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Abstrak 

Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

refraksi,pelayanan optisi dan pelayanan kontak.Refraksionis Optisien atau Optometris adalah 

setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi atau optometri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Saat pasien memilih frame kacamata sebagai optometris 

diharapkan dapat membantu pasien dalam memilih frame yang sesuai keinginan pasien.Banyak 

faktor yang harus diperhatikan dalam  memilih frame kacamata untuk pasien seperti bentuk 

wajah,bentuk hidung,warna kulit pasien dan pekerjaan pasien yang berada di dalam ruangan atau 

diluar ruangan. 

Material untuk membuat frame biasa menggunakan plastik atau metal.Masing-masing 

dari material tersebut memiliki keistimewaan masing-masing, namun tidak menutup 

kemungkinan juga memiliki kekurangan.Oleh sebab itu jika ingin membuat kacamata yang kuat 

dan nyaman dipakai sehari-hari harusmempertimbangkannya dari berbagai segi.Seringkali terjadi 

pemilihan frame yang kurang tepat karena hanya memperhatikan segi kosmetik dan nilai 

komersil yang tinggi namun tidak mempertimbangkan aktivitas pasien,sehingga pasien merasa 

dikecewakan karena kacamata yang dibelinya kurang awet atau tidak nyamandigunakan 

Kata Kunci: FRAME 

 

Pendahuluan 

Pelayanan kesehatan saat ini 

mengalami perkembangan terutama dalam 

pelayanan kesehatan mata bagi 

masyarakat.Pelayanan di bidang Optikal 

yang diatur dalam PERMENKES NO.14 

TAHUN 2021.Dimana dalam standar ini 

memuat pengaturan kegiatan pelayanan 

penunjang kesehatan berupa optikal yang 

dikelola baik olehpemerintah 

pusat,pemerintah daerah maupun 

swasta.(Permenkes No.14 Tahun 2021). 

Optikal adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

refraksi,pelayanan optisi dan pelayanan 

kontak.Refraksionis Optisien atau 

Optometris adalah setiap orang yang telah 

lulus pendidikan refraksi optisi atau 

optometri sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.(Permenkes No 14 

Tahun 2021). 

Sarana kesehatan yang 

menyelenggarakan pemeriksaan 

refraksi,pelayanan kacamata,lensa 

kontak,dan menerima resep kacamata.Salah 

satu proses kegiatan yang dilakukan optikal 

adalah memfaset lensa sesuai dengan 

kacamata yang diinginkan oleh 

pasien.Kacamata adalah alat bantu untuk 

memperbaiki tajam penglihatan dengan 

ukuran lensa tertentu yang di pasang di depan 

mata. Kacamata terdiri dari dua bagian yakni 

front frame dan temple.Front frame adalah 

bagian dari kacamata yang berada di depan 

yang berfungsi sebagai bingkai dari lensa 

yang akan dipasang. Sedangkan temple 

adalah bagian kacamata yang berada di 

sebelah kanan dan kiri yang berfungsi untuk 

memegang front frame atau bagian depan 

kacamata atau biasa disebut 

tangkai.Kemudian frame yang berfungsi 

sebagai tempatuntuk meletakkan lensa 

sehingga lensa tetap berada pada posisi 

sesuai dengan titik fokus agar dapat melihat 

dengan jelas.Pada kehidupan nyata banyak 

orang yang tidak suka memakai kacamata 

padahal sudah mengalami kelainan 

refraksi.Salah satu alasan tidak ingin 

memakai kacamata karena merasa tidak 

cocok untuk memakai kacamata. 
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Frame yang dapat korosi disebabkan oleh 

keringat karena Cairan yang disekresikan 

kelenjar  keringat ini tidak kental dan 

terdapat sedikit protein.Unsur utama 

penyusun cairan keringat adalah air,natrium 

klorida,urea,ammonia,dan asam urat 

(Junqueira et al.,2007).Kelenjar keringat 

akan menyerap air garam dan sedikit urea 

dari kapiler darah dan kemudian 

mengirimnya ke permukaan kulit dalam 

bentuk keringat (Guyton, 2007). 

