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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Soft contact lens atau lensa kontak adalah lensa yang dipasang menempel pada 

jaringan anterior kornea dan sklera untuk memperbaiki tajam penglihatan dan 

kosmetik (Sunarti, 2017). Lensa kontak adalah alat bantu penglihatan yang 

diletakkan di permukaan kornea, mudah digunakan, nyaman untuk beraktivitas, 

memberikan lapang pandang lebih luas dan lebih baik secara estetik (Syaqdiyah, 

2018). 

Berdasarkan bahan penyusun, terdapat dua jenis lensa kontak yaitu soft contact 

lens dan rigid gas permeable (RGP) contact lens. Soft contact lens dibuat dari 

silikon-hidrogel yang mengandung air sehingga lunak, fleksible, dan memudahkan 

oksigen mencapai kornea. RGP contact lens dibuat dari plastik yang kurang 

fleksibel, namun masih memungkinkan oksigen mencapai kornea. Berdasarkan 

lama penggunaan, lensa kontak diklasifikasikan menjadi disposable dan  extended 

wear. Tipe disposable hanya digunakan untuk satu kali pemakaian. Tipe extended 

wear dapat digunakan berulang kali sampai waktu tertentu, misalnya satu minggu 

atau satu bulan. Tipe extended wear dikembangkan menjadi tipe overnight 

continuous wear sehingga lensa kontak dapat dipakai sepanjang hari hingga malam 

tanpa perlu dilepas saat tidur (Sitompul, 2015). Berdasarkan fungsinya, lensa 

kontak dibedakan menjadi dua yaitu vision use untuk alat bantu penglihatan dan 

cosmetic use yang ditujukan untuk mempercantik diri (Utami, 2016). 

Berdasarkan data NCBI dari jurnal bagian ilmu kesehatan mata Fakultas 

Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, secara keseluruhan pengguna 

lensa kontak di dunia mencapai 140 juta orang, baik lensa kontak untuk 

kepentingan koreksi ataupun untuk kosmetik. Untuk lama pemakaian, sekitar 60% 

pengguna lensa kontak menggunakan extended wear contact-lens, dan 40% 

pengguna lensa kontak menggunakan daily wear contact-lense (Sunarti, 2017).  

Pemakaian lensa kontak ternyata juga memiliki sisi negatif terutama bagi 

mereka yang menggunakan secara terus-menerus tanpa memperhatikan unsur 
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kesehatan. Pemakaian lensa kontak dapat menyebabkan mata kering dikarenakan 

iritasi mekanik jangka panjang terhadap struktur kelopak mata, antara lain kelenjar 

meibomia. Gangguan fungsi kelenjar meibomian menyebabkan lapisan air mata 

cepat menguap. Lensa kontak juga menurunkan sensitivitas permukaan mata 

sehingga refleks produksi lapisan air mata menurun. Peningkatan penguapan 

disertai penurunan produksi lapisan air mata menyebabkan sebagian besar 

pengguna lensa kontak mengalami mata kering (Syaqdiyah, 2018). Penggunaan 

lensa kontak juga berpotensi terinfeksi bakteri, jamur, atau mikroba lainnya apabila 

digunakan tanpa memperhatikan aspek kebersihan dan petunjuk penggunaan. 

Menurut salah satu dokter spesialis mata dari Graha Amerta RSUD dr Soetomo 

mengaku bahwa sedikitnya terdapat 50% dari pasien yang ditanganinya mengalami 

gangguan mata karena lensa kontaknya terkontaminasi amoeba (Sunarti, 2017). 

Mata kering merupakan penyakit mata yang umum, yang sering menyebabkan 

iritasi okular yang membuat pasien mencari penanganan dari dokter spesialis mata. 

Ketika gejala biasanya membaik dengan pengobatan, penyakit ini biasanya tidak 

bisa sembuh, yang mungkin menjadi sumber frustasi bagi pasien dan dokter. Mata 

kering dapat menyebabkan kecacatan visual dan dapat menjadi korneal, katarak, 

dan operasi refraksi. Di Amerika Serikat, sebanyak 6% dari populasi yang berusia 

diatas 40 tahun dan lebih dari 15% populasi yang berusia diatas 65 tahun menderita 

mata kering (American Optometric Association, 2006). 

