap, atau angin, juga 

memiliki risiko lebih besar 

mengalami kondisi ini. 

 

2. Dampak Sinar Biru pada Mata,yaitu ; 

a. Sinar biru dari Bermain Games. 

Beberapa pakar berpendapat bahwa 

bermain video games terlalu lama 

dalam jangka panjang akan 

menimbulkan resiko mata minus atau 

rabun jauh bagi seseorang, 

sebagaimana efek yang ditimbulkan 

saat kita terlalu lama bermain 

komputer. Efek lainnya antara lain 

kelelahan mata, pandangan kabur, 

hingga sakit kepala yang muncul saat 

kita sudah asyik dengan permainan 

dan lupa untuk beristirahat. Masalah 

penglihatan yang disebabkan video 

games adalah karena mata yang tidak 

lagi terfokus pada permukaan yang 

datar namun secara terus menerus 

akan merubah fokus sehingga 

kelelahan mata akan timbul. Mata 

cenderung "terkunci” ke dalam layar 

dan hal ini dapat menyulitkan mata 

untuk fokus pada objek lain bahkan 

dalam waktu lama setelah selesai 

bermain. Selain itu, mata juga akan 

jarang berkedip dan menyebabkan 

kekeringan. 

 

b. Bekerja Menggunakan Laptop atau 

Komputer. Sebenarnya layar 

komputer atau laptop tidak 

menimbulkan radiasi yang berbahaya 

bagi mata. Namun terkadang kita 

yang salah dalam menempatkan dan 

mengatur cahaya dari layar tersebut. 

Jika sering beraktivitas 

menggunakan laptop atau komputer, 

sebaiknya letakan monitor sekitar 

50-60 sentimeter dari mata. 

Penerangan dari laptop tidak boleh 

terlalu terang dan tidak boleh terlalu 

redup. Jadi, cahaya laptop sebaiknya 

sedang dan ada penerangan di 

ruangan (di atas) laptop. Ada 

sebagian orang yang memasang alat 

pengurang paparan ultraviolet pada 

layar monitor. Sebenarnya efeknya 

tidak terlalu optimal. Dan yang 

terpenting, istirahatkan mata setiap 

20 menit sekali. 

 

c. Smartphone dan Tablet. Smartphone 

dan tablet banyak sekali di gunakan 

untuk membaca email sms,browsing 

internet sampai untuk menonton 

video. Dari studi yang telah 

dilakukan menunjukan bahwa 

kelelahan mata dapat terjadi apabila 

kita melihat melalui screen yang 

kecil dalam durasi yang lama. 

Umumnya orang menggunakan 

smart phone dan komputer tablet 

dengan jarak yang lebih dekat dari 

pada membaca buku atau koran 

sehingga mata menjadi lebih cepat 

lelah. Memperbesar ukuran font pada 

gadget dan mengatur jarak kira-kira 

30 – 40 cm dari mata dapat 

membantu mengurangi gejala mata 

lelah. Terapkan 'eyeexercise' untuk 

mengurangi dampak buruk dari 

penggunaan gadget. Terapkan aturan 

20/20 artinya luangkan waktu 20 

detik untuk melihat benda benda 

sejauh 20 meter setiap 20 menit saat 

menggunakan gadget. Gunakan 
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gadget dengan cara yang tepat 

sehingga dapat menggunakannya 

dengan nyaman dan penglihatan 

tetap aman. Berdasarkan Hasil survei 

oleh Brown pada tahun 2014 (dalam 

Kumorowati, dkk. 2016) 

menjelaskan bahwa penggunaan rata- 

rata smartphone di Indonesia adalah 

181 menit per hari. Hal ini 

menjadikan Indonesia berada pada 

posisi pertama untuk penggunaan 

smartphone terlama di dunia [3] 

sekaligus posisi pertama untuk 

penderita kerusakan mata akibat 

radiasi layar smartphone 

  

 Lensa Blue Ray 

 Pengertian Lensa Blue ray 

 

Gambar 1 Lensa blue ray 

 

Lensa blue ray adalah lensa yang 

dapat melindungi mata dengan cara menolak 

efek buruk dari sinar biru yang dapat 

merusak, sehingga mata mendapatkan 

perlindungan terbaik ketika sedang bekerja 

di depan komputer, gadget, ataupun televisi. 