Kacamata sebagai alat koreksi 

kelainan refraksi dilatarbelakangi oleh cara 

perawatannya yang mudah dilakukan dan 

harganya yang relatif murah (Khurana et al., 

2014).Kendati demikian,para pengguna 

kacamata tidak hanya membutuhkan fungsi 

koreksi dari kacamata,tetapi juga 

kenyamanan dalam pemakaiannya.Salah satu 

faktor penting dalam kenyamanan pemakaian 

kacamata adalah pemilihan bingkai (frame) 

yang tepat.Kenyamanan pemakaian kacamata 

secara logis berkorelasi erat dengan kepuasan 

pengguna.Jika dilihat dari kacamata 

bisnis,dapat dikatakan bahwa kenyamanan 

para pelanggan (customer) dalam 

menggunakan produk kacamata pasti 

berkorelasi erat dengan kepuasaan mereka 

berbelanja dioptikal (toko optik).Karena itu 

penulis tertarik untuk meneliti pemilihan 

frame kacamata yang tepat agar dapat 

memberikan kepuasan kepada para 

pelanggan optikal. 

 

Pengertian Frame Kacamata 

Di jelaskan dalam buku Theory And 

Practice Of Optics & Refraction: “Kacamata 

menurut standar Inggris didefinisikan sebagai 

alat optik yang terdiri dari lensa dan bingkai, 

dengan sisi samping (gagang) memanjang ke 

arah telinga.” (Khurana et al., 

2014).Penjelasan yang sama juga diberikan 

oleh oleh David A. Lee dan Eve J. 

Higginbotham dalam buku Clinical Guide To 

Comprehenshive Ophtamology: “Kacamata 

terdiri dari lensa dan bingkai yang memiliki 

bagian depan dan dua temple yang 

memanjang sepanjang telinga pasien.” (Lee 

& Eve, 1999). 

“The frame is that portion of the 

spectacles that holds the lenses containing 

the ophthalmic prescription in their proper 

position in front of the eyes”(Clifford W. 

Brooks, 2006) 

Frame adalah bingkai bagian 

darikacamata yang berfungsi untuk manahan 

lensa.Lensa yang digunakan adalah lensa 

opthalmik yang diletakkan pada posisidi 

depan matadan temple menempel dibagian 

depan dan mengait di telinga untuk 

membantu menahan kacamata.Kacamata 

adalah alatyang digunakan manusia untuk 

melihat objek jauh maupun dekat,selain itu 

kacamata juga dapat melindungi mata dari 

debu atau menghalangi sinar UVyang 

langsung masuk kemata.Selain itu kacamata 

bukan hanya digunakan untuk melihat saja 

melainkan kacamata juga dapat menjadi 

pelengkap gaya seseorang atau fashion saat 

ini. 

Adapun jenis-jenis Frame,yaitu : 

1. Frame Metal 

Zaman dahulu,paduan yang mengandung 

emas adalah logam utama yang digunakan 

untuk frame kacamata.Tetapi pada saat ini 

cukup banyak jenis logam yang digunakan 

untuk membuat frame,beberapa diantaranya 

mengandung emas.Dengan adanya kemajuan 

yang pesat telah dibuat dalam bentuk frame 

metal karena adanya teknik perawatan 

elektrolitik yang memungkinkan ketahanan 

korosi dan keindahannya. 

Frame metal adalah frame yang secara 

keseluruhan terbuat dari metal,pada 

umumnya bagian nose pad dan temple 

terbuat dari plastik. Frame menahan lensa 

dengan bagian groove dari eyewire. Eyewire 

dapat dibuka agar lensa dapat 

dipasang.Frame metal mempunyai manfaat 

yaitu ringan,gangguan minimal pada lapang 

pandang dan tahan lama. 
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Gambar 1 (kacamata frame metal) 

 

2. Frame Plastik 

Bahan plastik pertama yang digunakan 

dalam frame ialah bekelite dan 

galalith.Namun,bahan ini tidak berkinerja 

dengan baik dalam cuaca dingin karena 

kerapuhannya (dapat mnyebabkan 

kerapuhan).Kemudian bahan cellulose nitrate 

(zylonite) banyak digunakan.Cellulose nitrate 

ini dapat menerima polesan dengan 

baik,tetapi mudah terbakar jika berada di 

suhu yang cukup tinggi.Tetapi karena bahan 

cellulose nitrate ini bersifat mudah terbakar 

telah dilarang oleh U.S. Food and Drug 

Administration (FAD) dan tidak lagi 

dijadikan bahan untuk pembuatan frame 

kacamata.Namun karena frame zylonite ini 

adalah satu-satunya frame plastik yang 

digunakan untuk jangkawaktu tertentu,frame 

plastik dikenal sebagai frame “zyl”.Meskipun 

zylonite menghilang dari pasa,julukan “zyl” 

untuk frame plastic tetap ada. 