Menurut National Eye Institute mata kering adalah gangguan film air mata 

oleh karena defisiensi air mata yaitu gagalnya glandula memproduksi komponen 

air mata yang cukup atau evaporasi air mata yang berlebihan yang mengakibatkan 

kerusakan pada permukaan intrapalpebra dan berhubungan dengan gejala 

ketidaknyamanan. Sindroma mata kering (keratokeratokonjungtivitis sika) dapat 

dibagi menjadi sindroma non-Sjogren, sindroma Sjogren dan penyakit glandula 

meibom. Secara klinis, gejala yang berhubungan dengan mata kering termasuk 

mata terasa terbakar, sensasi benda asing, sensasi nyeri, fotofobia dan penglihatan 

kabur (Modis, L., Szalai, E. 2015) (Mitra, 2012) (Scholete dkk, 2006) (Wegner dkk, 

2000). 
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Dalam Islam penggunaan lensa kontak lunak sebagai pengobatan hukumnya 

diperbolehkan dan apabila lensa kontak lunak dipakai dengan tujuan untuk bergaya 

maka hukumnya sama dengan perhiasan, haram hukumnya jika di perlihatkan ke 

laki-laki lain. Israaf  atau menyia-nyiakan harta juga harus diperhatikan dalam 

penggunaan lensa kontak. Karena harganya dipasaran sekitar lima ratus ribu sampai 

satu juta untuk kualitas yang baik. Maka hendaknya dipertimbangkan agar kita 

jangan menyia-nyiakan harta. Allah berfirman : 

 

فِينَ  رِ ْس ُم ُِحبُّ الْ َّهُ ََل ي ن ِ فُوا ۚ إ رِ ُْس ََل ت  َو

“Jangan kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 

berlebih-lebihan” (QS.Al An’am(6): 141) 

Setiap orang muslim dianjurkan untuk selalu menjaga jiwa raganya agar 

tetap sehat, karena dengan sehat seseorang bisa melakukan berbagai kegiatan 

dengan mudah. Hal ini tentu saja berbeda ketika keadaan manusia kurang sehat, 

seseorang pasti akan kesulitan untuk bisa melakukan kegiatan yang biasanya 

dilakukan, sehingga berbagai kesempatan hilang begitu saja dan yang ada hanya 

perasaan kecewa. 

Menjaga kesehatan merupakan bagian dari salah satu wujud syukur kepada 

Allah SWT. Bagi seorang mukmin, kesehatan merupakan anugrah yang tidak 

ternilai harganya. Dalam Islam kesehatan mendapatkan perhatian yang begitu 

penting, karena dengan sehat manusia dapat melakukan berbagai aktivitas.Islam 

menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk selalu menjaga kesehatan dan 

memanfaatkannya dalam hal-hal yang bersifat positif dan dapat memberikan 

manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, seperti halnya dalam menjaga 

kesehatan mata. 

Dalam menghadapi cobaan atau penyakit hendaknya umat muslim 

bersabar dan tidak gelisah karena Allah SWT menurunkan penyakit serta 

obatnya,  
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Allah berfirman: 

تَْيِن ثُمَّ ََل يَتُْوبُْوَن َوََل هُْم  ةً اَْو َمرَّ رَّ اََوََل يََرْوَن اَنَّهُْم يُْفتَنُْوَن فِْي ُكلِّ َعاٍم مَّ

 يَذَّكَُّرْونَ 

“Orang-orang mukmin (bahwa mereka diuji) dicoba (sekali atau dua kali setiap 

tahun) dengan musim paceklik dan wabah...penyakit (kemudian mereka tidak juga 

bertobat) dari kemunafikannya (dan tidak pula mengambil pelajaran.” (QS At-

Taubah: 126) 

 

Dalam ajaran Islam, tidak hanya ditetapkan tentang dianjurkannya 

berobat, tetapi juga ditegaskan bahwa berobat tidak boleh dengan sesuatu yang 

diharamkan oleh Allah SWT (Muhadi, 2009; Zuhroni, et al., 2003). 

Pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengetahui hubungan 

pemakaian soft contact lens dengan kejadian sindrom mata kering 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul 

hubungan pemakaian soft contact lens dengan kejadian sindrom mata kering. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa penyebab sindroma mata kering?  

2. Bagaimana mekanisme sindrom mata kering? 

3. Apa efek pemakaian soft contact lens? 

4. Bagaimana pandangan islam mengenai soft contact lens? 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Untuk membuktikan teori yang ada dan membuktikan bahwa kurangnya 

tingkat pengetahuan dan perilaku penggunaan lensa kontak lunak akan 

mengakibatkan iritasi mata atau mata kering. 

2. Manfaat Metodologi 

Untuk membuktikan metode penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang 

akan dicapai. 
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3. Manfaat Aplikatif 

Untuk menjadikan hasil penelitian sebagai data dan bahan pengetahuan bagi 

masyarakat dan berbagai praktisi kesehatan.