Penggunaan lensa blueray dapat mengurangi 

resiko degenerasi macula, mengurangi 

kerentanan pasca operasi katarak, 

mengurangi ketegangan mata akibat 

penggunaan media digital. 

Lensa blue ray 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. 

Paparan tinggi sinar biru sangat 

berbahaya bagi mata, dapat menyebabkan 

katarak dan pterygium. Untuk mencegah 

terjadinya hal itu pada mata, memakai 

kacamata pelindung dengan coating anti 

radiasi adalah pilihan yang terbaik. 

Kefektifan lensa anti radiasi sangat beragam 

berdasarkan kemampuan logam yang 

melapisinya. Logam pelapis inilah yang 

mampu menahan sinar biru. 

 

 Cara Kerja Lensa Blue Ray 
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Gambar 2 Cara kerja lensa blue ray 

 

Lensa blueray memiliki jenis lensa 

khusus yang mampu untuk mengurangi sinar 

yang masuk langsung kemata dan juga 

memiliki dua fitur utama pada lensa yakni 

lapisan pertama merupakan lapisan anti 

reflektif dan tint. 

 

Lapisan anti radiasi reflektif 

merupakan lapisan lensa anti pantul yang 

bisa mengurangi silau dari layar gadget. 

Pengurangan silau ini merupakan cara 

ampuh yang pertama kali harus disingkirkan 

untuk mengurangi ketegangan mata. 

Kualitas kacamata anti radisi sangat di 

pengaruhi oleh lapisan anti silau pada lensa 

fitur yang kedua adalah tint, unsur warna 

yang membuat suatu warna semakin muda 

atau pucat. Kacamata anti radiasi memiliki 

fitur tint ini untuk meningkatkan kontras 

pada layar yang menyaring 

ketidaknyamanan pada spektrum cahaya. 

 

 Keunggulan Lensa Blue Ray 

 

 

Gambar 2.3 Keunggulan lensa blue ray 

 

 

Kacamata blue ray memiliki 

beberapa keunggulan dibandingkan dengan 

lensa jenis lainnya. Keunggulan kacamata 

anti radiasi di dapatkan melalui fitur- fitur 

yang terdapat pada kacamata anti radiasi. 

Berikut ini adalah beberapa keunggulan 

kacamata anti radiasi: 

1. Tidak memiliki efek samping 

Lensa blue ray yang berkualitas tidak 

memiliki efek samping. Hal ini di karenakan 

pada lensa blue ray yang berkualitas 

menggunakan teknologi pelapisan ion yang 

canggih sehingga bisa menghalau radiasi- 
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radiasi elektromagnetik. 

 

2. Bisa menghilangkan gejala digital eye 

strain 

Lapisan lensa yang mengandung 

bahan blue ray mampu menyerap 

gelombang mikro dengan fruekensi rendah. 

Hal ini bisa menghilangkan gejala- gejala 

digital eye strain, seperti demam, sakit 

kepala, mata kering, berair dan lainnya. 

 

3. Membuat penglihatan lebih jelas 

Kacamata anti radiasi juga di 

lengkapi dengan fungsi yang penting yaitu 

bisa menetrasidan menyerap sinar dari 

sumber yang bervariasi. Hal ini berdampak 

pada jelasnya penglihatan bagi para pemakai 

kacamata berlensa blue ray. 