Frame plastik dibuat dari beberapa bahan 

thermoplastik.Eyewire plastik juga menahan 

lensa dengan groove,tetapi lensa dipasang 

umumnya dengan cara pemanasan agar 

plastiknya lenturatau dapat pula tanpa 

pemanasan.Frame plastik meskipun tebal dan 

lebih berat dibanding frame metal yang lebih 

tipis,namun tersedia dalam banyak warna dan 

dalam model atau style yang banyak 

macamnya. 

Plastik merupakan bahan yang bagus 

untuk frame karena dapat dipilih dalam 

berbagai warna,tekstur,dan pola. Penyesuaian 

penggunaan kacamata berbahan plastik 

tergantung pada jenis plastik yang 

digunakan. Bahan-bahan metal sangat tahan 

terhadap korosi, sangat stabil dan mudah 

untuk memproduksi, sehingga cukup sering 

digunakan untuk membuat frame. 

 
Gambar 2(Kacamata Frame Plastik) 

 

3. Frame Kombinasi 

Frame kombinasi biasanya menggunakan 

kedua bahan metal dan plastik dalam jumlah 

yang signifikan.Umumnya Frame berbentuk 

variasi ini adalah frame yang berbahan metal 

yang diberi tambahan selubung plastik 

dibagian atas rim. 

 

 
Gambar 3 (Kacamata Frame Kombinasi) 

4. Frame Rimless 

Frame rimless atau rimless mounts (karena 

sebenarnya lensa tidak diberi bingkai) 

meliputi benang nylon (yang dikenal sebagai 

frame supra).Dan ujung rimless yang di 

bor.Frame nylon menahan lensa dengan cara 

menggunakan benang nylon yang diletakan 

dalam groove yang dibuat dipinggir 

lensa.Bagian ujung rimless yang dibor 

mempunyai sekrup yang dimasukkan ke 

lobang yang dibor melalui lensa.Kacamata 

model konstruksi tanpa bingkai (rimless), 

tidak memiliki rim untuk menahan lensanya. 
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Gambar 4 (Kacamata Frame Rimless) 

 

a. Frame Berdasarkan Bentuk Wajah 

Besarnya pengaruh yang diberikan frame 

kacamata terhadap bentuk dasar pada wajah 

maka begitu sangatlah penting pemilihan 

frame yang sesuai dengan wajah. 

Pada umumnya ada tujuh 

bentuk,yaitu : 

1. Oval 

Oval merupakan tipe wajah yang 

ideal.Wajah oval dianggap normal dan 

bisa hampir memakai semua jenis frame. 

2. Oblong 

Lebih tipis dan lebih panjang dari 

yang biasa dengan samping kiri dan 

samping kanan kepala lebih sejajar 

antara satu dengan yang lainnya. 

3. Bulat 

Lebih bulat dari muka yang bertipe 

oval,memiliki ukuran wajah yang lebar dan 

panjang yang sama, serta rahang yang full 

dan bulat. 

 

4. Bujur sangkar 

 Samping kiri dan samping kanan 

kepala lebih sejajar daripada tipe bentuk 

oval,dengan wajah yang lebih lebar dan 

lebih pendek dari yang biasanya. 

5. Segitiga 

Bentuk wajah lebih lebar dari pada 

bagian atas. 

6. Segitiga Terbalik 

Bagian atas dari wajah yaitu daerah 

temple lebih besar daripada rahang 

bawah. 

7. Persegi 

Tipe ini memiliki rahang dan tulang 

pipi yang menonjol serta ukuran yang 

sama. Tipe wajah ini perlu 

memerhatikan keseimbangan akan 

rahangnya yang menonjol. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi  

Populasi merupakan wilayah generilisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang 

memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono 

1997). 

 

Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh suatu 

populasi (sugiyono 2011). 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

sampel adalah 30 orang dari jumlah populasi 

penelitian di Optik Ummi JL.Besar Deli Tua-

Medan No.274, Deli Tua Timur, Kec.Deli 

Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara 

20355. 

 

Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik 

mengambil sampel dengan tidak berdasarkan 

random,daerah atau strata,melainkan 

berdasarkan atas adanya pertimbangan yang 

berfokus pada tujuan tertentu (Arikunto 

2010). 

Dalam Penelitian ini teknik sampling yang 

digunakan yaitu purposipe sampling. 

Purposipe sampling adalah teknik 

pengambilan sumber data dengan 

pertiimbangan tertentu (sugiyono,2006). 

 

Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode wawancara (indepth 

interview) dan Observasi. Observasi 

dilakukan secara langsung terhadap subjek 

dengan melakukan pengamatan pada saat 

penelitian. 