 

 Kelemahan Lensa Blue Ray 

Lensa blueray memiliki beberapa 

kelemahan, berikut ini adalah kelemahan 

lensa blue ray sebagai berikut: 

 

1. Lensa blue ray bisa terlihat lebih kotor 

Lensa blue ray bisa terlihat lebih kotor 

dari kacamata jenis lain. Lapisan anti 

reflektif pada kacamata anti radiasi 

membuat lensa nampak lebih jernih. 

Kejernihan lensa kacamata anti radiasi 

ini membuat kacamata anti radiasi 

nampak lebih kotor. 

 

2. Harus sering membersihkan lensa 

kacamata 

Akibat dari kelemahan kacamata anti 

radiasi yang sangat jernih sehingga 

membuat kotoran lebih mudah terlihat 

maka harus sering membersihkannya 

agar lensa tetap bersih dan jernih 

dilihat. 

 

3. Penggunaan lensa blue ray 

Penggunaan lensa blue ray disarankan 

untuk diruangan yang memilih cukup 

cahaya. Kecukupan cahaya ini sangat 

penting terlebih untuk yang suka 

menggunakan tablet. 

 

4. Lensa blue ray memiliki sedikit warna 

kuning sehingga objek yang di lihat 

menjadi tidak jernih. 

 

 

 Manfaat Lensa Blue Ray 

a. Dapat memfilter sinar biru dan 

memblokir sinar biru yang berbahaya 

agar mata kita mendapatkan 

perlindungan terbaik ketika sedang 

bekerja. 

b. Mengurangi risiko degenerasi macula 

c. Mengurangi kerentanan pasca operasi 

katarak. 

d. Mengurangi ketegangan mata digital. 

 

 

 

 Kenyamanan lensa blue ray saat 

pemakaian siang dan malam hari 

Pada pemakaian lensa blue ray 

ketika di pakai di siang hari lensa ini kurang 

bagus menangkap sinar matahari dengan 

baik. 

Selain pemakaian di luar ruangan 

lensa blue ray lebih unggul di pakai di dalam 

ruangan saat malam hari juga mampu 

melindungi mata dari sinar biru atau radiasi 

yang di pancarkan dari layar komputer dan 

gadget. 

 

METODE 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 kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk 

di pelajari kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono,1997). 
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 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang di miliki oleh suatu 

populasi (Sugiyono,2011). Sampel 

penelitian ini adalah 30 orang dari jumlah 

populasi penelitian. 

 

 Teknik sampling 

Dalam penelitian ini teknik sampling 

yang di gunakan yaitu purposipe sampling. 

Purposipe sampling adalah teknik 

pengambilan sumber data dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono,2016). 

 

 Lokasi dan waktu penelitian 

 Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan 

di Optik Ummi jl. Besar Delitua- medan 

No.274, Kec. Deli Tua. 

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan 

februari – April 2022 

 

 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 pengguna 

lensa blueray pada saat siang dengan malam 

hari kepada 30 sampel dengan menggunakan 

kuesioner, penelitian yang dilaksanakan di 

Optik Ummi jl.Besar Delitua-Medan 

No.274, Kec. Delitua pada bulan februari-

april 2022 dan data hasil penelitian sebagai 

berikut. 

 

 DESKRIPSI HASIL PENELITIAN 

Setelah melakukan serangkaian 

wawancara dengan menggunakan kuesioner, 

penelitian memperoleh hasil sebagai berikut. 

 

 Deskripsi hasil wawancara menggunakan 

lensa blueray 

Pertanyaan pertama : Apakah anda pernah 

menggunakan lensa blueray? 

 

 

Hasil 

penelitian 

Frekuensi Persentasi 

Pernah 30 100% 

Tidak pernah 0 0% 

Tabel 4.2.1 Data hasil persentasi yang 

pernah menggunakan lensa blueray 

 

 

Keterangan : berdasarkan tabel diatas 

diketahui bahwa responden dari orang yang 

pernah menggunakan lensa blueray sebesar 

100% dan yang tidak pernah menggunakan 

lensa blueray sebesar 0%. 

 Deskripsi hasil wawancara saat memakai 

lensa blueray ketika menggunakan alat 

elektronik pada saat siang hari 

Pertanyaan kedua : Apakah anda nyaman 

ketika bermain alat elektronik dengan 

menggunakan lensa blueray ketika di dalam 

ruangan pada saat siang hari? 

 

 

Hasil 

penelitian 

Frekuensi Persentasi 

Tidak nyaman 0 0% 

Nyaman 16 54% 
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Sangat 

nyaman 

14 46% 

Tabel 4.2.2 Data hasil persentasi lensa 

blueray saat menggunakan alat elektronik 

pada saat siang hari 

 

Keterangan : Berdasarkan tabel diatas 

diketahui bahwa responden yang 

menggunakan lensa blueray saat 

menggunakan alat elektronik pada saat siang 

hari mengatakan tidak nyaman sebesar 0%, 

nyaman 54%, dan sangat nyaman 46%. 

 

 Deskripsi hasil wawancara saat memakai 

lensa blueray ketika menggunakan alat 

elektronik pada saat malam hari 

Pertanyaan ketiga : Apakah anda nyaman 

ketika bermain alat elektronik dengan 

menggunakan lensa blueray ketika di dalam 

ruangan pada saat malam hari? 

 

Hasil 

penelitian 

Frekuensi Persentasi 

Tidak nyaman 0 0% 

Nyaman 14 40% 

Sangat nyaman 16 60% 

Tabel 4.2.3 Data hasil persentasi lensa 

blueray saat menggunakan alat elektronik 

pada saat malam hari 

 

Keterangan : Berdasarkan tabel diatas 

diketahui bahwa responden yang 

menggunakan lensa blueray saat 

menggunakan alat elektronik pada saat 

malam hari mengatakan tidak nyaman 

sebesar 0%, nyaman 40%, sangat nyaman 

60%. 

 

 Deskripsi hasil wawancara saat memakai 

lensa blueray ketika membaca pada saat 

siang hari 

Pertanyaan keempat : Apakah anda nyaman 

ketika membaca dengan menggunakan lensa 

blueray ketika di dalam ruangan pada saat 

siang hari? 

 

Hasil 

penelitian 

Frekuensi Persentasi 

Tidak nyaman 0 0% 

Nyaman 20 76% 

Sangat 

nyaman 

10 24% 

Tabel 4.2.4 Data hasil persentasi lensa 

blueray ketika membaca pada saat siang hari 

Keterangan : berdasarkan tabel diatas 

diketahui bahwa responden yang 

menggunakan lensa blueray ketika membaca 

pada saat siang hari mengatakan tidak 

nyaman sebesar 0%, nyaman 76%, sangat 

nyaman 24%. 

 

 Deskripsi hasil wawancara saat memakai 

lensa blueray ketika membaca pada saat 

malam hari 

Pertanyaan kelima : Apakah anda nyaman 

ketika membaca dengan menggunakan lensa 

blueray ketika di dalam ruangan pada saat 

malam hari 

 

Hasil 

penelitian 

Frekuensi Persentasi 

Tidak nyaman 0 0% 

Nyaman 19 64% 

Sangat 

nyaman 

11 36% 

Tabel 4.2.5 Data hasil persentasi lensa 

blueray ketika membaca pada saat malam 

hari 

 

Keterangan : berdasarkan tabel diatas 

diketahui bahwa responden yang 

menggunakan lensa blueray ketika membaca 

pada saat malam hari mengatakan tidak 

nyaman sebesar 0%, nyaman 64%, sangat 

nyaman 36%. 
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 Deskripsi hasil wawancara saat memakai 

lensa blueray ketika melihat objek jauh 

pada saat siang hari 

Pertanyaan keenam : Apakah anda nyaman 

ketika melihat objek jauh lebih dari jarak 5 

meter dengan menggunakan lensa blueray 

ketika di dalam ruangan pada saat siang 

hari? 