 

Analisis Data 

Menurut (Hidayat,2009) hal yang 

pertama dilakukan dalam analisa data yaitu 

pengolahan data dan menggunakan 

computer. Dalam proses pengolahan data 

terdapat langkah-langkah yang perlu di 

tempuh,diantaranya adalah melalui editing, 

coading, entri data, cleaning,tabulasi dan 
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komputerisasi. 

Hasil Penelitian  

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian yang dilakukan yaitu “perbandingan 

kenyamanan frame metal dengan frame plastik pada pasien yang bekerja diluar ruangan”.Yang 

dilaksanakan di Optik Ummi.Berdasarkan data penelitian dikumpulkan dari observasi dan 

wawancara di dapatkan data responden sebagai berikut : 

 

Tabel 1 Data Hasil Persentasi Frame Metal dengan Frame Plastik Saat Bekerja Diluar 

Ruangan  

Jenis Frame Jumlah Responden Persentasi 

Frame Metal 18  60% 

Frame Plastik 12 40% 

 

Keterangan :Berdasarkan tabel  diatas diketahui bahwa persentasi dari responden yang 

menggunakan Frame metal sebesar 60% lebih nyaman digunakan saat bekerja diluar ruangan 

4.1.Tabel 4.2 Hasil Data Frame Responden 
No. Nama Pekerjaan Bahan 

Lensa 

Jenis 

Frame 

Lama Frame 

yang 

digunakan 

Hasil Interview Kesimpulan 

1. Sriyani Pedagang Cr 39 Frame 

Plastik 

2 tahun Pada bagian band 

down adanya 

korosi 

Tidak nyaman 

2. Anita Pedagang Cr 39 Frame 

Plastik 

10 bulan Bagian rim patah Tidak Nyaman 

3. Lukman Driver online 

motor 

Cr 39 Frame 

Metal 

2 tahun Nyaman Nyaman 

4. Sulaiman Driver online 

motor 

Cr 39 Frame 

Metal 

2 tahun Nyaman Nyaman 

5. Derwis Driver online 

motor 

Cr 39 Frame 

Metal 

2 tahun Nyaman Nyaman 

6. Supianto Petani  Cr 39 Frame 

Plastik 

1 tahun Bagian 

temple,adanya 

korosi 

Tidak nyaman 

7. Laras Spg Cr 39 Frame 

Metal 

2 tahun Nyaman Nyaman 

8. Nita Pedagang Cr 39 Frame 

Metal 

2 tahun Nyaman Nyaman 

9. Haris Petani  Cr 39 Frame 
Plastik 

2 tahun Nyaman Nyaman 

10. Jumiati Pedagang Cr 39 Frame 

Metal 

1 tahun Terasa berat dan 

adanya abrasi 

Tidak nyaman 

11. Rudi Driver online 

motor 

Cr 39 Frame 

Metal 

2 tahun Nyaman Nyaman 

12. Yani Penyapu 

jalanan 

Cr 39 Frame 

Metal 

6 bulan Terasa berat 

ketika dipakai 

Tidak nyaman 

13. Djaliman Kontruksi 

jalan 

Cr 39 Frame 

Metal 

2 tahun Tidak 

nyaman,warna 

pada frame 

berubah (pudar) 

Tidak nyaman 

14. Taslim Driver online 

motor 

Cr 39 Frame 

Metal 

2 tahun Nyaman Nyamn 

15. Oki Driver 

Online 

Motor 

Cr 39 Frame 

Plastik 

1 tahun Nyaman Nyaman 

16. Nurliati Pedagang Cr 39 Frame 

Plastik 

1 tahun Patah pada 

bagian rim 

Tidak nyaman 
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17. Manda Penyapu 