 

Hasil 

penelitian 

Frekuensi Persentasi 

Tidak nyaman 0 0% 

Nyaman 10 33% 

Sangat 

nyaman 

20 67% 

Tabel 4.2.6 Data hasil persentasi lensa 

blueray ketika melihat objek jauh pada saat 

siang hari 

 

Keterangan : berdasarkan tabel diatas 

diketahui bahwa responden yang 

menggunakan lensa blueray ketika melihat 

objek jauh pada saat siang hari mengatakan 

tidak nyaman sebesar 0%, nyaman 33%, 

sangat nyaman 67%. 

 

 Deskripsi hasil wawancara saat memakai 

lensa blueray ketika melihat objek jauh 

pada saat malam hari 

Pertanyaan ketujuh : Apakah anda nyaman 

ketika melihat objek jauh lebih dari jarak 5 

meter dengan menggunakan lensa blueray 

ketika di dalam ruangan pada saat malam 

hari? 

 

Hasil 

penelitian 

Frekuensi Persentasi 

Tidak nyaman 0 0% 

Nyaman 19 65% 

Sangat 

nyaman 

11 35% 

Tabel 4.2.7 Data hasil persentasi lensa 

blueray ketika melihat objek jauh pada saat 

malam hari 

 

Keterangan : berdasarkan tabel diatas 

diketahui bahwa responden yang 

menggunakan lensa blueray ketika melihat 

objek jauh pada saat malam hari mengatakan 

tidak nyaman sebesar 0%, nyaman 65%, 

sangat nyaman 35%. 

 

 Deskripsi hasil wawancara saat memakai 

lensa blueray ketika terpapar cahaya 

langsung pada saat siang hari 

Pertanyaan kedelapan : Apakah anda 

nyaman ketika terpapar cahaya langsung 

dengan menggunakan lensa blueray ketika 

di dalam ruangan pada saat siang hari? 

 

Hasil 

penelitian 

Frekuensi Persentasi 

Tidak nyaman 6 17% 

Nyaman 17 64% 

Sangat 

nyaman 

7 17% 

Tabel 4.2.8 Data hasil persentasi lensa 

blueray ketika terpapar cahaya langsung pada 

saat siang hari 

 

Keterangan : berdasarkan tabel diatas 

diketahui bahwa responden yang 

menggunakan lensa blueray ketika terpapar 

cahaya langsung pada saat siang hari 

mengatakan tidak nyaman sebesar 17%, 

nyaman 64%, sangat nyaman 17%. 

 

 Deskripsi hasil wawancara saat memakai 

lensa blueray ketika terpapar cahaya 

langsung pada saat malam hari 

Pertanyaan kesembilan : Apakah anda 

nyaman ketika terpapar cahaya langsung 

dengan menggunakan lensa blueray ketika 

di dalam ruangan pada saat malam hari? 
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Hasil 

penelitian 

Frekuensi Persentasi 

Tidak nyaman 5 13% 

Nyaman 16 70% 

Sangat 

nyaman 

9 17% 

Tabel 4.2.9 Data hasil persentasi lensa 

blueray ketika terpapar cahaya langsung pada 

saat malam hari 

 

Keterangan : berdasarkan tabel diatas 

diketahui bahwa responden yang 

menggunakan lensa blueray ketika terpapar 

cahaya langsung pada saat malam hari 

mengatakan tidak nyaman sebesar 13%, 

nyaman 70%, sangat nyaman 17%. 