jalanan 

Cr 39 Frame 

Metal 

2 tahun Nyaman Nyaman 

18. Saipul Driver online 

motor 

Cr 39 Frame 

Metal 

2 tahun Nyaman yaman 

19. Gilang Driver online 

motor 

Cr 39 Frame 

Metal 

2 tahun Nyaman Nyaman 

20. Iwan Tukang 

parkir 

Cr 39 Frame 

Plastik 

2 tahun Nyaman Nyaman 

21. Rina Pedagang Cr 39 Frame 

Metal 

2 tahun Nyaman Nyaman 

22. Karolina Pedagang Cr 39 Frame 

Metal 

2 tahun Adanya korosi 

pada bagian 

bridge 

Tidak nyaman 

23. Syamsudin Driver online 

motor 

Cr 39 Frame 

Metal 

1 tahun Nyaman Nyaman 

24. Hendrik Driver online 

motor 

Cr 39 Frame 

Plastik 

2 tahun Warna frame 

berubah pada 
bagian temple 

Tidak nyaman 

25. Reza Driver online 

motor 

Cr 39 Frame 

Plastik 

1 tahun Warna pada 

frame pudar 

Tidak nyaman 

26. Marliana Pedagang Cr 39 Frame 

Metal 

2 tahun Nyaman Nyaman 

27. Sudirman Petani Cr 39 Frame 

Plastik 

2 tahun Nyaman Nyaman 

28. Eri Tukang 

parkir 

Cr 39 Frame 

Plastik 

2 tahun Nyaman Nyaman 

29. Bayu Driver online 

motor 

Cr 39 Frame 

Metal 

1,5 tahun Nyaman Nyaman 

 

 

 

30. Jamiah Penyapu 

jalanan 

Cr 39 Frame 

Plastik 

2 tahun Nyaman Nyaman 

Keterangan : Berdasarkan tabel diatas 

diketahui berdasarkan pekerjaan sebagai 

pedagang yang menggunakan frame 

sebanyak 7 orang,5 orang diantaranya 

menggunakan frame metal dan 2 orang 

lainnya menggunakan frame 

plastik.Pekerjaan sebagai petani hanya 3 

orang yang menggunakn frame dengan jenis 

frame plastik.Sebagai Tukang Parkir yang 

menggunakan Frame hanya 2 orang dengan 

jenis frame plastik.sebagai Spg hanya 1 

orang yang menggunakan frame yaitu frame 

metal.sebagai kontraktor jalanan hanya 1 

orang yang menggunakan frame 

metal.Pekerjaan Sebagai penyapu jalanan 

sebanyak 2 orang menggunakan jenis frame 

metal.Pekerjaan Sebagai Driver Online yang 

paling banyak menggunakan frame sebanyak 

12 orang. 8 orang diantaranya menggunakan 

frame metal dan 4 orang lainnya 

menggunakan frame Plastik. 

 

Pembahasan 

Dari hasil penelitian diatas menunjukan 

bahwa yang paling diminati saat bekerja 

diluar ruangan adalah frame metal sebesar 

60%  sedangkan frame plastik sebesar 

40%.Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

berdasarkan sampel sebanyak 30 responden 

pekerjaan sebagai Driver online motor yang 

paling banyak menggunakan frame dengan 

jenis frame metal sebanyak 8 responden,5 

responden sebagai pedagang,1 responden 

sebagai spg,1 responden sebagai kontraktor 

jalanan,dan 2 responden sebagai penyapu 

jalanan.Hal ini disebabkan karena 

berdasarkan penelitian yang dilakukan Frame 

Metal tidak mudah Korosi ataupun warnanya 

cepat berubah selama kurang lebih 2 tahun. 

Sebanyak 40% yang menggunakan frame 

plastik diantaranya 4 responden sebagai 

driver online motor,3 responden sebagai 

petani,2 responden sebagai pedagang,3 

responden tukang parkir.Hal ini disebabkan 

karena ringan dipakai dan lebih fashionable. 

 



7 
Vol. 7 No. 1 Mei 2022 

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

  

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

1. Tingkat kenyamanan menggunakan frame 

saat bekerja diluar sebanyak 60% 

diantaranya menggunakan frame metal 

dan 40% menggunakan frame plastik 

2. Pekerjaan yang paling banyak 

menggunakan frame adalah Driver Online 

Motor sebanyak 12 reponden,8 

diantaranya menggunakan frame metal 

dan 4 diantaranya menggunakan frame 

plastik.  

3. Frame metal banyak digunakan dengan 

jenis frame semi rimless. 

4. Frame plastik diminati saat bekerja diluar 

ruangan dikarenakan lebih 

fashionable,ringan dan nyaman untuk 

digunakan sehari-hari. 

5. Frame tidak hanya dilihat dari segi 

kebutuhan tetapi juga dilihat dari segi 

kenyamanan saat kenyamanan saat 

melakukan suatu pekerjaan. 

 

Saran  

Frame metal bukan hanya dilihat dari segi 

kebutuhan melainkan juga dilihat dari segi 

kenyamanan untuk itu sebagai responden 

harus mengetahui aktivitas seperti apa yang 

dilakukan apakah diluar ruangan atau 

didalam ruangan .Selain itu juga harus dilihat 

dari segi kenyamanan saat menggunakan 

frame,maka dari itu barulah bisa memilih 

jenis frame yang dibantu oleh refraksi 

optisien  untuk memilih jenis frame yang 

digunakan. 
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