 

 Pembahasan  

 

Pemakaian 

lensa blueray 

Pernah Tidak pernah 

100% 0% 

Kondisi saat 

pemakaian 

lensa 

Siang hari Malam hari 

Tidak 

Nyaman 
 

Nyaman 

Sangat 

Nyaman 

Tidak 

nyaman 
 

Nyaman 

Sangat 

Nyaman 

Bermain 

alat elektronik 

 

 

0% 

 

 

54% 

 

 

46% 

 

 

0% 

 

 

40% 

 

 

60% 

 

Saat 

membaca 

 

 

0% 

 

 

76% 

 

 

24% 

 

 

0% 

 

 

64% 

 

 

36% 

 

Melihat objek 

jauh 

 

 

0% 

 

 

33% 

 

 

67% 

 

 

0% 

 

 

65% 

 

 

35% 

Terpapar 

cahaya 

langsung 

 

 

17% 

 

 

64% 

 

 

17% 

 

 

13% 

 

 

70% 

 

 

17% 

 

Dari tabel diatas dapat di simpulkan 

bahwa responden lebih banyak yang pernah 

memakai lensa blueray dengan yang tidak 

pernah dengan persentasi 

100% : 0% . saat menggunakan alat 

elektronik responden mengatakan lebih 

sangat nyaman pada saat malam hari di 

bandingkan dengan siang hari dengan 

persentasi 60% : 46% . ketika membaca 

responden lebih nyaman pada saat siang hari 

di bandingkan dengan malam hari dengan 

persentasi 76% : 64% . saat melihat objek 

jauh responden mengatakan lebih sangat 

nyaman pada saat siang hari di bandingkan 

dengan malam hari dengan persentasi 67% : 

35% . ketika terpapar cahaya langsung 

responden mengatakan lebih nyaman pada 

saat malam hari di bandingkan dengan siang 

hari dengan persentasi 70% : 64% . dan dari 

jurnal di bab II mengatakan lensa blueray 

lebih nyaman di pakai di malam hari dan 

hasil penelitian diatas responden lebih 

banyak mengatakan lebih nyaman di malam 

hari dari hasil kuesioner yang di bagi dan 

terdapat 30 sampel lebih banyak memilih di 

malam hari. 
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PENUTUP 

 Kesimpulan 

1. Dari hasil penelitian ini disimpulkan 

dari 30 responden menyatakan 100% 

pernah memakai lensa blueray, dan 0% 

tidak pernah memakai lensa blueray. 

2. Pengguna lensa blueray lebih nyaman 

menggunakan di malam hari dari pada 

di siang hari, saat di malam hari lensa 

blueray lebih sangat nyaman di pakai 

saat bermain alat elektronik dan ketika 

terpapar cahaya langsung, dibandingkan 

saat di siang hari lensa blueray lebih 

nyaman di pakai saat membaca dan 

ketika melihat objek jauh. 

3. Lensa blueray tidak hanya digunakan 

untuk melihat alat elektronik saja 

melainkan melihat objek jauh, ketika 

membaca dan ketika terpapar cahaya 

langsung. 

4. Lensa blueray sangat berpengaruh pada 

responden yang lebih banyak 

beraktivitas di depan alat elektronik. 

5. Pada hasil penelitian diatas pengguna 

lensa blueray mengatakan lebih nyaman 

digunakan pada saat malam hari di 

bandingkan pada siang hari karena di 

lihat dari beberapa aspek kegiatan yang 

ada pada pertanyaan di dalam kuesioner 

dari 30 sampel. 

 

 Saran 

1. Bagi pekerja yang sering menggunakan 

alat elektronik di sarankan untuk 

menggunakan lensa blueray karena 

fungsi dari lensa tersebut yaitu 

mengurangi sinar biru yang masuk ke 

dalam mata karena sering beraktivitas 

menggunakan gadget dan untuk 

memperlambat terjadinya katarak dini 

karena sering terkena radiasi dari 

gadget. 

2. Bagi penulis dapat sebagai acuan 

pemilihan atau bisa menyarankan bagi 

responden untuk memilih lensa yang di 

butuhkan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat 

menjadikan karya tulis ilmiah ini 

sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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